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АНОТАЦІЯ 

Вайнагій М. В. Теоретико-правові проблеми переговорного процесу. –

На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія 

політичних і правових учень». – Вищий навчальний заклад «Університет 

економіки та права «КРОК». – Київ, 2021. 

У дисертації досліджено теоретико-правові проблеми переговорного 

процесу, розглянуто історичну генезу переговорів як явища і правового 

методу врегулювання конфліктів, описано правову природу переговорного 

процесу, проаналізовано основні проблеми вдосконалення переговорного 

процесу та перспективи розвитку переговорів у сучасних умовах, а також 

запропоновано практичну переговорну модель на основі обміну ролями між 

учасниками переговорів. 

Зазначено, що сучасний етап розвитку теорії переговорів 

характеризується відсутністю єдиної концепції, єдиного узгодженого підходу 

до забезпечення ефективності переговорного процесу. Також підкреслюється 

індивідуальний характер кожного переговорного процесу залежно від 

контексту і конкретних обставин справи. Разом з тим, робиться акцент на 

сутності успіху в переговорах – добра, непохитна та благородна воля людини 

домовлятися на основі взаємопов’язаних і узгоджених правових норм та 

етичних правил задля досягнення взаємоприйнятної угоди шляхом 

компромісу чи консенсусу. 

Актуальність обраної тематики посилюється тим, що сьогодні існує 

тенденція до називання переговорами всіх процесів взаємодії. Таке 

ототожнення спростовано відповідними аргументами й проведено чітке 

розрізнення, де консультації, дискусії, домовленості, а де переговори. 

Розрізнено поняття переговорів та переговорного процесу, понять процесу та 

процедури. 
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Новизна проблематики й постійний інтерес науковців, теоретиків і 

практиків до проблеми забезпечення ефективності переговорів підсилюють 

актуальність дослідження характерних особливостей переговорного процесу 

та перспектив підвищення його ефективності в рамках правового поля. 

У дисертації зазначено, що, на думку автора, знижує результативність 

переговорів і робить їх неефективними. Також висунуті припущення щодо 

перешкод на шляху до забезпечення ефективності переговорного процесу. 

У роботі проаналізовано основні ідеї, хід зародження переговорного 

процесу. Описано історію становлення інституту врегулювання спорів 

шляхом переговорів, висвітлено історичні форми переговорного процесу. 

Окрема увага приділена чинникам, які мали вплив на формування 

переговорного процесу в історичній перспективі. Окреслено розподіл 

літератури з вивчення переговорів. 

У науковому доробку продемонстровано варіанти поділу переговорів 

на типи, проаналізовано найчастіше вживані критерії для здійснення 

класифікації, розкрито правову природу переговорів у якості основи для 

розуміння особливостей переговорного процесу, визначено підходи до 

переговорів, показано процес переговорів як важкий шлях від полюсу 

«зіткнення» до полюсу «згода», вказано на історичні фактори, які вплинули 

на форми переговорного процесу, та наведено їх характеристики. 

Висвітлено поняття переговорів і переговорного процесу, з’ясовано 

різницю між ними. Проаналізовано історичний приклад приховування 

справжніх інтересів за позиціями під час проведення міжнародних 

переговорів. Наведено перелік основних потреб людини у переговорах. 

Розкрито сутність переговорного процесу через роз’яснення його основних 

компонентів. Сформовано таблицю найбільш широко розповсюджених 

стратегій ведення переговорів. Описано тактичні прийоми, які найчастіше 

застосовуються учасниками під час ведення переговорів. Проаналізовано 
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етапи переговорного процесу та стисло охарактеризовано сутність кожного з 

них. 

Зосереджено окремо увагу на особливостях правового регулювання 

участі третьої сторони в переговорному процесі. Описано межу між 

суб’єктивністю та об’єктивністю, мотиви для залучення третьої сторони, 

функції третьої сторони, принципи посередництва й основні форми 

залучення (суд, арбітраж, медіація). Наведено порівняльну таблицю 

характерних особливостей цих трьох форм залучення третьої нейтральної 

сторони. 

Проаналізовано існуючі міжнародно-правові засоби та процедури 

врегулювання міжнародних суперечок на прикладі таких міжнародних 

організацій, як: Ліга Націй, ООН, ОБСЄ, ОАД, Рада Європи й Африканський 

Союз. Виходячи із сучасних умов, окреслено правові перспективи розвитку 

переговорного процесу, описано можливі шляхи протидії сильнішому 

опоненту, зазначено важливість високої модальності в суперечках, вказано на 

метод Сократа у процесі переконування, дано порівняння переговорів із 

прийомами самозахисту в японському бойовому мистецтві Айкідо, 

запропоновано та розкрито сутність правила трьох «Не Зе» (Не Заперечувати, 

Не Звинувачувати, Не Змушувати) як частини переговорної тактики. 

Розглянуто наявні правові засоби забезпечення ефективності 

переговорного процесу. Запропоновано Методичні рекомендації щодо 

бажаних та небажаних тактичних прийомів під час ведення переговорів і 

доцільність їх правового закріплення. На підставі Декларації обов’язків 

людини, представленої Богданом Гаврилишиним, підготовлено Правила 

ведення переговорів (права та обов’язки учасників переговорів). На основі 

методу Сократа розроблено Переговорний формуляр із запитаннями для 

конфіденційного письмового заповнення учасниками переговорного процесу 

перед початком переговорів від імені протилежної сторони. Розширено ряд 

критеріїв визначення результатів переговорів. Запропоновано практичну 
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переговорну модель «Я – це Ти, Ти – це Я», в якій учасники обмінюються 

ролями. Проаналізовано правові механізми досудового врегулювання спорів 

в адміністративній, господарській, кримінальній та цивільній судових 

юрисдикціях. 

Також у дисертації зосереджено увагу на центральному елементі 

переговорів – інтересі. Вказано, що зміна бачення переговорів можлива через 

зміну сприйняття протилежною стороною переговорного процесу, сутності 

переговорів і бачення подальших взаємовідносин. 

Наголошено, що підвищення результативності переговорів можливе 

через удосконалення правової, моральної, психологічної та етичної 

свідомості учасників. Зроблено подальший висновок, що підвищення 

результативності переговорного процесу знаходиться одночасно в руках обох 

учасників і повинно опиратися на правове регулювання. 

Окрім того, у дисертаційному дослідженні визначено основні 

проблемні питання досягнення мирного врегулювання спорів, встановлення 

довірливих взаємовідносин та подальшого розвитку партнерських відносин 

заради більшого блага. 

Зауважено, що від свого ставлення до переговорів, сприйняття 

протилежної сторони й визначення якості відносин між людьми у світі буде 

залежати підхід до правового регулювання забезпечення ефективності 

переговорного процесу. 

Ключові слова: переговори, переговорний процес, право, спір, 

конфлікт, мирне врегулювання, інтерес, позиція, потреба, стратегія, тактика, 

законодавство, суд, арбітраж, медіація, посередництво, третя сторона. 

 

SUMMARY 

Vainagii M. Theoretical and legal issues of negotiating process. –

Manuscript. 
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The thesis for Candidate of Science Degree in Law on specialty 12.00.01 

Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Studies. – 

High Educational Institution «KROK – University of Economics and Law», Kyiv, 

2021. 

The thesis is researching theoretical and legal issues of the negotiating 

process, considering the historical genesis of negotiations as a phenomenon and a 

legal method of dispute resolution, describing a legal nature of the negotiating 

process, analysing the main problems of improving the negotiation process and 

prospects for negotiations in modern conditions, as well as it is proposing a 

practical negotiating model based on interchange between participants of 

negotiations. 

It is noted that current stage of development of negotiation theory is 

characterized by lack of a single concept, a single coordinated approach to ensure 

an effectiveness of the negotiating process. It is also emphasized an individual 

nature of each negotiating process depending on the context and specific 

circumstances of the case. At the same time, emphasis is put on the essence of 

success at negotiations – good, unwavering and noble will to make a deal, to 

negotiate basing on mutually connected and concerted legal norms and ethical 

rules to achieve mutually accepted agreement through compromise or consensus. 

The relevance of the chosen topic is intensified by a fact that today there is a 

tendency to call all processes of interaction as negotiations. This identification is 

refuted by relevant arguments and it is made a clear distinction between 

consultations, discussions, agreements and negotiations. The concepts of the 

negotiations and the negotiating process, a process and a procedure are 

distinguished. 

The novelty of the problematics and the constant interest of scientists, 

theorists and practitioners in the problem of ensuring an effectiveness of 

negotiations enhance the relevance to study the characteristics of the negotiating 

process and prospects for improvement of its effectiveness within the legal sphere. 
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The conclusions to the thesis include factors which, in the author's opinion, 

reduce an effectiveness of negotiations and make them ineffective. Besides, there 

are made assumptions about obstacles on the way to effective negotiating process. 

The research paper is analysing the main ideas of how the negotiating 

process has originated. It is described the history of forming an institution of 

dispute resolution through negotiations, the historical forms of the negotiating 

process are highlighted. Particular attention is paid to the factors that have 

influenced the formation of the negotiating process in the historical perspective. 

The division of literature on the negotiations’ research is outlined. 

The scientific work highlights the options to divide negotiations into types, 

analyses the most commonly used criteria for classification, reveals the legal 

nature of negotiations as a basis for understanding the peculiarities of the 

negotiating process, outlines approaches to negotiations, shows the negotiating 

process as a hard way from collision to agreement which influenced the forms of 

the negotiating process and their characteristics. 

There are covered concepts of the negotiations and the negotiating process, 

it is clarified the difference between them. It is analysed a historical example of 

hiding true interests behind the positions during international negotiations. The list 

of the basic needs of a person at the negotiations is presented. The essence of the 

negotiating process is revealed by explaining its main components. The table of the 

most widespread negotiating strategies is drawn. There are described the 

negotiating tactics mostly often used by the participants. Besides, the stages of the 

negotiating process are analysed and the essence of each of them is briefly 

highlighted. 

Special attention is paid to the peculiarities of legal regulation of the third-

party participation in the negotiating process. The boundary between subjectivity 

and objectivity, the motives for the involvement of the third party, the functions of 

the third party and the main forms of its involvement (court, arbitration, mediation) 
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are described. The comparative table of characteristic features of these three forms 

of involvement of the third neutral party is presented. 

The existing international legal means and procedures to settle international 

disputes are analysed on the basis of such international organizations as the League 

of Nations, the UNO, the OSCE, the OAS, the Council of Europe and the African 

Union. Based on modern conditions, the prospects for the development of the 

negotiating process are outlined, possible ways of counteracting a stronger 

opponent are described, the importance of high modality in disputes is underlined, 

Socrates' method in the process of persuasion is pointed out, it is given comparison 

between the negotiations and self-defence technics in the Japanese martial art 

Aikido, it is proposed and revealed the essence of the Rule Do Not “ACD” (Do 

Not Accuse, Do Not Compel, Do Not Deny) as a part of the negotiating technics. 

The available legal means to ensure an effectiveness of the negotiating 

process are considered. Methodical Recommendations on desirable and 

undesirable tactics during negotiations are offered. On the basis of the Declaration 

of Human Responsibilities presented by Bohdan Havrylyshyn, the Rules to 

conduct negotiations (Rights and Duties of the Negotiators) were formulated. 

Based on a method of Socrates, it is elaborated a Negotiation Blank-Form with 

possible questions for confidential written answering by the participants of the 

negotiating process before the start of negotiations. It is widen a range of criteria to 

define the results of negotiations. Besides, it is proposed a practical negotiation 

model "I am You, You are Me" where participants interchange. The legal 

mechanisms of pre-trial settlement of disputes in administrative, commercial, 

criminal and civil judicial jurisdictions are analysed. 

The research work is also focusing on the central element of negotiations – 

an interest. It is indicated that change in a vision of negotiations is possible due to 

a change in the perception of the opposite party to the negotiating mechanism, the 

essence of the negotiations and the vision of further mutual relations. 
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It is emphasized that increasing an effectiveness of negotiations is possible 

through improvement of the legal, moral, psychological and ethical awareness of 

the participants. It is further concluded that increasing an effectiveness of the 

negotiating process is simultaneously in the hands of both participants and should 

be based on legal regulation. 

In addition, the thesis work identifies the main issues of achieving a peaceful 

settlement of disputes, establishing trustful relationships and further development 

of partnerships for the greater good. 

It is noted that approaches to the form of legal regulation to ensure the 

effectiveness of the negotiating process will depend on one's attitude to 

negotiations, perception of the other party and determination of the quality of 

relations between people in the world. 

Key words: negotiations, negotiating process, law, dispute, conflict, peaceful 

settlement, interest, position, need, strategy, tactics, legislation, court, arbitration, 

mediation, intermediary, third party. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Однією з новітніх тенденцій у праві є 

розширення досудових і позасудових форм вирішення спорів, включаючи 

такі різноманітні форми посередництва, як медіація, третейський суд, 

арбітраж, радники з вирішення спорів та інші. Це зумовлює потребу пошуку і 

застосування відповідних засобів досягнення порозуміння та прийнятного 

рішення між сторонами. Одним із таких засобів, що набуває важливого 

правового значення, є переговори, в ході яких здійснюються не тільки 

формулювання вимог сторін, але й відбувається кристалізація позицій, 

опрацьовуються варіанти прийнятних для обох сторін рішень. Від рівня 

майстерності переговорів значною мірою залежить кінцевий результат спору, 

оскільки переговори, в силу можливостей комунікації (мови, розуміння 

природи людини, різноманітних форм впливу на неї), несуть у собі серйозні 

можливості для впорядкування правових відносин між людьми загалом і 

вирішення спорів зокрема. Поміж тим, упродовж тривалого часу увага до 

правових аспектів сутності, природи, ведення переговорів не була значною, 

хоча до проблем, пов’язаних з причинами виникнення суперечностей у 

суспільстві, зверталися ще Платон та Арістотель, Н. Макіавеллі й Т. Гоббс, 

Ж.-Ж. Руссо та І. Кант, Г. Гегель і К. Маркс, М. Вебер, В. Парето та Г. 

Зіммель. 

Лише впродовж останніх десятиліть можна побачити поступове 

підвищення інтересу до дослідження окремих аспектів переговорів. Перші 

дослідницькі роботи у цій сфері стосувалися переважно міжнародної та 

зовнішньополітичної проблематики. Така тенденція може пояснюватися 

зростанням кількості конфліктів загалом у світі й неспроможністю існуючих 

механізмів і процедур урегульовувати їх мирним шляхом. Сучасні 

конфліктологічні теорії викладено у працях Т. Парсонса, Н. Смелзера, Л. 

Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдінга та ін. 
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Теоретичні положення даного дисертаційного дослідження 

ґрунтуються на доробках таких видатних іноземних дослідників переговорів, 

як: М. Айзенхарт, А. Я. Анцупов, Л. Белланже, С. Блейк, Д. Браун, І. А. 

Василенко, Д. Л. Давиденко, У. Зартман, В. Л. Ісраелян, Д. Карнегі, Д. Кемп, 

Г. Кеннеді, М. М. Лебедєва, Н. І. Леонов, Ю. Ф. Лукін, В. Мастенбрук, Д. Є. 

Міхель, Дж. І. Ніренберг, В. Н. Панкратов, Б. Паттон, А. Рапопорт, С. Сайм, 

Дж. У. Селек’юз, П. А. Сергоманов, М. Спенгл, І. Томан, Р. Фішер, Б. Й. 

Хасан, Д. Ходжсон, П. А. Циганков, В. П. Шейнін, М. А. Шепєлєв, С. Г. 

Шеретов, А. І. Шипілов, У. Юрі та інших. 

Серед українських учених-правників, які досліджували окремі аспекти 

переговорного процесу при вирішенні спорів, зокрема, є: В. С. Балух, Ю. Г. 

Барабаш, Ю. Ю. Бисага, А. В. Біцай, С. В. Бобровник, Н. Л. Бондаренко-

Зелінська, Г. В. Єрьоменко, А. П. Заєць, В. В. Землянська, Я. І. Ленгер, Н. А. 

Мазаракі, М. М. Мальський, В. С. Мілаш, Ж. В. Мішина, О. Б. Олійник, М. І. 

Панов, О. В. Петришин, Т. О. Подковенко, Ю. Д. Притика, В. В. Рєзнікова, 

Ю. В. Розман, Л. О. Самілик, М. Ф. Селівон, М. В. Сіроткіна, О. Ф. Скакун, 

М. В. Сокол, О. М. Спектор, О. С. Ткачук, А. Й. Француз, Г. І. Чанишева, О. 

Л. Чорнобай, А. Є. Шевченко, О. Г. Яновська, І. Г. Ясиновський та інші. 

Серед сучасних дисертаційних досліджень варто назвати роботи Ю. В. 

Білецької «Політичні конфлікти: сутність та способи вирішення (специфіка 

прояву в політичному процесі сучасної України)», О. В. Горецького 

«Процедури примирення в цивільному судочинстві», Н. М. Грень «Реалізація 

права людини на справедливий суд шляхом процедури присудової медіації: 

теоретико-правове дослідження», М. П. Добрової «Роль переговорного 

процесу у врегулюванні політичних конфліктів», Н. А. Мазаракі «Теоретико-

правові засади запровадження медіації в Україні», Ф. А. Моісєєвої «Феномен 

переговорів у комунікативному просторі соціуму: соціально-філософський 

аспект», Я. П. Любченка «Альтернативні способи вирішення правових 

спорів: теоретико-правовий аспект», Г. О. Огренчук «Правове регулювання 
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застосування медіації при вирішенні цивільно-правових спорів», Ю. П. 

Шатило «Розвиток комунікативних навичок ведення переговорів у студентів-

міжнародників», Т. І. Шинкар «Застосування медіації в адміністративному 

судочинстві: вітчизняний та зарубіжний досвід» й інші. 

Зазначена проблематика висвітлювалася також у працях учених інших 

наукових напрямків, а саме: державного управління, економіки, історії, 

педагогіки, політики, психології, соціології, філології, філософії та ін. 

Зокрема, це були К. М. Вітман, Л. М. Герасіна, А. М. Гірник, Т. В. Дуткевич, 

Р. С. Карагіоз, О. В. Клюжев, Н. А. Колотілова, Л. О. Котлова, З. В. 

Красіловська, І. О. Куревіна, Б. А. Леко, Г. І. Луцишин, В. М. Нагаєв, С. М. 

Наумкіна, Л. Е. Орбан-Лембрик, М. І. Пірен, С. Р. Постоловський, Г. Г. 

Почепцов, М. П. Препотенська, М. В. Примуш, О. О. Проскуріна, М. М. 

Рогожа, С. І. Ростецька, Д. І. Ткач, Є. Б. Тихомирова, І. В. Хоменко, М. В. 

Цюрупа, В. Б. Череватюк, Г. В. Чуйко, Д. В. Яковлев, Т. П. Яхно й інші. 

Очевидно, що дослідження теоретико-правових аспектів переговорного 

процесу є настільки різноплановим та багатогранним, що вимагає 

різностороннього аналізу, реалізації нових підходів і шляхів вирішення 

спорів в умовах сучасного світу. Не можна покладатися лише на класичні 

методики, адже правова система, та й суспільство загалом, прогресує, 

змінюються пріоритети, тому мають зазнавати змін існуючі механізми. У 

зв’язку з цим особливої актуальності набувають дослідження теоретико-

правових проблем переговорного процесу з позиції потреб сучасного 

демократичного суспільства. 

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

виконано відповідно до науково-дослідної теми ВНЗ «Університет економіки 

та права «КРОК»: «Проблеми застосування норм права в процесі розбудови 

правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко 

розгалуженими інститутами громадянського суспільства» (державний 

реєстраційний номер 0111U007821). Дослідження відповідає основним 
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засадам Стратегії розвитку наукових досліджень Національної академії 

правових наук України на 2016–2020 роки, затвердженої постановою 

загальних зборів Національної академії правових наук України 3 березня 

2016 року. Дослідження на цю проблематику пов’язані також з Тематикою 

наукових досліджень Міністерства освіти і науки України на 2019–2021 роки, 

що затверджені наказом цього міністерства від 28.12.2018 № 1466. 

Мета і завдання. Метою дисертаційного дослідження є аналіз 

історичної генези переговорів як явища і правового методу врегулювання 

конфліктів, їх форм, процесу становлення інституту переговорів, розробка 

теоретико-правових основ та сформування практичної й ефективної 

переговорної моделі врегулювання спору, яка могла б бути застосована на 

початку при вирішенні спорів невеликого масштабу, а в подальшому, за 

умови вдалої апробації та доопрацювання, при вирішенні спорів на більш 

високому рівні в рамках розвитку теорії переговорів. 

Мета дослідження конкретизується у таких завданнях: 

- проаналізувати історію становлення правового інституту 

врегулювання спорів шляхом переговорів; 

- дослідити історичні форми переговорного процесу; 

- охарактеризувати види та правову природу переговорного 

процесу; 

- з’ясувати поняття, сутність та етапи переговорного процесу; 

- проаналізувати правове регулювання тактичних прийомів, що 

застосовуються під час ведення переговорів; 

- проаналізувати правове регулювання участі третьої сторони у 

переговорному процесі; 

- дослідити міжнародно-правові засоби та процедури 

врегулювання міжнародних суперечок; 

- висвітлити перспективи розвитку переговорного процесу як 

правової форми вирішення спорів у сучасних умовах; 
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- розглянути правові засоби забезпечення ефективності 

переговорного процесу. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають під час 

переговорного процесу з метою врегулювання конфлікту. 

Предметом дослідження є теоретико-правові засади переговорного 

процесу з метою врегулювання конфлікту. 

Методи дослідження. Методологічною основою роботи є система 

порівняльно-правового, історико-правового, формально-юридичного, 

філософсько-світоглядного та морально-етичного підходів, загальнонаукових 

і спеціально-наукових методів, які забезпечили об’єктивний аналіз об’єкта та 

предмета дослідження. 

За основу наукового пошуку взято порівняльно-правовий, аналітичний 

і системний підходи, за допомогою яких досліджено види та правову 

природу переговорного процесу, міжнародно-правові засоби й процедури 

врегулювання міжнародних суперечок та особливості правового 

регулювання участі третьої сторони у врегулюванні спорів (підрозділи 2.1, 

2.3, 3.1). 

Дослідження переговорів і переговорного процесу відбувалося також 

шляхом застосування таких методів, як: 

- діалектичний – сприяв розкриттю сутності переговорів та 

переговорного процесу (підрозділ 2.2); 

- герменевтичний – застосовано для формулювання дефініції 

переговорного процесу (підрозділ 2.1); 

- аксіологічний – дав змогу з’ясувати ціннісні орієнтири учасників 

спору та переговорів (підрозділ 3.2); 

- антропологічний – допоміг розглянути людину як суб’єкта 

переговорного процесу, наділеного відповідними цілями, інтересами та 

функціями (підрозділи 2.3, 2.4). 
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Окрім цього, також використано загальнонаукові методи: логічний, 

(прийоми аналізу й синтезу, індукції та дедукції), історичний – дозволив 

розкрити історичну генезу переговорів як явища і правового методу 

врегулювання конфліктів (підрозділи 1.1, 1.2), а також спеціальні методи, 

зокрема, використання соціологічного методу дозволило визначити чинники, 

які впливають на забезпечення ефективності переговорного процесу 

(підрозділ 2.2); формально-юридичний метод дав змогу підготувати Правила 

ведення переговорів (права та обов’язки учасників переговорів), бланк 

переговорного формуляра і критерії результатів переговорів (підрозділ 3.3). 

Метод класифікації застосовано при поділі переговорів на види та 

виокремлення тактичних прийомів (підрозділи 2.1, 2.3). Метод моделювання 

дозволив сконструювати переговорну модель «Я – це Ти, Ти – це Я» 

(підрозділ 3.3). Прогностичний метод дав змогу показати подальші вектори 

розвитку переговорного процесу й умови досягнення його більшої 

ефективності (підрозділ 3.2). 

Основні висновки, положення та результати наукового дослідження 

ґрунтуються на аналізі міжнародних нормативно-правових актів, Конституції 

України, чинного законодавства України, на українських наукових 

розробках, теоретичних і практичних дослідженнях, відповідному 

зарубіжному досвіді та аналітичних матеріалах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим 

комплексним теоретико-правовим дослідженням, яке дало змогу 

сформулювати цілісну концепцію та практичну модель забезпечення 

ефективності переговорного процесу як правового засобу вирішення спорів, 

включаючи змістовне поглиблення розуміння сутності переговорів, поняття 

переговорного процесу, моделі переговорів і виконуваних учасниками 

переговорів ролей та тактичних прийомів, нормативно-правову формалізацію 

правил ведення переговорів, прав і обов’язків учасників переговорів, 
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критеріїв результатів переговорів. У зв’язку з цим сформульовано низку 

нових теоретичних висновків та пропозицій, зокрема: 

уперше: 

- сконструйовано практичну переговорну модель, що може бути 

формалізована на рівні нормативно-правових вимог до ведення переговорів, 

в основі якої лежить можливість зміни учасниками виконуваних ролей («Я – 

це Ти, Ти – це Я»), а також сформульовано правило трьох «Не Зе» (Не 

Заперечувати, Не Звинувачувати, Не Змушувати) в якості частини тактичного 

прийому, введено поняття одностороннього та двостороннього 

переговорного процесу; 

- розроблено проєкт Правил ведення переговорів (права та обов’язки 

учасників переговорів), положення яких мають базуватися на 

загальновідомих і основоположних принципах права, моралі й етики 

людських взаємин, захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина, 

демократії, верховенства права, ідеях сталого розвитку, дотримання своїх 

обов’язків тощо. Такі Правила могли б стати певним дороговказом після 

детального обговорення та врахування думок представників різних 

соціальних сфер; 

- підготовлено Переговорний формуляр із запитаннями для 

письмового заповнення учасниками перед початком переговорів та 

передбачена його юридична формалізація на рівні вимог внутрішніх 

нормативних актів на підприємстві, в установі, організації, асоціації 

організацій; 

- розроблені Методичні рекомендації щодо виділення бажаних та 

небажаних тактичних прийомів ведення переговорів, які можна і варто 

застосувати під час ведення переговорів, а від яких варто утриматися чи 

взагалі заборонити їх; 
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- доповнено низку критеріїв, що визначають результат переговорів, 

критерієм відповідності результатів переговорів праву – вимогам правового 

регулювання. 

Удосконалено положення щодо: 

- розуміння переговорів як важливого елементу правового дискурсу, 

що відображають процес пошуку права, знаходження справедливості, 

рівності та компромісу; 

- обґрунтування висновку про те, що ефективність переговорного 

процесу залежить значною мірою від морально-етичного ставлення людини 

до всього, що її оточує, що має бути покладене в основу розуміння цілей 

правового регулювання і вибору його засобів; 

- поняття переговорного процесу як правового засобу врегулювання 

конфлікту – процесу комунікації між двома або більше особами, які мають 

різні позиції, але схожі інтереси, що виходять із потреб, володіють 

необхідними ресурсами, спільно працюють на основі взаємопов’язаних та 

узгоджених правових і етичних правил та норм заради досягнення 

взаємоприйнятної угоди шляхом компромісу чи консенсусу; 

- визначення правової сутності переговорного процесу, що складають 

його основні компоненти: статус учасників та їх сприйняття одне одного, 

проблемна ситуація (проблема, спір, конфлікт, відмінність позицій), цілі 

учасників, комунікація і спільна робота, узгоджені правила й норми, ресурси, 

взаємоприйнятна угода; 

- можливих шляхів протидії сильнішому опоненту на переговорах, 

зокрема, через апеляцію до вищої сили; вищих загальнообов’язкових правил; 

затвердження угоди вищою інстанцією; широкомасштабне інформаційне 

висвітлення та застосування методу Сократа, включаючи високомодальні 

аргументи, правило трьох «Не Зе» й порівняння переговорів з виконанням 

спортивних прийомів самозахисту в японському бойовому мистецтві Айкідо; 

- розуміння ефективності переговорних методик; 



21 

 

 

- визначення межі між суб’єктивністю та об’єктивністю на основі 

золотого правила моралі. 

Набули подальшого розвитку положення щодо: 

- апробації на практиці, зокрема у сфері трудових відносин, 

переговорної моделі, що базується на зміні виконуваних учасниками 

переговорів ролей; 

- реалізації пілотного проєкту із застосуванням Переговорного 

формуляра; 

- необхідності правового закріплення загальнообов’язкових Правил 

ведення переговорів учасниками; 

- критеріїв визначення результатів ведення переговорів; 

- перспектив розвитку переговорного процесу в сучасних умовах. 

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані у 

дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані: 

- для удосконалення правового регулювання переговорного процесу і 

його процедур з метою досудового врегулювання спорів; 

- для відновлення порушеної довіри та партнерських відносин між 

суб’єктами права шляхом фіксації запропонованої теоретико-правової моделі 

на рівні нормативно-правового акта, методичних рекомендацій чи 

внутрішніх інструкцій на відповідних підприємствах, в установах, 

організаціях і відомствах; 

- на підприємствах, в установах, організаціях та асоціаціях організацій 

– для вирішення спорів у трудових колективах; 

- у правозастосуванні при вирішенні спорів із застосуванням тих чи 

тих тактичних прийомів; 

- у процесі виконання переговорної функції посадовими особами 

дипломатичної служби України; 

- у навчальному процесі при викладанні теорії і практики ведення 

переговорів, конфліктології, основ альтернативного врегулювання спорів, 
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медіації, арбітражу, основ третейського судівництва, міжнародних відносин, 

основ дипломатії, зовнішньої політики та інших теоретичних і практичних 

курсів; 

- у нормотворчій роботі при підготовці проєктів актів про внесення 

змін до законодавства з метою розширення та удосконалення існуючих 

підходів до правового регулювання і забезпечення ефективності 

переговорного процесу; 

- у просвітницькій роботі з метою популяризації переговорів як 

мирного механізму врегулювання правових спорів та досягнення цілей у 

правозастосовній діяльності, досягнення загального миру і стабільності; 

- у правових дослідженнях з метою продовження доктринальних і 

прикладних правових розробок нових переговорних моделей та розвитку 

теорії переговорів; 

- у процесі подальшого анкетування практикуючих юристів у рамках 

громадської спілки «Федерація Медіації України», засновниками якої є 

Університет «КРОК» та ГО «Асоціація випускників Університету «КРОК». 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 

дисертаційної роботи обговорювалися на тренінгах та практикумах, у процесі 

забезпечення міжнародно-правового співробітництва Вищого 

спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, у 

сфері протокольного забезпечення заходів Касаційного кримінального суду в 

складі Верховного Суду, а також доповідалися автором на міжнародних та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях і заходах. Серед них: 

науково-практична конференція «Еволюція наукової думки в контексті 

європейського вибору України» (м. Київ, 21 жовтня 2015 року); Міжнародна 

науково-практична конференція «Права людини – сучасні тенденції у 

контексті розвитку держави, права та економіки» (м. Київ, 4 грудня 2015 

року); семінар «Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних 

арбітражів та іноземних судів в Україні – погляд ззовні» (м. Київ, 27 травня 
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2016 року); науково-практичний круглий стіл «Ідея людиноцентризму в 

сучасному конституціоналізмі» (м. Київ, 17 червня 2016 року); науково-

практична конференція «Українські перспективи у світовому розвитку» (м. 

Київ, 4 листопада 2016 року); міжнародний воркшоп «Методика, 

Багатоканальність та Ментальні Установки: багатосторонні перспективи 

побудови комплексного переходу» (м. Київ, 24-25 жовтня 2017 року); ІІ 

Міжнародна конференція з питань кримінальної юстиції: покарання без 

ізоляції, шляхи розвитку та перспективи (м. Київ, 19 вересня 2019 року); 

міжнародна регіональна мережева зустріч «Питання безпеки – виклики та 

перспективи» (м. Київ, 14-16 листопада 2019 року). 

Публікації. За результатами проведеного дослідження опубліковано 12 

наукових працях, серед них 8 статей – у наукових фахових виданнях України, 

у тому числі 1 стаття – у виданні країни-члена ЄС, і 4 праці – у збірниках 

матеріалів науково-практичних заходів. 

Структура та обсяг дисертації визначаються метою й завданнями 

дослідження. Робота складається зі вступу, трьох розділів, що містять дев’ять 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 

обсяг дисертації становить 270 сторінок, з них 236 – основний текст, 31 – 

список використаних джерел (333 найменування), 3 – додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРИЧНА ГЕНЕЗА ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ЯВИЩА І ПРАВОВОГО 

МЕТОДУ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТІВ 

 

1.1. Історія становлення правового інституту врегулювання спорів 

шляхом переговорів 

Метою цього підрозділу є дослідити та розкрити історію становлення і 

розвитку інституту врегулювання спорів шляхом переговорів. 

Поняття переговорів, переговорного процесу є одночасно як науковим, 

так і звичним, щоденним. До нього можна підходити з погляду права 

(закону), дипломатії, історії, філософії, психології, етики, релігії. Кожного 

дня ми проводимо десятки, якщо не сотні чи тисячі, переговорних процесів, 

не замислюючись детально над їх специфікою. Переговорні процеси мають 

місце як в юриспруденції, так і в інших сферах професійної діяльності 

людини. Оскільки переговорний процес пов’язується з людиною, є 

соціальним явищем, то історія його виникнення сягає сотні років тому, 

занурюючись у часи зародження людства, письма та розширення контактів 

між представниками різних соціальних груп з метою досягнення згоди щодо 

спірних чи неврегульованих питань. 

З історії дипломатії відомо, що дипломатична діяльність античних 

полюсів виражалася у жвавих переговорах, обміні посольствами, скликанні 

міждержавних зустрічей, укладанні оборонних та наступальних союзницьких 

договорів. Так поступово напрацьовувалися організація, методи та засоби 

дипломатії [65, c. 8]. 

Дані сучасної психології свідчать про те, що більшість людей оцінює 

свої можливості переконувати інших дуже оптимістично. Однак, це дуже не 

просто змусити людину змінити свою думку. Причина полягає у тому, що 

існує різниця між поняттями – думка, погляд і переконання [251, с. 101]. 
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Думка – короткочасна й порівняно легко змінюється. Вона виникає 

дуже швидко і не завжди залишається надовго. 

Погляди мають триваліший характер. Вони зазвичай віддзеркалюють 

позицію групи або спільноти людей чи навіть усього суспільства, до якого 

належить той чи той індивід. 

Переконання мають ще більш усталений характер та формуються 

протягом достатньо тривалого періоду часу. Це певного роду орієнтири в 

житті людини. 

М. Ф. Маринович, досліджуючи постать та залишений спадок 

митрополита Андрея Шептицького, зазначає, що випробувати справжні 

переконання людини можна не тоді, коли виявити їх у своїй поведінці легко і 

безпечно, а тоді, коли це робити важко й ризиковано [122, с. 14]. 

Розуміння цієї відмінності потрібно, для того щоб усвідомлювати, з 

чим маємо справу, коли намагаємося когось у чомусь переконати. 

Обрання теоретико-правових проблем переговорного процесу в якості 

теми наукового дослідження відбулося за таких життєвих обставин. 

Перебуваючи на стажуванні в Академії Фольке Бернадотта у Швеції 

наприкінці 2016 року в рамках курсу для радників з країн Східного 

Партнерства та беручи участь у тренінгу з симуляції переговорного процесу 

на прикладі основних органів Європейського Союзу, в автора виникли дві 

думки. 

Перша була пов’язана з відсутністю особистих знань та досвіду 

ведення переговорів такого високого рівня. А друга полягала у тому, що, 

маючи такий унікальний правовий механізм урегулювання спорів, як 

переговори, кількість спорів і конфліктів у всьому світі не зменшується, а 

часом навпаки зростає. З чим може бути пов’язана така низька ефективність 

переговорів? Нерозумінням переваг переговорного процесу, небажанням 

скористатися переговорами, недостатнім правовим регулюванням чи через 

інші причини? 
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У вирі всього, що відбувається довкола нас, ми, напевно, не помічаємо 

свою високу відповідальність. Можливо, дуже часто діємо поспішно, 

небезпечно та завдаємо тяжкої шкоди всьому тому, що покликане зробити 

наше життя ще більш якісним. Інколи складається враження, що ми не 

усвідомлюємо наслідків своїх дій. Думаємо, що рухаємося вперед, а 

насправді, рухаємося назад, не відаючи, що насправді робимо, і не зважаємо 

на правове поле. 

Одна з найразючіших властивостей людини полягає у її здатності 

говорити. Порівняємо на хвилинку світ дикої природи. Мова дає нам 

можливість спілкуватися одне з одним, розуміти одне одного, виражати себе, 

свої емоції, відчуття, почуття, думки, бажання, заперечення тощо. Мова 

наділяє нас цією виключною перевагою – висловлюватися, зробити все 

залежне від нас, щоб бути зрозумілими та почутими. Наша схожість між 

собою породжує необхідність діяти узгоджено. Цивілізаційний розвиток 

розширює обсяги наших потреб. Право покликане врегулювати цей процес. 

Однакові потреби та інтереси штовхають нас до співпраці. Однак, дуже часто 

ці самі потреби й інтереси штовхають нас до боротьби. Що є причиною цього 

спотворення? Що нам заважає бачити картину цілісно? Що розставляє наші 

пріоритети в неправильному порядку? 

Про роль юридичної норми в регулюванні соціальної поведінки 

індивідів писав, зокрема, Ф. В. Тарановський. Передісторія цього питання 

сягає ще римських юристів, які розглядали юридичну норму як «веління», 

«заборону», «відплату». Формула римського юриста ІІІ ст. Модестіна діяла 

до ХІХ ст. Згідно з нею до функцій юридичної норми належать: веління, 

заборона, дозвіл і покарання («legis virtus haec est: imperare, vetare, permittere, 

punier»). Однак, після очищення від «плеоназмів» залишилися лише дві 

основні функції юридичної норми – веління й дозвіл. А далі постало питання: 

чи існують обидві функції права, чи тільки веління, якщо ж ці функції 

існують паралельно, то яка з них є основною для регламентації соціальної 
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поведінки? Серед учених-юристів склалися два різні погляди на цю 

проблему. На думку одних, головне завдання права полягає у встановленні 

обов’язків – веління. На думку інших, першочерговою метою права є 

надання індивідові особливих повноважень для вільного їх прояву в 

суспільному житті, це – дозвіл [114, с. 19 – 20]. 

Людина – соціальна істота. Людина має справу із собі подібними. 

Отже, ефективна взаємодія залежить від пізнання самого себе. Наскільки ми 

розуміємо себе, настільки ми зможемо зрозуміти інших. Що виглядає 

привабливіше – спільний виграш чи індивідуальна перемога? Так чи так, 

наявність чиєїсь поразки з часом призведе до нової боротьби, після якої 

знову постає дилема – спільний виграш чи індивідуальна перемога? 

Зазначені думки стали основою для подальшого розвитку ідеї 

дисертаційного дослідження та вивчення існуючих наукових підходів до 

забезпечення ефективності переговорного процесу. 

Поняття переговорів є настільки часто вживаним, що, як і поняття суду, 

не потребує додаткового пояснення. Однак, що насправді включають у себе 

переговори як засіб правового урегулювання спору ще належить з’ясувати та 

детально дослідити. 

Джерард Ірвін Ніренберг (1923 – 2012, американський юрист, 

письменник і експерт у сфері ведення переговорів та комунікаційної 

стратегії) наводить як приклад переговори Авраама з Богом у Главі 18 Книги 

Буття Старого Завіту, де Бог відкриває Аврааму свій план знищити міста 

Содом і Гомору через їх гріховність [320, с. 263-265]. 

Отже, переговори, переговорний процес, відносини у цій сфері існують 

з часів виникнення людства. Історія розвитку цієї галузі свідчить про її 

поступове вдосконалення, розвиток засобів спілкування, методів ведення 

переговорів, поповнення кола учасників переговорного процесу та 

розширення різного роду особливостей і принципів, які впливають на цей 

процес. Формування закономірностей, стратегій, концепцій, теорій, методики 
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у сфері переговорного процесу триває по сьогоднішній день. Природа 

правовідносин у цій галузі змінюється залежно від конкретних обставин 

справи. 

Давня історія формування переговорного процесу, його присутність у 

всіх сферах людського буття, постійне вдосконалення методик підкреслюють 

актуальність даної теми, необхідність вивчення особливостей проходження 

переговорного процесу та розроблення нових методик ведення переговорів 

залежно від зміни обставин зовнішньої кон’юнктури, яка нас оточує. 

Мистецтву ведення переговорів спеціально навчають у всьому світі. 

Наявність необхідних знань, умінь і навичок, а також розуміння глибини 

конфліктної ситуації та реальне бажання знайти вихід з урахуванням 

правового поля дає підстави сподіватися на успіх у переговорах і розв’язання 

конфліктної ситуації. 

Будь-які переговори, у певному розумінні, унікальні. Залежно від 

предмету для обговорення, регламентуючих правових норм, умов 

проведення, складу учасників, особливостей атмосфери довіри чи недовіри, 

історії попередніх взаємовідносин переговори мають сталу структуру для їх 

організації, проведення та досягнення результату. Вони мають свою 

специфіку, що їх відрізняє від інших видів діяльності. Це сам процес 

переговорів, його підготовка, організація, дотримання всіх процедурних 

умов, прийнятих у діловому світі для ведення переговорів, взаємини між їх 

учасниками, результати, характер подальших взаємовідносин. 

Переговорний процес починається з бажання врегулювати проблемну 

ситуацію, коли одна зі сторін виступить безпосередньо або за допомогою 

посередника з пропозицією обговорити спірні деталі й умови невирішеної чи 

неврегульованої ситуації. Підготовка до переговорів багато в чому закладає 

успіх переговорів. Від того, наскільки ретельно будуть підготовлені 

переговори, залежить їх кінцевий результат, а також чи буде процес 
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тривалим, затяжним, конфліктним або ж пройде швидко, результативно та 

без перешкод. 

Ще одним мотивом, який спонукав обрати цю тему для дослідження, 

було те, що українські суди перевантажені справами. Звідусіль чути про 

низький рівень довіри громадян до правосуддя, однак кількість справ у судах 

не зменшується, а навіть зростає. Не говорячи про серйозні спори, іноді 

масштаб багатьох малозначних спорів просто вражає. Вражає своє 

незначущістю, низькою культурою взаємовідносин і небажанням 

поступитися в елементарних речах. Люди витрачають значні зусилля (час, 

гроші, енергія) на доказування своєї правоти, задоволення свого егоїзму, 

односторонню перемогу часом важчим та вартіснішим шляхом, ніж простої 

відмови від задоволення своїх інтересів. Складається враження, що в 

учасників спору відсутнє прагнення до творення й збереження. Натомість, 

повсюди проявляється прагнення до руйнації всього надбаного та розриву 

взаємовідносин усупереч існуючим правовим механізмам і моралі. Як можна 

пояснити такий парадоксальний феномен? 

Повертаючись до безапеляційного твердження про соціальну природу 

людини, варто твердо усвідомити і постійно собі нагадувати, що жодна 

людина не живе сама по собі. Усі люди живуть поміж людьми. «Багато без 

чого людина може обійтися, тільки не без людей» (Л. Берне) [157, с. 139]. А 

це означає, що рано чи пізно до нас повертається таке ж ставлення, 

відношення, яке ми колись продукували до інших (принцип бумерангу та 

семи рукостискань). 

Упродовж усього дисертаційного дослідження подібні запитання 

стоять на порядку денному й чекають, якщо не відповіді, то хоча б логічного 

роз’яснення з погляду як права, так і психології, історії, моралі, етики тощо. 

З вищенаведеної інформації можна зробити певний висновок, що 

історія становлення правового інституту врегулювання спорів шляхом 

переговорів сягає далеких часів. 
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Перефразовуючи відомий вислів В. Шекспіра про те, що весь світ – 

театр і всі ми в ньому актори, можна з певністю сказати: «Все наше життя – 

переговори, і всі ми їх учасники» [278, с. 5]. 

З одного боку, дане порівняння відповідає дійсності та має право на 

існування, однак, на відміну від простого спілкування, комунікації, 

переговори мають місце тоді, коли є різні думки, підходи, бачення, 

відповідно, виникає необхідність дійти згоди, яка б задовольнила всі 

зацікавлені сторони, використавши при цьому належні аргументи, 

переконання й засоби. 

Одним із філософів, який визнавав, що першооснова не одна, а 

декілька, був Емпедокл (482 – 423 рр. до н.е.). Він вважав основами всіх 

речей чотири першооснови: вогонь, повітря, воду і землю, не віддаючи 

перевагу жодній із них. Механізм утворення всього світу Емпедокл убачав у 

поєднанні й роз’єднанні елементів під дією сил «любові» та «ворожнечі», – 

сил, якими володіє буття [72, с. 43]. 

Разом з тим, Сократ (470/69 – 399 рр. до н.е.) же стверджував, що не в 

довкіллі слід шукати першооснову, не у воді чи у вогні її вбачати, а в людині, 

в її душі. Символом його філософії став вислів, написаний на стінах храму 

Аполлона в Дельфах: «Пізнай самого себе». Хочеш бачити першооснову 

всього, зазирни до себе в душу. 

Пригадуючи ідею Платона (427 – 347 рр. до н.е.), він виділяв два 

методи пізнання. Одним із них була діалектика – перехід від менш загальних 

до більш загальних понять, аж поки не добратися до найбільш загальної ідеї 

Блага. Другим методом була любов. Любов – це шлях до блага напряму. 

Коли людина любить іншу людину, вона відчуває благо безпосередньо [72, с. 

48]. 

Якщо не сперечатися, хто із них правий, а поєднати ці дві думки, 

виходить, що першоосновою пізнання самого себе через любов до іншої 

людини. 
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Арістотель (384 – 322 рр. до н.е) застерігав, що не варто сперечатися з 

будь-яким перехожим. Суперечка варта уваги, часу та зусиль тоді, коли 

співрозмовник дискутує засадами, а не сентенціями з таким співбесідником, 

хто має терпіння і вміє вислуховувати протилежні доводи, зрештою, з тим, 

хто має достатньо сміливості погодитися та визнати, що був (була) неправою. 

Арістотель розрізняв три види суперечок: діалектичну, софістичну та 

еристичну. Найвищим видом спору він вважав діалектичну суперечку, мета 

якої полягає в досягненні істини. Метою софістичної суперечки, на його 

думку, є позірна мудрість, а метою еристичної суперечки – перемога. Два 

останні види суперечок він не визнавав і всіляко засуджував [272, с. 213]. 

Перші дослідження переговорів, головним чином, виконані у руслі 

конфліктології. Переговори тут розглядаються в якості головного засобу 

мирного вирішення проблеми [104, с. 107]. 

Таким чином, переговорний процес має місце там, де є конфлікт, 

розбіжність, різні підходи, бачення. 

На думку А. Є. Шевченка та А. С. Кожевнікової, знання конфліктології 

необхідне і бажане кожній людині, кожному члену суспільства, кожному 

професіоналу в різних сферах знань, оскільки сприяє гармонізації людських 

відносин [274, с. 407]. 

Конфліктолог В. П. Шейнін наводить три формули конфліктів, 

розуміння сутності яких допомагає вирішенню конфліктів. Конфліктогени – 

це слова, дії (або відсутність дій), що можуть призвести до конфлікту. За 

спостереженнями спеціалістів, 80% конфліктів виникає незалежно від 

бажання їх учасників. У зв’язку з цим слід запам’ятати два правила 

безконфліктної взаємодії: не вживати конфліктогени та не відповідати 

конфліктогеном на конфліктоген [24, с. 117]. Конфлікти залежать від 

конфліктної ситуації й інциденту. Конфліктна ситуація + Інцидент = 

Конфлікт. Конфліктна ситуація – це накопичені протиріччя, які містять 
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справжню причину конфлікту. Інцидент – це збіг обставин, що є приводом 

для конфлікту. 

Професор Р. Аксельрод із Мічиганського університету зміг довести 

через теоретичне дослідження, яке базується на комп’ютерному аналізі гри з 

ненульовим результатом (типу «дилеми в’язня»), що в умовах триваючої 

конфліктної взаємодії, коли один тур протиборства змінюється іншим, дуже 

нерозумно робити ставку на разову перемогу, яка досягається за рахунок 

втрати довіри іншої сторони. Якраз навпаки, якщо кожна зі сторін вибере 

моделлю своєї поведінки співробітництво, покладаючись на довіру партнера 

і не підриваючи її своїми діями, то результатом такої взаємодії буде 

оптимально можливий виграш усіх. 

Звідси випливає, що найкращим виходом з триваючої конфліктної 

взаємодії буде сісти за стіл переговорів. Разова чи багаторазова одностороння 

перемога не зможе гарантувати тривалий мир. Тому, щоб оптимально 

виграли всі, необхідно вести переговори, переконувати, домовлятися, при 

цьому спільно виробляючи взаємоприйнятний варіант угоди. 

Нерідко можна почути, як люди, виходячи із зали засідань або з 

кабінету, нарікають, що брали участь у всьому, що завгодно, крім 

переговорів: «Ми сперечалися, а не вели переговори!.. Прийти до згоди 

неможливо – наші співрозмовники не бажали вести переговори!..». Коли такі 

закиди взаємні, зразу видно розходження з приводу значення, яке 

вкладається в поняття переговорів [9, с. 13]. 

На цьому прикладі можна побачити, що дуже часто учасники 

переговорів не стільки намагаються знайти взаємоприйнятне рішення, 

скільки переконати протилежну сторону в правильності своєї пропозиції, 

свого власного бачення виходу з проблемної ситуації. Переговори – це не 

лише переконування у правильності своєї позиції, це більше бажання та 

намагання зрозуміти думку опонента і спільно віднайти взаємоприйнятний 

шлях задоволення своїх інтересів учасниками переговорного процесу. 
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Спори, суперечності, конфлікти існували з давніх часів. Основною 

причиною їх постійного існування є те, що люди, об’єднання, спільноти, 

зрештою, країни є різними за своїми характеристиками в силу природи. 

Разом з цим, їх потреби є схожими. Шляхи задоволення цих потреб теж дуже 

схожі. Ось тут виникає питання, як досягнути бажаних результатів у рамках 

правового поля, витративши при цьому найменше зусиль. Одним з мирних 

варіантів є сісти за стіл переговорів та домовитися про порядок, який би 

влаштовував усіх. Однак, дуже часто сильніші учасники, маючи більше 

потужностей, влади, впливу чи грошей, можуть дозволити собі вести так 

звані «односторонні» переговори, нав’язуючи свою волю іншій стороні чи 

сторонам переговорів, що є слабшими і не мають можливості наполягати на 

взаємному задоволенні інтересів. 

Незалежно від сфери використання переговорів у якості способу 

врегулювання спору, вони всюди і завжди мали й мають перевагу. Адже це 

мирний спосіб. 

Будь це на високій політичній або суспільній арені, у сфері бізнесу або 

в повсякденному житті, переговори завжди виступають як «мирна 

конфронтація», покликана залагоджувати взаємовідносини між сторонами 

(противниками, опонентами або партнерами). Частіше за все таке 

залагодження має тимчасовий характер. Воно завжди веде до більш або менш 

серйозного компромісу. Переговори, можна сказати, – мистецтво 

компромісу. 

Переговори можна розглядати як діяльність, направлену на зменшення 

розходження та посилення згоди при взаємному збереженні відмінностей у 

поглядах. Зазвичай ця відмінність зберігається за допомогою силового тиску, 

грошей, залежності або інших факторів. 

У наші дні найбільша кількість переговорів виникає з прагнення до 

вимушеної або бажаної зміни. І можна припустити, що в майбутньому на них 

буде витрачатися більше часу. Відповідно, виникає необхідність 
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досліджувати та вивчати переговорний процес, знайомитися з його 

особливостями тощо. 

Багато різних дослідників погоджуються з тим, що інститут 

урегулювання спорів шляхом переговорів бере свій початок з військової 

сфери, оскільки саме тут виникала необхідність вести переговори й укладати 

мирні угоди після тривалих військових дій, втрати людей, резервів і, як 

результат, недосягнення поставлених перед собою цілей силовим методом. З 

такою думкою погоджується і М. В. Цюрупа у своїй книзі «Основи 

конфліктології та теорії переговорів» [269, с. 102]. 

Він зазначає, що інститут переговорів складався поступово, повільно, 

непросто. Історія людства пам’ятає такі прості форми інституту переговорів, 

як проксенія, амфіктіони, пілагори. 

Проксенія, або закон гостинності, існував у відносинах між родами, 

племенами та грецькими полісами в античні часи. Проксен – людина, яка 

укладала конвенцію з даним містом, тому користувалася перевагами у 

торгівлі, судочинстві, а зі свого боку вона брала на себе зобов’язання щодо 

міста, де вона користувалася перевагами гостинності, у всьому сприяти 

інтересам рідного міста, бути посередником між рідним та «чужим» містом 

[269, с. 102]. 

Посольства, які прибували на чужину, зверталися насамперед до свого 

проксена. Таким чином, закладалася інституціональна база переговорів. 

Амфіктіони – це міжрелігійні угоди (конвенції) щодо охорони 

святилища, навколо якого проживали племена. Термін «амфіктіони» дослівно 

означав «тих, хто живе навколо». Спочатку амфіктіонові угоди 

присвячувалися охороні святилища, жертвоприношень, спільного 

проведення ритуалів, а в подальшому стосувалися питань ведення війни й 

укладення миру. Під час святкувань, присвячених божествам, що входили у 

предмет амфіктіонових угод, встановлювалося «Боже перемир’я», 

припинялися сварки та збройні конфлікти [269, с. 102]. 
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Пілагори – це своєрідна рада, яка приймала присяги амфіктіонів і 

засвідчувала їх дієвість. Кажучи сучасною мовою, пілагори – це держави-

депозитарії, тобто хранителі узгоджених домовленостей [269, с. 102]. 

З вищевикладеного вбачається, що предметом переговорів у ті часи 

були питання торгівлі, судочинства, релігії та фіксації досягнутих 

домовленостей. 

Проаналізуємо коротко ці сфери. Отже, торгівля. Є продавець та 

покупець. Продавець має товар. Покупець має гроші. Продавець хоче 

якомога дорожче продати. Покупець хоче якомога дешевше купити. Ось і 

починаються переговори, переговорний процес, який може закінчитися або 

успішно – договором купівлі-продажу, або ж безрезультатно, коли продавець 

шукатиме нового покупця, а покупець нового продавця з товаром. Між 

продавцем та покупцем є спільний взаємний інтерес – знайти 

взаємоприйнятну ціну. 

Питання судочинства. У судовому спорі є, як мінімум, дві сторони. 

Зазвичай вони взаємно звинувачують одна одну. Кожна зі сторін намагається 

отримати для себе якомога більше переваг, наводячи при цьому факти, 

докази та аргументи, які свідчать на її користь. Однак, на відміну від торгівлі, 

у судочинстві є третя сторона – суддя (судді), яка (які) приймає (приймають) 

рішення на основі наведених фактів, доказів та аргументів, керуючись при 

цьому внутрішнім переконанням щодо оцінки доводів. Окрім того, в 

судовому процесі йде мова про порушення певних загальновизнаних норм 

закону, а кінцеве рішення суду, судді є обов’язковим до виконання. 

Сфера релігії. Божества, святилища були символами віри. Більшість 

релігій базується на вірі в те, що є щось невидиме, надлюдське, надмогутнє, 

надприродне. Відокремлюючи божества від людей та переживаючи страх 

бути покараним з неба, люди під час святкувань, присвячених божествам, 

встановлювали мир та припиняли сварки і збройні конфлікти. Головною 

умовою початку переговорів та настання миру було те, щоб сторони вірили в 
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одне і те ж або принаймні поважали віру одне одного. Разом з тим, віра могла 

допомагати учасникам переговорного процесу вибудовувати певні спільні 

принципи та дотримуватися їх через страх бути покараним «зверху», з неба. 

Раніше люди мали більший острах перед вищою Божественною природою. 

Фіксація досягнутих домовленостей – одна з дуже важливих сфер 

переговорів. Зважаючи на те, що є ризик використання маніпуляцій, обману, 

перекручування фактів, неоднакове, різне розуміння одних і тих самих речей, 

посилання на «неправильне розуміння», «різне тлумачення», переговорний 

процес потребував та й потребує письмової фіксації, особливо його 

результати. Фіксація є ще вкрай важливою й тому, що ті прогалини, які не 

знайдуть свого письмового відображення, можуть тлумачитися кожною 

стороною на свою користь. 

У вищезазначеному контексті варто згадати, що першою письмовою 

угодою, яка виникла в результаті проведення переговорів, вважається ель-

амарнське листування та письмова угода між єгипетським фараоном 

Рамсесом ІІ та царем хеттів Хаттушилем ІІІ у 1296 році до Р.Х. На срібній 

пластині з текстом угоди було також зображення царя з царівною й богами, 

що засвідчувало автентичність тексту. В подальшому скріплення підписами і 

печаткою текстів міжнародних угод стало атрибутом цих важливих 

документів. З тих часів збереглося біля 360 глиняних табличок [65, с. 12]. 

Виникає питання, які переговори мають більшу значущість – що 

ведуться усно чи письмово? Немає сумніву, що, маючи справу з менш 

майстерним опонентом, є певна перевага, якщо спілкуватися усно. Можна 

краще з'ясувати потаємні думки, легше нав'язати свою думку, вловити 

корисні відомості, що випадково вирвалися з уст співрозмовника, читати в 

його очах правду, яка спростовує те, що висловили уста, та позбавити 

опонента можливості обговорювати питання і радитися з кимось. Таким 

чином, у тому, що стосується послів, усе зрозуміло. Однак, щодо керівників 

держав, не варто бути таким однозначним, оскільки правитель може 
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скористатися послугами більш вправного повноважного представника [115, 

с. 192]. 

На думку відомого французького філософа, історика й дипломата 

Габріеля Бонно де Маблі (1709–1785), справжня причина, чому держави 

зазвичай відмовляються вести переговори письмово, полягає у тому, що вони 

побоюються себе скомпрометувати. Державам зручно придумувати правила 

для кожного конкретного питання і для кожного окремого випадку; одним 

словом, лідери країн прагнуть зберегти за собою право відступати від 

обіцянок, висувати пропозиції й відмовлятися від них на власний розсуд 

[115, с. 193]. 

Підписання угоди після проведення переговорів указує нам на 

досягнення результатів та їх письмову фіксацію з метою уникнення 

непорозумінь щодо строків виконання умов, хто і за що відповідає, яким 

чином відбувається оцінка тощо. Варто додати, що у випадку невиконання 

досягнутих домовленостей наступає відповідальність, що також може бути 

письмово зафіксовано. 

Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 23 травня 

1969 року тісно пов’язує укладання міжнародних договорів з переговорами, 

які передують такому укладанню [29]. 

Тобто договір не може бути укладений без попереднього проведення 

переговорів. 

Разом з тим, у національному законодавстві, в статтях 5 та 6 Закону 

України «Про міжнародні договори» від 29 червня 2004 року № 1906-IV, 

мова йде про прийняття рішення про проведення переговорів і про 

підписання міжнародних договорів України, а також про повноваження на 

укладення міжнародних договорів України [184]. Про обсяг повноважень ми 

ще згадаємо в частині тактичних прийомів ведення переговорів. 

Виходячи з цієї норми законодавства, можна відокремити поняття 

переговорів та переговорного процесу. Процес – це ширше поняття, яке 
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охоплює підготовку до переговорів, самі переговори і фіксацію досягнутих 

домовленостей, контроль за їх виконанням та наслідки у випадку їх 

невиконання. 

Окрім того, бачимо, що для початку проведення переговорів і в 

подальшому підписання досягнутих домовленостей необхідно належним 

чином оформити відповідні повноваження. Деякі посадові особи мають 

право укладати міжнародні договори ex officio, тобто за посадою – 

наприклад, Президент України, Прем'єр-міністр України та Міністр 

закордонних справ України мають право вести переговори і підписувати 

міжнародні договори України без спеціальних повноважень (ч. 2 ст. 6 Закону 

України «Про міжнародні договори України»). 

З іншого боку, початкова етимологія слова negotiations – переговори, як і 

найдавніші вживання (від латинського negotium: nec, ni – «ні» та otium – 

«дозвілля»), говорять про спорідненість його з торгівлею (negociato) та 

діяльністю комерсантів (лат. negotiator). Найбільш ранні вживання цього 

терміна пов'язані з торгівлею і діяльністю купців (франц. «negociant», англ. 

«negotiant» – торговець, купець) [25, с. 10]. 

Разом з тим, термін «переговори» утвердився у сфері дипломатії та 

міжнародних відносин. Політичний словник Гарньє-Паже (Garnier-Pages, 

1842) без вагань відносить переговори до дипломатії: «Переговори 

охоплюють майже все поле діяльності дипломатії». За визначенням 

«Dictionnaire diplomatique» (Дипломатичний словник), «переговори є змістом 

існування не лише дипломатичного агента як глави місії, але і всієї 

дипломатії загалом, усі ж решта форм та видів офіційної діяльності 

дипломата займають щодо неї підлегле становище» [9, с. 13]. 

Також історія нагадує нам про існування органічного зв’язку між 

переговорами та дипломатією. Саме цей зв'язок реєструє словник Е. Літре, 

знаходячи в переговорах «дію з урегулювання суспільних розходжень, 

особливо міжнародного характеру» [9, с. 13 – 14]. 
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Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року 

прямо закріплює за дипломатичним представництвом функцію ведення 

переговорів з урядом країни перебування (ст. 3) [28]. 

Таким чином, те, що роками вважалося однією з головних функцій 

усієї дипломатичної служби загалом, стало офіційно закріпленим у 

міжнародному документі, який регулює дипломатичні відносини. 

На переконання професора Б. Гуменюка, формування 

загальноприйнятих правових та протокольних засад різнопланових аспектів 

дипломатичної практики було започатковано ще до Віденської конвенції про 

дипломатичні зносини 1961 року й поступово склалося у три стійкі напрями 

діяльності дипломатичних представництв (у науковій літературі їх прийнято 

називати функціями), які нині набули класичного, канонічного характеру: 

ведення переговорів, дипломатичний захист та інформаційна діяльність [88, 

с. 254]. 

Розуміючи під переговорами необхідність вирішення спору, конфлікту, 

В. А. Кременюк зазначає, що переговори прямо пов’язані зі співвідношенням 

сил партнерів, тому є сенс іти на них лише у тому випадку, якщо склалася 

взаємоприйнятна ситуація. У протилежному випадку їх варто уникати [96, с. 

44]. 

Достатньо красномовно виклав свої погляди щодо переговорного 

процесу відомий американський спеціаліст у сфері теорії конфлікту, 

професор Гарвардського університету Томас Шеллінг. Для нього 

переговорний процес – частина конфлікту. В загальній системі конфліктних 

взаємовідносин двох сторін акцент робиться, звичайно ж, на силовий фактор, 

на досягнення односторонньої перемоги. Переговори розглядаються лише в 

якості «запасного виходу», як ситуація, в якій продовження конфлікту 

силовими засобами уже не вигідно. 

На міжнародно-правовому рівні, а саме рівні Організації Об’єднаних 

Націй, у її Статуті від 26 червня 1945 року Глава VI має назву «Мирне 
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вирішення спорів». Відповідно до статті 33 Статуту ООН сторони, що беруть 

участь у будь-якому спорі, продовження якого могло б загрожувати 

підтримці міжнародного миру і безпеки, повинні насамперед намагатися 

вирішити спір шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, 

арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів чи угод або 

іншими мирними засобами на свій розсуд. Зауважимо, що переговори вказані 

на першому місці. 

Рада Безпеки ООН, якщо вона вважає це за необхідне, вимагає від 

сторін розв’язання їх спору за допомогою таких засобів (ст. 33 Статуту ООН) 

[238]. 

Як бачимо, на рівні найбільшої міжнародної організації вже у 1945 році 

в основоположному документі було закладено положення про мирне 

вирішення спорів шляхом насамперед переговорів. 

У Заключному акті Наради з безпеки та співробітництва у Європі від 1 

серпня 1975 року є розділ V під назвою «Мирне врегулювання спорів», який, 

де в чому, копіює відповідну главу Статуту ООН щодо використання 

переговорів з метою мирного вирішення спорів, щоб не піддавати загрозі 

міжнародний мир, безпеку та справедливість. Країни-учасниці зобов’язалися 

добросовісно і в дусі співробітництва докладати зусиль, щоб якомога 

швидше прийти до справедливого рішення, яке базуватиметься на 

міжнародному праві [59]. 

Сьогодні переговори фактично становлять окрему галузь знань, умінь, 

навиків та практичної діяльності. Переговори – найбільш конструктивна 

форма врегулювання спорів. Якщо раніше переговори по суті розглядалися 

як частина конфліктного процесу, коли сторони використовують усі можливі 

засоби для досягнення перемоги і поразки противника, то з часом їх почали 

сприймати як превентивний (запобігаючий) механізм. Вважається, що, 

принаймні, у сфері міжнародних відносин поштовхом до принципово іншого 

розуміння переговорів стала Карибська криза 1962 року, коли уникнення 
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конфлікту сприймалося як загальний інтерес, «компроміс» перестав бути 

лайливим словом, «згода» стала цінуватися більше, ніж «перемога», а на 

«противника» стали дивитися як на «партнера» [38, с. 351]. Відбулося 

глибоке усвідомлення деструктивності фактору сили в людських відносинах. 

Якщо розбіжність не може бути вирішена чи ліквідована вищою 

владою, коли закон не може служити опорою для вирішення проблем 

учасників спору або воюючих сторін, коли дійсно потрібно взаємно 

погодитися один з одним, використання переговорів неминуче. 

З цього можна зробити висновок, що переговори тісно пов’язані з 

правом (законом), владою та силою. Переговори відбуваються там, де є 

рівність, де над сторонами немає вищої інстанції, тому потрібно шукати 

аргументи, переконувати, шукати компроміс і домовлятися. 

В. Селіванов та Н. Діденко вважають, що, з погляду філософії, право є 

сукупністю етичних суспільних цінностей, таких як: справедливість, 

порядок, моральність, правдивість й інші, які ґрунтуються на ідеї соціальної 

рівності [243, с. 272]. 

Таким чином, право напряму пов’язується з етикою, мораллю, 

цінностями та правдою. 

Серед етичних принципів посередницької діяльності (нейтральність, 

безоцінність позиції, конфіденційність, процедурний характер діяльності, 

стимулювання співробітництва, робота з процесом, а не з рішенням) варто 

окремо привернути увагу на роботу з процесом, а не з рішенням. 

Відповідальність не за характер прийнятих сторонами рішень, а тільки за 

організацію руху до цих рішень [195, с. 240]. 

Ціннісним критерієм виміру права є мораль. Моральним принципам 

притаманні деякі особливості: мораль формується у духовній сфері; 

базується на уявленні про добро та зло, справедливе і несправедливе; 

моральні норми закладені у вигляді понять, ідей, принципів; моральні норми 
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забезпечуються силою громадської думки, масовими прикладами, що 

набувають характеру переконання [243, с. 274-275]. 

Отже, поняття, ідеї, принципи з духовної сфери про світло й темряву, 

що стали переконаннями, складають систему норм, принципів та правил 

поведінки. 

З часом змінюються людські відносини, стає розмитим і 

непереконливим застосування влади, розростаються угрупування, які 

протистоять владі (об’єднання споживачів, профспілки, асоціації й т.ін.), 

глибокі зміни зачіпають колективи людей або цілі регіони і порушують їхню 

рівновагу, звички, навіть сам образ життя. Усе це призводить до того, що 

переговори стають майже постійним способом спілкування представників 

влади з окремою особою чи групою осіб, інтереси яких порушені. 

Преса висвітлює події й тримає громадськість у курсі обставин, 

процесу та результатів переговорів: «Профспілки порушили хід переговорів 

про систему заробітної плати» (Le Matin, 20 квітня 1983 року); «Розвиток 

дистанційного процесу: партнери на місцях повинні провести один з одним 

цілу серію переговорів» (Le Monde, 28 січня 1983 року); «Робочий день: 

дирекція готова піти на поступки» (Le Quotidien, 18 лютого 1982 року); 

«Моряки саботували департаментські переговори» (Le Figaro, 25 серпня 

1980 року) і таке інше [9, с. 15 – 16]. 

Оскільки трудові відносини, відносини праці та їх урегулювання є дуже 

актуальним питанням у всьому світі, у 1919 році була створена Міжнародна 

організація праці. МОП – це спеціалізована установа спочатку Ліги Націй, 

потім Організації Об'єднаних Націй з актуальних питань у сфері праці. Вона 

встановлює міжнародні трудові норми, сприяє забезпеченню прав у сфері 

праці, сприяє розширенню можливостей гідного працевлаштування, 

зміцненню соціального захисту та розвитку діалогу щодо проблем у сфері 

праці. МОП має унікальну структуру, об’єднуючи уряд і представників як 

роботодавців, так і працівників [147]. 
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У 1949 році Генеральна конференція МОП, постановивши ухвалити 

низку пропозицій щодо застосування принципів права на організацію й на 

ведення колективних переговорів та вирішивши надати цим пропозиціям 

форми міжнародної конвенції, ухвалила 1 липня 1949 року Конвенцію про 

застосування принципів права на організацію і на ведення колективних 

переговорів. 

Відповідно до статті 4 вищезазначеної Конвенції там, де це потрібно, 

вживаються заходи, що відповідають умовам країни, з метою заохочення та 

сприяння повному розвиткові й використанню процедури ведення 

переговорів на добровільних засадах між підприємцями чи організаціями 

підприємців, з однієї сторони, та організаціями працівників, з іншої сторони, 

з метою регулювання умов праці шляхом укладення колективних договорів 

[81]. 

Зазначається про заохочення, сприяння і добровільні засади 

переговорів як правового механізму з метою регулювання умов праці без 

обов’язкових процедур чи зобов’язального характеру переговорного процесу. 

У 1981 році Міжнародна організація праці підписала Конвенцію про 

сприяння колективним переговорам. 

Відповідно до мети цієї Конвенції термін «колективні переговори» 

означає всі переговори, що проводяться між роботодавцем, групою 

роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців з однієї 

сторони та однією чи кількома організаціями працівників з іншої сторони з 

метою: 

a) визначення умов праці й зайнятості; та (або) 

b) регулювання відносин між роботодавцями й працівниками; та/або 

c) регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями 

та організацією чи організаціями працівників [82]. 

Згідно з частиною першою статті 1 цієї Конвенції вона поширюється на 

всі галузі економічної діяльності. 
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Національне законодавство, правила або практика можуть визначати, 

якою мірою гарантії, передбачені цією Конвенцією, поширюються на збройні 

сили та поліцію. 

Щодо державної служби, національне законодавство, правила або 

національна практика можуть встановлювати особливі способи застосування 

цієї Конвенції. 

У частині збройних сил, поліції та державної служби Конвенція 1981 

року залишає останнє слово індивідуально за кожною державою. 

Як бачимо, ще однією сферою активного застосування переговорів 

стала трудова сфера, сфера праці. Відносини між робітниками й 

роботодавцями. Визначення умов праці, врахування інтересів усіх сторін та 

забезпечення балансу і досягнення високих виробничих результатів. 

У національному законодавстві правові засади розробки, укладення та 

виконання колективних договорів і угод з метою сприяння регулюванню 

трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і 

роботодавців визначені в Законі України «Про колективні договори та 

угоди», прийнятому Верховною Радою України у 1993 році [179]. 

Таким чином, ми бачимо, що предметом переговорного процесу на 

міжнародному й національному рівнях ставали питання забезпечення миру та 

безпеки (військові питання), питання дипломатії (в тому числі стосувалися 

питань миру, безпеки, співробітництва), торгівлі (купівлі, продажу, 

зовнішньоекономічної діяльності) й організації праці (визначення умов праці 

та регулювання відносин між роботодавцями й працівниками та/або їх 

організаціями). 

В історичному плані розвиток переговорів ішов за трьома напрямами: 

дипломатичному, торговельному й розв’язання спірних проблем [195, с. 240-

241]. З такого висновку бачимо, що переговори, як механізм розв’язання 

спірних проблем, виділялися в повністю окремий напрям. 
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Намагання забезпечити хронологізацію зародження переговорного 

процесу в різних сферах завершилися тим, що встановити часові рамки 

практично неможливо, незважаючи на окремі знакові історичні події. 

Як і військова, так і торговельна сфера мають давню історію. Сфера 

упорядкування трудових відносин також охоплює давній період, хоч знайшла 

своє письмове оформлення значно пізніше. Й на останок, дипломатична 

сфера охоплює всі питання двостороннього чи багатостороннього характеру. 

Дипломатія бере свій початок з найдавніших представників, які надсилалися 

правителями в чужі землі для виконання тих чи тих доручень. 

Поступово переговори стають нормою соціально вигідною, тим більше, 

що неможливо на свій смак вибирати або міняти співрозмовників, партнерів, 

компаньйонів, подружжя, співробітників і колег, а ціна переговорів виглядає 

у більшості випадків менш значущою, ніж ціна конфлікту. Це означає, що, 

незважаючи на існування більш або менш урівноважених силових відносин, 

ситуація складається так, що на порядку денному стоїть висування 

переговорів як способу знайти взаємоприйнятне рішення. Розвиток 

переговорного процесу як у дипломатії, так і в соціальній практиці 

представляє собою спосіб відсунути ризики масштабних конфліктів й 

особливо небезпеку їх виникнення та розростання. Як говориться в добре 

відомій фразі: «Поганий мир – кращий, ніж хороша війна». 

Переговори займають досить унікальне місце у вирішенні проблемних 

ситуацій, спорів, конфліктів. Переговори включають у себе дуже великий та 

різноманітний спектр компонентів і факторів. Результативність та 

ефективність переговорів залежить від дотримання сторонами сукупності 

правових, філософських, психологічних, моральних й етичних принципів. 

Отже, все починається з наявності протиріччя, розбіжності, спору чи 

вже їх яскравого вираження – конфлікту або ж з наявності спільної 

проблеми, яка зачіпає інтереси учасників. Відбувається підготовка до 

переговорів, збір інформації та вивчення сутності проблемної ситуації. Потім 
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наступають самі переговори, що завершуються або ж досягненням 

домовленостей та контролем за їх виконанням і відповідною атмосферою 

взаємовідносин, або ж припиненням переговорів, розривом відносин та 

початком насильницького врегулювання спору або ж його заморожуванням. 

На сьогоднішній день наука у своєму розпорядженні має значну 

теоретичну базу дослідження переговорів та переговорного процесу. 

Літературу з вивчення переговорного процесу можна умовно розподілити на 

чотири основні групи. 

До першої відносяться дослідження загальнотеоретичного плану, 

автори яких намагаються з'ясувати теоретичні закономірності ведення 

переговорів узагалі. 

Друга група представлена роботами, які можна назвати «керівництвом 

до дії», що містять конкретні поради, збірники рецептів і прийомів ведення 

переговорів. 

Третя група представлена дослідженнями у сфері теорії ігор. Цей 

напрям розробляється переважно математиками й економістами. Його мета – 

намагання створити математичні моделі переговорів і таким чином 

передбачити їх результати. 

І, нарешті, четверта група представлена психологічними працями, які 

вивчають принципи та психологічні аспекти взаємин учасників переговорів 

(психологія спілкування) [278, с. 6 – 7]. 

На думку Дж. Рубіна, термін переговори має, не завжди виправдано, 

дуже широке застосування. 

Дж. Рубін вказує на такі причини цього поширеного застосування. По-

перше, різні типи врегулювання суперечок зараз іменуються переговорами. 

По-друге, існує реальне зростання дослідницького інтересу до переговорів. 

По-третє, систематична практика переговорів, яка колись була справою 

дипломатів і представників профспілок, нині широко вивчається 
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професійними асоціаціями, що спеціалізуються на розбіжностях різного роду 

(Rubin, 1994, р. 35) [38, с. 350 – 351]. 

Насамперед привертає до себе увагу той факт, що відбувається 

переосмислення деструктивності фактору сили в людських відносинах. 

Значна кількість літератури (особливо популярної) з переговорів може 

створити враження достатньо глибокого вивчення, аналізу даної теми. Разом 

з тим, за свідченням Дж. Морлі, Дж. Уебб і Г. Стефенсен, у більшості робіт 

процес переговорів розглядається, як правило, незалежно від більш широкого 

соціального контексту. В якості прикладу згадується книга відомого автора 

Д. Пруітт «Поведінка при переговорах», де робиться спроба побудувати 

загальну теорію переговорів. Дж. Морлі та його колеги зазначають, що 

переговорний процес, який ігнорує вплив соціального контексту, фактично 

зводиться до вибору конкурентної або кооперативної тактики (Morley et al., 

1988, p. 120). В якості альтернативи зазначається про необхідність 

соціального контекстного підходу до переговорів. У рамках цього підходу 

переговори сприймаються як процес, в якому формується певний соціальний 

порядок [38, с. 356]. 

Отже, спроба побудувати загальну теорію переговорів виявилася 

невдалою. Якщо не брати до уваги соціальний контекст, то переговори 

виглядатимуть як змагальна або кооперативна тактика. Переговори 

покликані сприяти побудові певного соціального порядку. 

Таким чином, історія становлення правового інституту врегулювання 

спорів шляхом переговорів пройшла довгий історичний шлях, охопивши одні 

з найважливіших сфер людської життєдіяльності. Усі основні види 

переговорів знайшли часткову формалізацію у вигляді певної сукупності 

правових норм, які містять вимоги до змісту і форми відповідних 

переговорів. Можна говорити про те, що сформувалася основа відповідних 

правових інститутів, що, одначе, потребує відповідного вдосконалення. 
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1.2. Історичні форми переговорного процесу 

 

Мета даного підрозділу – розкрити історичні форми переговорного 

процесу, проаналізувати їх особливості та зміни у процесі розвитку 

переговорів як правового методу мирного врегулювання спорів. 

Виходячи з першого підрозділу, де описана історія становлення й 

розвитку інституту врегулювання спорів шляхом переговорів, можна 

виокремити відповідні форми переговорного процесу. 

Згідно з Дж. Рубіном, можна виділити дві моделі переговорного 

процесу. 

Перша з них – це модель «взаємних вигод». Дослідницею, яка заклала 

основи цього підходу, є М. Фоллет з її ідеями об’єднання як способу 

задоволення інтересів різних сторін. Центральна ідея для моделі взаємних 

вигод полягає в тому, що врегулювання конфліктів зовсім не обов'язково 

передбачає неминучий програш однієї сторони і виграш іншої. Навпаки, 

існує можливість обопільного виграшу. Ключовим принципом даного 

підходу є положення про пошук угоди на основі аналізу інтересів, а не 

позицій сторін [38, с. 354]. 

Друга переговорна модель – це модель «поступок – зближення». Її суть у 

тому, що, маючи протиріччя щодо інтересів, сторони йдуть на взаємні 

поступки, поки не знаходять позицію, яку вважатимуть для себе прийнятною. 

Класичним прикладом ситуацій подібного типу є торг покупця і продавця за 

прийнятну ціну на товар. «Принцип Парето» (від імені відомого італійського 

вченого Вільфредо Парето) вимагає, щоб поступки не виходили за рамки 

мінімально прийнятного для сторін [38, с. 354]. 

Низка інших західних дослідників вважають, що переговори можуть 

бути дистрибутивними та інтегративними. Переговори, в яких стратегічний 

вплив і приховування інформації переважають над діалогом та 

взаємовідносинами, вважаються дистрибутивними. При такому підході 
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учасники вважають свої цілі й інтереси взаємовиключними або 

конкуруючими. Один з учасників прагне отримати якомога більше на шкоду 

іншому. Учасники переговорів – це явні противники, ціль переговорів – 

перемога, в якості умови для подальших взаємовідносин сторони вимагають 

одна від одної йти на поступки, вони дуже суворі з людьми і недовірливі, 

твердо притримуються своєї позиції, погрожують, приховують свої справжні 

інтереси або вводять інших в оману. Тут також характерні дискусії та дебати, 

наполегливі вимоги, небажання йти на поступки й слухати опонента, 

позиційні заяви і тактика, що провокує на спір. Історично дистрибутивний 

підхід використовували в міжнародних переговорах, переговорах з 

профспілками, в шлюборозлучних процесах та спортивних переговорах. 

Переговори, засновані на спільному «створенні» розуміння проблеми й 

інтеграції потреб учасників, відомі як інтегративні переговори. Учасники 

вважають, що їх цілі сумісні та результатом вирішення проблем будуть 

взаємовигідні для усіх угоди (безпрограшний підхід). Для такого підходу 

характерним є відкрите і спільне використання інформації, готовність 

довіряти іншим, обмін цінними інтересами та ведення дискусій на основі 

врахування інтересів сторін [236, с. 43 – 44]. 

 

Таблиця підходів до переговорів 

Інтегративний підхід Дистрибутивний підхід 

Відкрите спільне використання 

інформації 

Прихована інформація 

Обмін цінними інтересами Наполягання на своїх інтересах 

Дискусія на основі інтересів сторін Позиційна дискусія 

Спільні цілі Егоїстичні цілі 

Вирішення проблеми Примус 

Пояснення Спір 

Побудова взаємовідносин Приношення в жертву 
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взаємовідносин 

Суворе відношення до проблем Суворе відношення до людей 

 

Французький дослідник переговорного процесу Ліонель Белланже 

пише про те, що концептуально переговори розміщуються десь між двома 

крайніми полюсами – «зіткнення» та «згода». Можна провести умовну 

паралель, що сприйняття іншого учасника переговорів як «противника» має 

місце на полюсі «зіткнення», а як «партнера» - на полюсі «згода», посередині 

протилежна сторона сприймається як опонент. Практичні дані дозволяють 

дослідникам теоретично обґрунтувати виділення двох позицій: переговори 

конфліктні або «дистрибутивні» переговори (гра з нульовим результатом) і 

переговори співробітництва або «інтегративні» переговори (гра зі 

зростаючим результатом). Антагонізм або синергізм/синергія. 

Терміни змінюються залежно від теоретичної школи або потрібного 

акценту. Однак їх суть незмінна. 

У цьому контексті вартує уваги метафоричне порівняння О. 

Геращенко, автора статті «Сила метафори в медіації», що, з позицій війни, 

часто говориться: «ми повинні перемогти», «викликаємо на бій», «не 

залишимо каменя на камені від їх захисту». В той же час, з позицій миру, 

переговори можна розглядати, як двері, за якими прекрасний сад, і ми 

підбираємо до них ключі, або ж переговори – сад як такий, а сторони, як 

уважні садівники, дбайливо доглядають свій сад та разом вирощують 

«плоди» [62, с. 196]. 

Повертаючись до умовної лінії між двома полюсами від зіткнення до 

згоди, Белланже вимальовує п’ять зон: 

- зона зіткнення (крайня ліва); 

- зона поступок (ліворуч); 

- зона компромісу (посередині); 

- зона консенсусу (праворуч); 
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- зона згоди (крайня права). 

 

Переговори на лінії від полюсу «зіткнення» до полюсу «згода» 

Антагонізм  Синергія 

 Переговори  

Зіткнення    Згода 

 Переговори 

конфліктного або 

«дистрибутивного» 

характеру, «гра з 

нульовим 

результатом» 

Переговори 

кооперативного або 

«інтегративного» 

характеру, «гра із 

зростаючим 

результатом» 

 

 
Зона поступок 

Зона 

компромісу 
Зона консенсусу 

 

Байдужість 

Розрив 

Відкритий 

конфлікт 

Ворожість 

Випробування 

силою 

Переговори 

типу 

«виграш-

програш» 

Угода 

(торгова) - 

«розрізати 

грушу 

навпіл» 

Компенсація 

Поправки 

Переговори 

типу «виграш-

виграш» 

Переговори 

«раціональні» 

Переговори 

«конструктивні» 

Союз 

Згода 

Повна згода 

 Поняття «постійних переговорів»  

 

Спостереження за переговорами у сфері як соціальних, так і 

міжособистісних відносин переконує у необхідності зробити висновок про 

змішаний характер більшості з них: зустріч розвивається залежно від волі 

учасників процесу, на неї впливають зовнішні події або якісь інші фактори 
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(ставки, майстерність учасників, їх особисті якості тощо). Такий розвиток 

має місце в основному в плані дозування елементів конфліктності й 

співробітництва, які в значній кількості переговорів тісно переплетені [9, с. 

35 – 37]. Як говорять: «Від любові до ненависті один крок». 

Таким чином, спостерігаємо дві основні форми протікання 

переговорного процесу: в конструктивному дусі «дружби», «партнерства» 

або у деструктивному дусі «ворожнечі», «суперництва». 

Т. О. Подковенко пише, що історично склалося три основних підходи 

до вирішення спорів та конфліктів: з позиції сили, з позиції права і з позиції 

інтересів [159, с. 32]. 

Таку ж думку висловлює і З. В. Красіловська, що існуючі способи або 

форми врегулювання конфліктів можна умовно поділити на три групи. З 

позиції сили (влади). З позиції права (традиційний, правовий). З позиції 

інтересів (альтернативний, позасудовий) [94, с. 161]. 

Важливим є те, як сторони сприймають одна одну. Чи вони вважають 

себе ворогами, чи партнерами. Намагаються максимально перемогти на 

переговорах, щоб інша сторона отримала мінімально. Чи намагаються 

оптимально задовольнити власні інтереси, враховуючи при цьому 

задоволення інтересів іншої сторони. 

Форма переговорного процесу, відповідно, може мати форму 

співробітництва або ж протиборства. Форма співробітництва – це коли 

учасники переговорів розглядають себе як партнери. Форма протиборства, 

коли вони вважають себе противниками, ворогами. 

Як було зазначено вище, переговори мають здебільшого змішаний 

характер, а елементи конфліктності та співробітництва, будучи тісно 

переплетеними, періодично змінюють одне одного у переговорному процесі. 

В умовах конфуціанської Азії (Китай, Японія) дуже поширеними були 

різні форми позасудового вирішення спорів. Це було обумовлено 

особливостями праворозуміння у цьому регіоні світу. Зазначається, що 
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китайський народ добре обходився без права. Він не цікавився нормами 

законів, не звертався до суду і намагався врегульовувати міжособистісні 

відносини, використовуючи здоровий глузд, злагоду та гармонію. Цю 

гармонію китайці шукають у своєму вихованні, а на причини конфлікту 

дивляться через призму не противника, а своїх власних помилок і 

недбальства. В атмосфері, де кожен готовий визнавати свої помилки, люди 

легко йдуть на поступки та погоджуються на залучення посередника. Разом з 

тим, усезагальна громадська думка підштовхує до цього [95, с. 115]. 

Аналогічна ситуація спостерігається і в Японії. Німецькі вчені К. 

Цвайгерт та Х. Кьотц зазначають, що «...освячене конфуціанською традицією 

негативне ставлення до вирішення суперечок публічно в державних судах, в 

усіх прошарках суспільства, і особливо серед селян, призводить до того, що 

мало хто з громадян користується правами, наданими новими законами. 

Провідну роль, як і колись, продовжують відігравати традиційні форми 

примирливого посередництва і взаємного вирішення суперечок» [95, с. 115]. 

Можливо, якраз така думка зможе пояснити кількість суддів у Японії 

(близько 2 тис. суддів на 125 млн населення) та в Україні (близько 8 тис. 

суддів на 45 млн людей). 

Ще одним підходом до класифікації історичних форм переговорного 

процесу можна вважати критерій залучення третіх сторін. Якщо класична 

форма переговорів включає лише сторін конфлікту, то з плином часу все 

частіше відбувалося залучення нейтральної третьої сторони у різних формах. 

Аналізуючи різні джерела, можна стверджувати, що врегулювання 

конфліктів шляхом залучення третьої особи-посередника – не нове явище у 

правовій культурі ні України, ні інших країн світу. Характерні риси цього 

феномену почали своє формування ще на ранніх етапах виникнення людської 

цивілізації [95, c. 114]. 

Ранні форми переговорів із залученням третьої сторони включали 

залучення старійшин племені, духовних та моральних лідерів, певної 
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категорії еліти в суспільстві. У такий спосіб поступово формувався суд як 

офіційний державний інструмент, окрема гілка державної влади. Починаючи 

з середини ХХ століття, через значне навантаження на суди, необхідність 

розширення доступу до правосуддя та підвищення рівня довіри починають 

розвиватися альтернативні форми вирішення спорів – арбітраж, третейський 

суд, медіація, різного роду посередництво. Останнім часом набувають 

поширення різні форми, близькі до посередництва, а саме: фасилітація (від 

слова facilitation – полегшення) й консиліація (від слова conciliation – 

примирення). 

Фасилітатор забезпечує дотримання встановлених процедурних правил 

і рівну участь кожної сторони у вирішенні питань, щодо яких існують 

розбіжності, регулює емоції, стежить за тим, щоб учасники переговорів не 

відхилялися від обговорення основних проблемних аспектів, та рекомендує 

сторонам внести зміни в порядок проведення процедури, якщо це може 

сприяти підвищенню ефективності їхньої взаємодії [281, с. 224]. 

Необхідно зауважити, що в зарубіжних наукових джерелах виділяють 

декілька способів примирення, які, за своєю суттю, становлять переговори 

сторін юридичного спору, що проходять за участю посередника [280, с. 78]. 

Детальніше про правове регулювання місця та ролі третьої сторони у 

переговорному процесі буде йти мова у підрозділі 2.4. 

Як зазначається у літературі, історію вирішення спорів узагалі можна 

розглядати як історію зміни співвідношення трьох основних її форм: 

насильницької (антиправової), судової (за допомогою примусового 

відновлення порушеного права в судовому порядку) і примирювальної (на 

основі інтересів) [95, с. 114]. 

Таким чином, можемо бачити різні підходи до розуміння історичних 

форм переговорного процесу. Беручи до уваги, що деякі актуальні на 

сьогоднішній день форми будуть розглянуті детальніше в іншому підрозділі 

дисертації, обмежимося стислим описом давніших форм та викладом 
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основних, на думку автора, факторів, які вплинули на подальший розвиток 

переговорного процесу в історичному аспекті. 

Серед історичних факторів, що вплинули та продовжують впливати на 

форми переговорного процесу, можна виокремити такі: 

- права, свободи та інтереси людини і громадянина; 

- міжнародне публічне та приватне право; 

- міжнародні механізми врегулювання спорів та захисту прав людини; 

- залучення нейтральної третьої сторони до врегулювання спору; 

- залучення в якості представників адвокатів, спеціальних посланників 

та інших уповноважених осіб. 

Таким чином, історичні форми переговорного процесу з плином часом 

змінювалися, де в чому ускладнювалися, де в чому полегшувалися, в 

основному, рухаючись від полюсу зіткнення до полюсу згоди або від 

насильницької форми до примирювальної. 

Розглянемо, як саме вищезазначені фактори вплинули на історичні 

форми переговорного процесу. 

Права, свободи та інтереси людини і громадянина. 

Після закінчення Другої світової війни активно розвивається сфера 

захисту прав, свобод та інтересів людини і громадянина. Розвивається 

демократія, верховенство права, гуманітарне право, соціальний захист 

найбільш уразливих та незахищених верств населення, охорона 

навколишнього середовища, медичне забезпечення й лікування тощо. 

Прийняття міжнародних конвенцій про захист основоположних прав та 

свобод людини й громадянина сприяли усвідомленню людиною своїх 

ширших прав та свобод. Тому учасникам переговорного процесу необхідно 

було враховувати відповідні положення як національних правових актів, так і 

міжнародних нормативно-правових документів, що ратифіковані 

парламентом. 
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Одними з перших таких міжнародно-правових актів стала Загальна 

декларація прав людини ООН від 10 грудня 1948 року [60] та Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод Ради Європи від 4 листопада 

1950 року [87]. 

Міжнародне публічне та приватне право. 

Міжнародне публічне право – це правова система, що складається з 

принципів і норм, якими регулюються відносини між її суб’єктами – 

державами, міжнародними організаціями тощо [27, с. 89]. 

Міжнародне приватне право – це галузь права, яка містить норми, що 

регулюють цивільно-правові відносини з іноземними громадянами або 

іноземними юридичними особами [27, с. 89]. 

Формування міжнародних принципів та норм, які регулюють відносини 

між державами, міжнародними організаціями, юридичними й фізичними 

особами стало значним прогресом на шляху закріплення міжнародних 

стандартів взаємовідносин, встановлення рівності та забезпечення захисту 

прав і свобод. 

Міжнародні механізми врегулювання спорів та захисту прав людини. 

Одним із яскравих прикладів ефективного захисту прав і свобод людини 

та громадянина на Європейському континенті є Європейський суд з прав 

людини (ЄСПЛ) [144], що діє на підставі Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року [87] в рамках міжнародної 

організації – Рада Європи [148]. 

Відповідно до статті 46 Конвенції РЄ 1950 року Високі Договірні 

Сторони (держави-члени Ради Європи – підписанти) зобов'язуються 

виконувати остаточні рішення Європейського суду з прав людини в будь-

яких справах, у яких вони є сторонами. 11 вересня 1997 року дана Конвенція 

набрала чинності для України та стала частиною національного 

законодавства України після того, як 17 липня 1997 року Верховна Рада 

України ратифікувала її. 
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Відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини» українські суди 

застосовують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод від 4 листопада 1950 року та практику ЄСПЛ як 

джерела права [172]. 

Щодо умов звернення до ЄСПЛ, то відповідно до частини четвертої 

статті 55 Конституції України кожен має право після використання всіх 

національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і 

свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних 

органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна [89]. 

Тобто, визначальною умовою для звернення до міжнародних механізмів є 

використання всіх доступних національних засобів юридичного захисту. 

Світового масштабу такого механізму захисту прав людини немає. 

Однак, існують подібні засоби регіонального характеру. Створення такого 

міжнародного механізму, який би охоплював практично всі країни світу, є 

дуже актуальним. Разом з тим, зацікавленість учасників міжнародних 

відносин у такому механізмі не є достатньою для його утворення. 

Залучення нейтральної третьої сторони до врегулювання спору. 

Не завжди ситуація складається так, що сторони готові вести прямі 

переговори. Якщо занадто гостро стоїть проблемне питання, розв’язати 

конфлікт самостійно не завжди можливо – заважають емоції. Виходом із 

такої ситуації може бути залучення третьої нейтральної сторони. Коли прямі 

переговори між конфліктуючими сторонами не просуваються далі, звернення 

до третьої сторони може внести якісно інший імпульс для подальшого 

просування. 

Цікавою є думка І. Г. Ясиновського про те, що дуже багато хто вважає, 

що сісти за стіл переговорів – значить показати свою слабкість, втратити 

обличчя перед партнером. Кожен думає тільки про достоїнства власної 
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позиції або власного становища і про слабкості свого опонента [288, с. 262]. 

Тому участь нейтральної третьої сторони є дуже актуальною. 

Наявність третьої нейтральної сторони відкриває для учасників 

конфлікту широкий спектр можливостей. По-перше, це уникнення негативу 

при прямому спілкуванні з протилежною стороною. По-друге, можливість 

почути нову думку та отримати свіжий погляд на ситуацію очима 

нейтральної сторони. По-третє, можливість зберегти обличчя у випадку 

провалу врегулювання спору. Інші особливості та додаткові можливості, що 

відкриваються при умові участі третьої сторони, будуть розглянуті в 

подальшому більш детально. 

Залучення в якості представників адвокатів, спеціальних посланників та 

інших уповноважених осіб. 

Фактор залучення учасником переговорів різного роду представників де 

в чому схожий на попередній фактор. Разом з тим, такий представник 

асоціюється суто з тим, кого представляє. За умови використання 

представника перед учасником відкриваються вже вищезгадані можливості 

та переваги, а також з’являється можливість виграти час, у разі прорахування 

– скасувати прийняте представником рішення через неналежні 

повноваження, у випадку провалу усунути представника та зберегти обличчя 

тощо. 

Найбільш відомі позиції представників у якості адвоката, юриста. Також 

відомі представники в якості спеціального посланця, делегата, радника, 

представника профспілок. А в дипломатичній сфері такі функції найчастіше 

виконують надзвичайні та повноважні посли, які очолюють дипломатичні 

представництва за кордоном. 

Беручи до уваги фактор довіри, що є надзвичайно важливий для 

побудови міцних взаємовідносин, вибір представника є дуже скрупульозний і 

доволі непростий. Тому, щоб уникнути впливу особистих переконань та 

інтересів представника на процес переговорів, особливо якщо він може бути 



59 

 

 

негативний, необхідно або обмежувати рівень їх представництва, або брати 

безпосередню участь у переговорах. 

Зазначений перелік факторів, які вплинули на історичні форми 

переговорного процесу, не є вичерпним і не претендує на всеосяжність. 

Ніколо Макіавеллі сказав: «Війни починають, коли хочуть, але 

завершують, коли можуть» [111, с. 202]. 

Цю фразу можна доповнити тим, що війни завершують тоді, коли одна 

сторона явно програє або сторони настільки виснажені, що переговори та 

досягнення поганого миру буде однозначно кращим, ніж продовжувати 

втрачати ресурси й виснажувати сили. 

З іншого боку, Жан-Жак Руссо пише про те, що «купувати у ворога мир 

означає постачати його засобами для нової війни» [111, с. 202]. 

Адже, віддаючи ворогові ресурси, ми його посилюємо, збільшуємо його 

апетити та розширюємо його інтереси. Таким чином, новий конфлікт – це 

лише питання часу за настання сприятливих умов для сторони, яка планує 

напад. 

З цих двох історичних фраз можна зрозуміти, що військовий (силовий, 

ультимативний) підхід до переговорного процесу є важко прогнозований, 

оскільки наслідки військових, силових дій не завжди можна спрогнозувати 

до кінця. Ще однією причиною є те, що, сильно піддаючись на умови 

протилежної сторони, ще більше підсилюємо її апетит для подальших 

вимагань або агресивних дій. 

На ранніх етапах розвитку людства війна була звичним засобом 

вирішення претензій та задоволення своїх інтересів. Суть переговорів 

зводилася до того, що хто сильніший, той і правий, відповідно, й результати 

переговорів на його користь. З історії дипломатії нам відомо, що держави 

Стародавнього Сходу зазвичай вирішували міжнародні спори збройними 

силами [65, с. 8]. Описуючи таку форму, можна назвати її силовою, 



60 

 

 

ультимативною, зокрема, коли мова йде про переднаступальну фазу, якщо 

слабша сторона не погоджується на гірші умови. 

Разом з тим, якщо мова йде про післязбройну, післявійськову фазу, 

тобто військові дії завершені та сторони намагаються досягнути згоди щодо 

припинення вогню, то можна говорити про компромісну форму 

переговорного процесу – «мирну конфронтацію». 

Оскільки мова йде про історичні форми переговорного процесу, то, 

дивлячись на переговорний процес у ретроспективі, можна зазначити, що 

переговори наступали тоді, коли силовий метод не спрацював. 

Великі мислителі Н. Макіавеллі й К. фон Клаузевіц зробили пізніше з 

переговорів такий же засіб, як і війна, для досягнення політичних цілей 

господарювання та могутності. Переговори, – писав фон Клаузевіц, – не 

більше, ніж техніка, додатково вбудована в глобальну стратегію: «Політика і 

дипломатія – це всього лише продовження війни іншими засобами» (von 

Clausewitz, 1955) [9, с. 15]. 

Габріель Бонно де Маблі писав про те, що переговори, за своєю 

природою, покликані заповнювати недолік сили, повинні допомагати їй у 

здійсненні різних задумів, але не можуть повністю її замінити. Інакше 

кажучи, держава почне отримувати користь від переговорів лише тоді, коли 

стане проявляти мудрість і не буде будувати планів, які їй не під силу [115, с. 

61]. 

Ліонель Белланже пише, що слово «переговори» викликає в пам’яті 

великі сучасні політичні та суспільні зустрічі: німецько-радянський пакт, 

мирну конференцію щодо В’єтнаму, Ялту, угоди Гренеля, справа Лип, Кемп-

Девід… Бачимо, що асоціації різні. Однак, довгий час переговори 

асоціювалися з дипломатією, а відповідно, з військовими діями, конфліктом, 

спором, різним баченням. 

Переговори або передують «потенційному конфлікту», або, що 

спостерігається частіше, втручаються в події під час або вкінці протистояння 



61 

 

 

сторін. Таким чином, переговори – це мирна конфронтація, тісно пов’язана із 

застосуванням сили або погрозою застосування сили, економічного впливу, 

шантажу тощо. 

Можна припустити, що ще однією історичною формою переговорного 

процесу була мирна конфронтація. 

З плином часу, поступовим економічним розвитком країн світу та 

розширенням кола свого впливу різного роду інтереси держав світу дедалі 

частіше почали перетинатися між собою. Ймовірність виникнення конфлікту 

стала значно вищою. З розвитком нових видів озброєнь і міжнародного права 

відкриті військові дії ставали дедалі менш імовірними. Постала потреба у 

випереджаючому реагуванні на виникнення потенційних конфліктів. Іншими 

словами, переговорний процес почав набирати превентивної форми, 

намагаючись спрацювати на випередження. 

І на сучасному етапі, коли переговорами займаються практично всі, 

ними називають будь-які зустрічі, комунікації, спілкування, насправді дуже 

важко виокремити те, що ми називаємо переговорами, консультаціями, 

дискусіями чи домовленостями. 

Ведення переговорів у чужій країні у стародавні часи було дуже 

небезпечною справою. У подальшій історії людства проблема безпеки послів 

перетворилася у питання щодо забезпечення їх недоторканності. Звідси й 

символ – білий прапор парламентарія, який відправлявся для мирних 

переговорів під час бойових дій. Забезпечення недоторканності 

переговірників у міжнародних конфліктних ситуаціях і в наші часи є 

важливим завданням [269, с. 103]. 

Таким чином, бачимо, що раніше ведення переговорів було дуже 

небезпечною справою, а переговірникам уже тоді давали поради-

рекомендації. 

У наші часи небезпека для переговірників набула іншої форми. А 

перелік порад-рекомендацій, як успішно вести переговори, досягати 



62 

 

 

домовленостей та вміти бути переконливим, постійно розширюється і 

вдосконалюється. 

Для ефективного ведення переговорів завжди були необхідні виняткові 

якості: мудрість, хитрість, уміння розплутувати складні проблеми. Символом 

переговірників у Давній Греції став «жезл Гермеса» – палиця, на верхівці 

якої були крила птаха, що означало маневр, рух, здатність обминати 

небезпечні місця та два «вузли», які слід було «розв’язати» [269, с. 103]. 

Цей перелік якостей можна доповнити такими, як необхідність мати 

швидкий розум, ґрунтовні знання, володіння фактичним матеріалом, добру 

пам'ять, почуття гумору, психологічну витримку тощо. 

Вищезазначене показує нам, що вже тоді в поле зору переговірників та 

дослідників переговорного процесу потрапляли відповідні особисті 

характеристики щодо успішного ведення переговорів, необхідні психологічні 

якості учасників переговорів і реквізити переговірників, які допомагали їх 

ідентифікувати. 

З часів Давнього Риму почав формуватися етикет переговорів, зокрема, 

звичай обмінюватися подарунками, вшановувати послів, які носили з собою 

особливу відзнаку посла чужоземної держави – золотий перстень. 

У часи Середньовіччя послів відправляли у далекі країни для 

налагодження контактів з метою запобігання потенційним зіткненням 

торговельних інтересів та конфліктам. Ставлення до послів дуже часто було 

жорстким і навмисно образливим, щоб підкреслити могутність та велич 

країни-господаря. 

В Оттоманській Порті, наприклад, посла садили на гнилий стілець, де 

він кілька годин вимушений був слухати процес обговорення другорядних 

питань в очікуванні своєї черги на заслуховування [269, с. 103]. 

В Японії послів примушували повзком наближатися до 

високопоставлених господарів, а в Китаї – робити 9 поклонів імператорові 

[269, с. 103]. 
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У світлі сучасних дипломатичних переговорів такі речі давно не 

прийнятні. Принцип рівності, взаємної поваги сторін продовжує 

утверджуватися. Згадаймо зустріч англійського посла з одним із перших 

американських президентів, коли той постав перед здивованим посланцем 

англійської королеви заспаним, у домашньому вбранні [269, с. 103 – 104]. 

У частині етичних рекомендацій варто зазначити такі. Ніколи навмисне 

не обманюйте і не вводьте в оману опонента з метою кращої пропозиції 

компромісу. Не приховуйте свідомо щось таке, що слід відкрити опоненту, 

наприклад, документ. Не робіть пропозицій та не зобов’язуйтеся від імені 

клієнта до угод без відповідних інструкцій або повноважень так робити. Не 

відмовляйтеся від своїх слів. Якщо ви зробили помилку, визнайте її. І не 

сперечайтеся з вашим опонентом [316, с. 88 – 89]. Такі рекомендації в нашій 

реальності видаються майже утопічними. Але якщо подивитися далеко 

вперед і подумати стратегічно, то саме такий непопулярний підхід може 

стати фундаментом міцних та плодотворних взаємин. 

Таким чином, формувався етикет переговорів і виокремлювалися 

національні особливості їх учасників. Що ж стосується формування етикету, 

протоколу, звичаїв, традицій переговорного процесу, то деякі з них 

видозмінилися, однак білою ниткою простежується одна закономірність, яку 

можна сформулювати таким чином – кожна сторона, за будь-яких умов та у 

будь-який час намагається всіма доступними їй методами, засобами й 

інструментами опинитися у вигіднішому положенні, іншими словами 

«вирвати для себе більший шматок» за результатами переговорів. Напевне, 

таке бажання пов’язане з природою людини, її сутністю. Повертаючись до 

постійної наявності людського фактору в переговорному процесі, поняття, 

що буде насправді «більшим шматком», досить суб’єктивне та пов’язане з 

психологічними особливостями переговірника чи групи переговірників їх 

філософією. Тривалі конфліктні відносини між певними людьми раптово 

можуть змінюватися на відносини співробітництва через різку зміну 
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обставин або ж із привнесенням у переговори якісно нового бачення 

проблемної ситуації. 

У своїй книзі «Переговори» вже згадуваний відомий французький 

дослідник Ліонель Белланже описує, що таке консультації, дискусії та 

домовленості [9, с. 30 – 32]. 

Консультації – будь-яке зібрання (або зустріч) з метою передачі 

інформації (односторонньої або взаємної). 

Дискусії нічого «не виробляють», якщо не рахувати головного: 

членороздільного висловлення розбіжності. 

Домовленості відсилають, швидше, до стану розуму, направленого на 

зближення, пошук співпадіння, розділення відповідальності, координацію 

волі та зусиль. 

Окрім прямих двосторонніх переговорів, з давніх-давен нам відомо про 

суд, суддів. Суд – це державний орган, що здійснює судочинство у формі 

розгляду та вирішення цивільних, кримінальних, господарських, 

адміністративних й інших категорій справ у встановленому законом 

конкретної держави процесуальному поряду [27, с. 135]. 

Свого часу Жан-Жак Руссо запропонував поділити владу на 

законодавчу, виконавчу та судову. Таким чином, переговорний процес 

отримав одну з найдавніших форм – форму судового процесу. Станом на 

сьогодні ця форма добре розвинена й удосконалена, існують різні суди. 

Відповідно до територіальної приналежності, юрисдикційного розподілу, 

предмету спору, учасників спору існують суди різних інстанцій та 

юрисдикцій, у тому числі міжнародні. Однак, варто зазначити, що суд – це 

орган, а суддя – це, відповідно, особа, уповноважена владою вирішувати 

спори, карати винних та приймати обов’язкові до виконання рішення. Разом з 

тим, обов’язковою умовою початку судового процесу є порушення 

встановлених правил (законів, норм, положень), іншими словами, суд 

покликаний відновлювати справедливість шляхом утвердження верховенства 
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права. Про суд і суддю, як про механізм вирішення спорів, ще буде йти мова 

далі. 

Сутність постійного пошуку додаткових форм переговорного процесу 

полягає в тому, що існуючі форми не можуть забезпечити стовідсотковий 

результат, справедливість та неупередженість. 

Щоб краще зрозуміти сутність історичних форм переговорного процесу, 

поглянемо на його соціально-психологічні складові. 

За сторонами переговорного процесу завжди стоять люди, які зазвичай 

під впливом егоїстичних бажань і прагнень, сильних емоцій намагаються 

вирішити конфлікт найперше тиском, силою або погрозою її застосування, 

щоб досягнути для себе максимуму. Хто сильніший, той перемагає, 

відповідно, диктує свої умови. Інша сторона програє, залишається 

невдоволеною. Якщо сили нерівні, слабша сторона намагається це 

компенсувати шляхом застосування обманних маневрів та нечесних 

прийомів. 

Досить почитати кілька донесень послів, яким доручали вести 

переговори на якомусь конгресі, щоб зробити висновок про те, що 

дріб'язкова злопам'ятність і маленькі образи, в яких, щонайменше, повинно 

бути просто соромно зізнаватися, часто є набагато більш серйозною 

перешкодою для укладення договорів, ніж найважливіші інтереси народів 

[115, с. 87]. 

Будді приписують слова, що лише та перемога є справжньою, коли ніхто 

не почувається переможеним [106, с. 113]. Звідси можна припустити, що 

переможена сторона, залишаючись невдоволеною та будучи за своєю 

природою у пригніченому стані, прагнутиме реваншу. Це підтверджує і 

Альфред Адлер (1870-1937), австрійський психіатр та психолог, послідовник 

Зиґмунда Фрейда, який вважав, що неможливо знайти людину, яка б по-

справжньому поступалася, бо це суперечить людській природі [106, с. 44]. 
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Габріель Бонно де Маблі пише про те, що головною метою домінуючої 

держави, яка веде переговори про укладення мирного договору, має бути не 

прагнення збагатитися за рахунок розгрому свого ворога і з шаленством 

заволодіти всім, що виявиться в межах досяжності, але упокорення власної 

заздрості або ненависті, породженої під впливом тільки що знайденої слави, 

зміцнення зв'язків із союзниками, які зробили внесок у благополучний 

результат війни, а особливо таке ведення справ, щоб противник пересварився 

зі своїми союзниками і щоб союз із ним втратив для всіх ціну [115, с. 185]. 

Переговорний процес передбачає наявність розбіжності або її крайньої 

форми – конфлікту. Одне з визначень поняття конфлікту говорить, що 

конфлікт – це крайнє загострення розбіжностей між учасниками спору, яке 

проявляється у формі протиборства. 

Франсуа де Ларошфуко (1613-1680), видатний французький 

письменник-мораліст, говорив, що сварки не тривали б так довго, якби 

винною була лише одна сторона [106, с. 26]. 

Тобто, можна припустити, що виникнення конфлікту не є одностороннім 

процесом. Відповідальність розподіляється між учасниками спору. 

Відповідно, вирішення спору в руках двох сторін у результаті спільної та 

злагодженої роботи. 

Оскільки за сторонами спору завжди стоять люди, а вони, у свою чергу, 

наділені певним світоглядом, переконанням, цінностями, амбіціями тощо, то 

для підвищення результативності переговорів мова має йти про зміну 

системи поглядів, якої притримуються учасники спору. 

При проведенні переговорів з метою підписання договору не варто 

забувати, що за кожним словом кожного «правила» стоїть жива людина. 

Правила встановлюються для зручності, а не для відлякування [92, с. 49]. 

Відповідні переконання та цінності учасників можуть як сприяти 

швидшому врегулюванню спору, так і гальмувати переговорний процес. 
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Залежно від особистих переконань та сприйняття одне одного сторони й 

вирішують спір. 

Ось яке визначення цінностям дав Блаженнійший Любомир Гузар. 

Цінності – це досвід людства, який зберігається в церкві, релігії, науці, 

мистецтві, культурі, але головне – в людях. І немає когось одного, хто може 

диригувати цінностями і вказувати на їхню правильність. Цінність – це 

колективний продукт, випробуваний життям, досвідом протягом багатьох 

років. Немає монополії над цінностями. Цінне – це мудрість, яка прийшла 

нам від Бога і мудрих людей на землі [45, с. 78]. 

 

Висновки до розділу 1 

Підбиваючи підсумки в історії становлення і розвитку правового 

інституту врегулювання спорів шляхом переговорів та окреслюючи історичні 

форми переговорного процесу, можна зробити такі висновки. 

1. Аналіз історії становлення правового інституту врегулювання спорів 

шляхом переговорів засвідчує, що переговорний процес зароджувався у 

чотирьох сферах: військовій, торговельній, дипломатичній та трудовій. 

Переговори тісно пов’язані з правом (законом), владою і силою. 

Переговори відбуваються там, де є рівність, де над сторонами немає вищої 

інстанції, тому потрібно шукати аргументи, переконувати, знаходити 

компроміс чи консенсус та домовлятися. 

Літературу про переговори і переговорний процес можна поділити на 

чотири групи: загальнотеоретичні дослідження; «керівництва до дії»; 

математичні дослідження у сфері теорії ігор; психологічні праці, що 

вивчають взаємини учасників переговорів (психологія спілкування). 

2. Досліджуючи історичні форми переговорного процесу, можна дійти 

висновку, що успішний переговорний процес рухається від полюсу 

«зіткнення» до полюсу «згода», в історичному аспекті – від силового 
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протистояння через мирну конфронтацію до превентивної форми 

переговорного процесу. 

Історію утвердження переговорного процесу загалом можна розглядати 

як історію зміни співвідношення трьох основних її форм: насильницької 

(антиправової), судової (за допомогою примусового відновлення порушеного 

права в судовому порядку) та примирювальної (на основі інтересів). 

Серед історичних форм переговорного процесу найяскравіше 

прослідковуються два основні підходи: інтегративний (переговори 

співробітництва, гра зі зростаючим результатом) і дистрибутивний 

(переговори конфлікту, гра з нульовим результатом). 

Серед факторів, що мали суттєвий вплив на історичні форми 

переговорного процесу, варто виокремити такі: розвиток прав людини та 

міжнародного права; вдосконалення судового процесу як однієї з 

найдавніших форм переговорного процесу; ЄСПЛ як приклад одного з 

найефективніших міжнародних регіональних механізмів вирішення спорів і 

захисту прав людини; залучення до переговорного процесу нейтральної 

третьої сторони й різного роду уповноважених представників учасників 

переговорів. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВА ПРИРОДА ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 

 

2.1. Види та правова природа переговорів як основа для розуміння 

особливостей переговорного процесу 

Мета даного підрозділу – описати основні види та розкрити правову 

природу переговорів у якості основи для розуміння особливостей 

переговорного процесу. 

Під правовим регулюванням П. Рабінович розуміє здійснюваний 

державою за допомогою всіх наявних юридичних засобів владний вплив на 

суспільні відносини з метою їх упорядкування, закріплення, охорони і 

розвитку [243, с. 296]. 

Виходячи з висновків попереднього розділу щодо сфер зародження 

переговорного процесу як правового методу врегулювання спорів, ми дійшли 

того, що переговори зародилися у чотирьох основних сферах: військова, 

торговельна, дипломатична та організація трудових відносин. 

Дипломатична сфера охоплює дві попередні, оскільки забезпечення 

миру й активізація торговельних відносин є одними з основних завдань 

дипломатії будь-якої країни. Підтвердженням цьому, зокрема, є Статут ООН 

[238], Віденська конвенція про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року 

[28] та Віденська конвенція про право міжнародних договорів від 14 квітня 

1986 року [29]. 

У підрозділі 3.1 буде подано детальний аналіз міжнародно-правових 

документів у рамках різних міжнародних організацій, в яких, починаючи з 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, наголошується на необхідності 

застосування переговорів як мирного засобу врегулювання спорів з метою 

забезпечення миру, стабільності й безпеки. 

Яскравим прикладом закріплення переговорного процесу в якості 

правового механізму в сфері торгівлі стало утворення у 1966 році з метою 
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сприяння розвитку права міжнародної торгівлі – Комісії ООН з права 

міжнародної торгівлі (UNCITRAL – ЮНСІТРАЛ) [333]. У рамках цього 

допоміжного органу Генеральної Асамблеї ООН були прийняті, зокрема, два 

типові закони: про міжнародну комерційну погоджувальну процедуру [245] 

та про міжнародний торговельний арбітраж [246]. Окрім того, в рамках 

Світової організації торгівлі була прийнята Домовленість про правила і 

процедури вирішення спорів [49]. 

Підкреслюючи важливість торговельно-економічних відносин для 

забезпечення добробуту своїх громадян, Габріель Бонно де Маблі зазначає, 

що торгівлі має бути відведено значне місце у переговорах. Разом з тим, 

трохи згодом одразу вказує на те, що торгівля не повинна ставати предметом 

переговорів [115, с. 198 – 199]. Він пояснює це тим, що не варто надавати 

жодних привілеїв іноземним торговцям, щоб не придушувати бажання 

власних торговців розвиватися, а відповідно, уникати на переговорах 

досягнення будь-яких домовленостей, які можуть негативно вплинути на 

розвиток конкуренції та підвищення якості товарів. 

Залишається сфера трудових відносин. Про важливість цієї сфери, 

утворення Міжнародної організації праці й прийняття нею двох конвенцій 

від 1 липня 1949 року № 98 (81) та від 19 червня 1981 року № 154 (82) мова 

вже йшла раніше. 

На відміну від попередніх сфер, правове регулювання, а відповідно, і 

правова природа переговорного процесу найбільш яскраво виражена саме у 

врегулюванні трудових відносин. 

В основі вирішення будь-якого конфлікту переважно завжди лежить 

переговорний процес, оскільки це найпростіший спосіб дізнатися позицію 

іншої сторони та продемонструвати свою позицію. Однак, можна виділити 

два підходи до розуміння переговорів. Перший – як складова частина для 

вирішення спірної ситуації. Другий – як самодостатній організаційно-

правовий механізм. У першому випадку переговори, наприклад, активно 
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застосовуються в ході медіації, досягнення мирової угоди. У другому – певна 

правова оформленість переговорів простежується при регулюванні 

колективних трудових суперечок [142, с. 29]. 

Отже, переговори набули правового оформлення у процесі 

врегулювання колективних трудових спорів. Підтвердженням цьому є 

положення, зокрема, статті 4 (Право на ведення переговорів і укладення 

колективних договорів, угод), статті 10 (Колективні переговори), статті 12 

(Гарантії та компенсації на період переговорів), статті 17 (Відповідальність за 

ухилення від участі в переговорах), статті 19 (Відповідальність за ненадання 

інформації, необхідної для колективних переговорів і здійснення контролю) 

Закону України «Про колективні договори і угоди» [179], а також Конвенцій 

МОП з питань урегулювання питань організації праці. 

Таку думку підтверджує і колектив білоруських авторів книги про 

основи альтернативного вирішення спорів Білоруського державного 

університету, зазначаючи, що пріоритет у правовому визначенні 

спеціального механізму врегулювання розбіжностей, що забезпечує 

однаковий порядок проведення переговорів, належить галузі трудового 

права. Найбільше визнання на сьогоднішній день переговори отримали у 

трудових правовідносинах [142, с. 49]. 

У відносинах України з ЄС, зокрема, в рамках Угоди про Асоціацію 

між Україною та ЄС, відповідно до п. а) ч. 2 ст. 291 Сторони Угоди 

забезпечують і реалізовують у своїх законах та практиках основні 

міжнародно визнані трудові стандарти, а саме, свободу об’єднань і ефективне 

визнання права на колективні переговори [187]. 

У Кодексі законів про працю України стаття 14 регламентує колективні 

переговори, розробку й укладення колективного договору та відповідальність 

за його виконання [76]. 

Ще одним нормативно-правовим актом, який чітко закріплює правову 

природу переговорів, є Закон України «Про професійні спілки, їх права та 
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гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV. Стаття 20 цього 

Закону визначає право профспілок, їх об'єднань на ведення колективних 

переговорів й укладання колективних договорів і угод [76]. 

За ухилення від участі в переговорах щодо укладення, зміни або 

доповнення колективного договору, угоди (ст. 41-1) та за ненадання 

інформації для ведення колективних переговорів і здійснення контролю за 

виконанням колективних договорів, угод (ст. 41-3) передбачена відповідна 

адміністративна відповідальність в Кодексі України про адміністративні 

правопорушення [77]. 

Якщо говорити про наявність відповідальності, у даному випадку 

адміністративної, правовий характер переговорів набуває ще більшого 

укорінення й однозначної приналежності до правового поля. 

Цікаву думку щодо погляду на переговори можна віднайти в 

колективній монографії на тему правосвідомості та правової культури як 

базових чинників державотворчого процесу в Україні. Її автори зазначають, 

що, захищаючи порушені права, громадянин може звертатися не до суду, а до 

свого «патрона», тобто керівника, начальника, шефа, який забезпечує йому 

певний рівень захисту, але натомість вимагає підкорення. Це означає, що в 

українському суспільстві існують дві «правові реальності»: одна з них 

базується на романо-германській традиції, інша — на візантійській. Згідно з 

першою традицією, суперечності розв’язуються публічно, відкрито, під час 

судового процесу, згідно з другою — шляхом таємних переговорів, 

узгоджень, інтриг. У правосвідомості українського народу на загал 

поєднуються ці два типи сприйняття навколишньої реальності, які умовно 

можна класифікувати як правовий і традиційний [32, с. 44]. 

Описуючи основоположні принципи права – справедливості, свободи, 

рівності та гуманізму, С. О. Сунєгін вважає, що вони покликані забезпечити 

ефективний і прогресивний розвиток правового регулювання суспільних 
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відносин на основі правильного сприйняття та розуміння моральної основи 

соціального розвитку [240, с. 275]. 

Принципи права — це такі правові явища, що безпосередньо 

пов’язують зміст права з тими закономірностями суспільного життя, на яких 

ця правова система побудована та які вона закріплює. Сама ця залежність 

зумовлює характер правотворчості, зміст правових норм, способи і методи 

реалізації права [58, с. 22]. 

Саме поняття «принцип» у перекладі з латинської мови означає 

«початок», «першооснова», «первинність». Ще з давнини принцип вважався 

підвалиною, фундаментом будь-якої соціальної системи (в тому числі 

правової), вимоги якого поширювалися на всі явища, що належали до цієї 

системи. Це є своєрідна система координат, у рамках якої розвивається 

право, і водночас вектор, що визначає напрямок його розвитку [17, с. 104]. 

Якщо поглянути на правову природу переговорів як на сукупність цих 

основоположних принципів права, що дотримані учасниками переговорів у 

повному обсязі (взаємоприйнятні – справедливі рішення, свобода вибору, 

рівність учасників переговорів, гуманне ставлення один до одного), можна з 

певністю говорити про переговорний процес як про дієвий інструмент 

правового регулювання суспільних відносин. 

Якщо додати до цього такі принципи посередництва, як добровільність, 

конфіденційність, рівність та нейтральність (у випадку третьої сторони), то 

можемо говорити про переговорний процес як усталений правовий 

інструмент. 

Слушно зазначає Т. О. Подковенко, що у сучасному процесі 

демократизації суспільних відносин чітко простежується пріоритет 

принципів гуманізму, справедливості, добра і моралі, що вимагають пошуку 

якісно інших підходів до врегулювання конфліктів, які давали б змогу 

задовольняти потреби потерпілих та ефективніше боротися зі злочинністю. 

Суспільство не повинно протиставляти себе злочинцю, а шукати шляхи 
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примирення сторін і виправлення людей, які скоїли злочини. Лише таке 

суспільство може вважати себе демократичним, коли в кожній пересічній 

людині вбачає особистість. Саме про це йдеться у Конституції України – 

людина, її права та свободи визнаються найвищою соціальною цінністю [159, 

с. 31]. 

С. О. Сунєгін також зазначає, що сьогодні особливо актуально постає 

проблема правильного розуміння сутності морального змісту справедливості, 

свободи, рівності та гуманізму. Ці основоположні принципи права тільки 

тоді матимуть високий позитивний ефект при їх реалізації, коли вони будуть 

наповнені традиційним моральним змістом. Саме моральний вимір 

спрямовує використання, виконання, дотримання і застосування правових 

приписів на досягнення суспільного блага [240, с. 276]. 

У цьому контексті переговори необхідно сприймати як правовий 

механізм, що існує в рамках відповідного правового поля та базується на 

усталених моральних принципах. 

Т. А. Француз-Яковець та О.В. Цилюрик зазначають, що гуманізм не є 

абстрактним людинолюбством, а є баченням конкретної людини з її 

проблемами і негараздами за конкретних обставин. У такому аспекті 

гуманізм поєднується зі справедливістю, міра якої визначається правовим 

законом, що захищає інтереси людини в суспільстві [258, с. 56]. 

Разом з тим, варто зазначити, що в радянській юридичній літературі 

поширеною була думка, згідно з якою принцип права не може існувати поза 

його закріпленням у нормах права. Під принципами права зазвичай 

розумілися лише ті засадничі ідеї, що отримали офіційне закріплення у 

приписах законодавства [252, с. 38]. 

Зважаючи на нові тренди в науці та намагання привносити інновації, 

зазначена градація вже не виглядає такою однозначною і категоричною. 

Відповідно до статті 106 Конституції України [89] Президент України, 

зокрема, представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює 
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керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та 

укладає міжнародні договори України. У свою чергу, стаття 5 Закону 

України «Про міжнародні договори України» регламентує процедури 

прийняття рішень про проведення переговорів і про підписання міжнародних 

договорів України [184]. Отже, Президент України, як гарант додержання 

Основного Закону держави – Конституції України, має виключне право на 

ведення переговорів. 

Разом з тим, поділ влади на законодавчу, виконавчу та судову гілки 

влади доповнюється системою «стримувань і противаг». Ця система допускає 

конкуренцію різних органів влади, наявність засобів для їх взаємного 

стримування й підтримування відносної рівноваги сил. «Стримування» і 

«противаги», з одного боку, сприяють співробітництву та взаємному 

пристосуванню органів влади, а з іншого боку – створюють потенціал для 

конфліктів, які найчастіше вирішуються шляхом переговорів, угод і 

компромісів. До суб'єктів системи стримувань та противаг в Україні, за 

Конституцією України, можна віднести такі органи, як: Верховна Рада, 

Президент, Кабінет Міністрів, Рада національної безпеки і оборони, 

Конституційний Суд, Верховний Суд, Вища рада правосуддя, 

Антимонопольний комітет, Генеральна прокуратура, Служба Безпеки та інші 

[230, с. 100]. 

Про проблеми збалансованого розподілу повноважень між різними 

гілками влади пише і А. М. Колодій, особливо, що стосується визнання 

нетрадиційних гілок державної влади (президентської, контрольно-

наглядової), забезпечення дійсної незалежності судової влади, її здатності 

неупереджено здійснювати правосуддя, захищати права, свободи та 

обов’язки людини і громадянина від зазіхань органів та посадових осіб 

держави й місцевого самоврядування і, тим самим, забезпечувати реалізацію 

принципу розподілу влад [78, с. 45]. 
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Таким чином, можемо чітко зазначити, що переговорний процес є 

неодмінною юридичною складовою правової системи «стримувань та 

противаг». Правова система у тому розумінні, що повноваження кожного 

органу влади є чітко визначені й регламентовані у відповідному нормативно-

правовому акті, який регулює його компетенцію. Разом з тим, частина друга 

статті 19 Конституції України наголошує, що органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише 

на підставі, в межах повноважень й у спосіб, які передбачені Конституцією 

та законами України [89]. 

Розглянемо повноваження деяких органів державної влади. 

Відповідно, до статті 7 Закону України «Про дипломатичну службу 

України» однією з основних функцій органів дипломатичної служби є 

організація проведення переговорів, а також участь у підготовці укладення 

міжнародних договорів України [174]. У свою чергу, в Положенні про МЗС 

України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

30.03.2016 № 281, Міністерство закордонних справ України відповідно до 

покладених на нього завдань, зокрема, погоджує в установленому порядку 

проєкти директив, вказівок і технічних завдань офіційним делегаціям та 

представникам України для участі у міжнародних консультаціях, 

переговорах, конференціях, сесіях органів міжнародних організацій, 

засіданнях міжурядових комісій й інших органів, а Міністр закордонних 

справ України представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх 

зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує 

міжнародні договори України [176]. 

Можна припустити, що цей нормативний аспект охоплює спеціальне 

право МЗС України на координацію ведення переговорів у сфері реалізації 

зовнішньої політики та участі України у міжнародних відносинах. Тобто, 

поза межами внутрішніх, національних процесів. 
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Міністр оборони України в межах наданих йому повноважень також 

веде переговори і підписує міжнародні договори України [177]. 

Варто додати, що й апарат Ради національної безпеки і оборони 

України бере участь у підготовці пропозицій щодо складу українських 

делегацій для участі в міжнародних переговорах та роботі міжнародних 

організацій з питань безпеки й оборони [156]. 

Проаналізувавши Положення ще декількох міністерств, можемо 

припустити, що кожне з них наділене повноваженнями на ведення 

переговорів у тій сфері, де воно є головним органом у системі центральних 

органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує відповідну 

державну політику. 

Що ж стосується Уряду України – Кабінету Міністрів України, то 

відповідно до статті 9 Закону України «Про зовнішньоекономічну 

діяльність» він проводить переговори й укладає міжурядові договори 

України з питань зовнішньоекономічної діяльності у випадках, передбачених 

Законами України про міжнародні договори України, забезпечує виконання 

міжнародних договорів України з питань зовнішньоекономічної діяльності 

всіма державними органами управління, підпорядкованими Кабінету 

Міністрів України, та залучає до їх виконання інші суб'єкти 

зовнішньоекономічної діяльності на договірних засадах [178]. 

Якщо поглянути на переговори як на механізм зовнішнього 

застосування (на міжнародній арені від імені держави Україна), то їх правове 

регулювання є достатньо чітко прописане та зафіксоване в нормативно-

правових актах. 

На відміну від внутрішньодержавного застосування (в межах 

вирішення конфліктів між органами влади, де є юрисдикційні конфлікти, 

спільна компетенція, переплетені повноваження тощо), на думку автора, не 

вистачає всередині країни уповноваженої особи, групи осіб чи органу влади, 

який був би наділений повноваженнями вирішувати внутрішні 
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непорозуміння, спори та конфлікти. Це питання постає особливо актуально, 

якщо поглянути на постійну політичну боротьбу між вищими посадовими 

особами й загалом між центральними державними органами впливу в 

державі. 

Ю. П. Крисюк, аналізуючи проблеми співвідношення моралі та права, 

дійшов висновку, що оцінка правових систем у категоріях моралі є одним із 

найважливіших аксіологічних критеріїв права, оскільки моральний вимір 

права – необхідна умова вдосконалення правових систем соціального і 

правового порядку в суспільстві [100, с. 70]. 

Уявлення людей про справедливість як морально-правову категорію, 

поняття про належне змінювалися протягом усієї історії залежно від змін, які 

відбувалися у свідомості суспільства стосовно уявлення про невід’ємні права 

людини (вплив філософії природно-космічного життя, християнської 

доктрини, ідей антропоцентризму тощо) [40, с. 145]. 

Отже, вдосконалення будь-якої правової системи напряму залежить від 

моральності права, наскільки правова природа може вмістити в себе 

моральну природу, та прямо залежить від змін у свідомості суспільства того 

чи того часу. 

Сучасна теорія права розглядає справедливість як форму державної 

діяльності, як основний конституційний принцип діяльності всіх державних 

органів та посадових осіб. Це положення закріплено і в низці нормативно-

правових актів, зокрема, в Законах України «Про судоустрій та статус 

суддів», «Про державну службу» [40, с. 146]. 

Зважаючи на те, що поняття переговорів може застосовуватися щодо 

різного роду перемовин й у різних сферах, у теорії переговорів на основі 

потреб Джерард Ірвін Ніренберг розділяв їх різні сфери на три рівні: 

міжособистісні – переговори фізичних осіб, міжорганізаційні – переговори 

великих організацій та міжнародні – переговори між державами (націями, 

народами) [320, с. 101]. 



79 

 

 

Він також зазначав, що за кожними з цих переговорів стоять люди. 

Змінюються лише обставини. Оскільки люди є центральними фігурами, 

дослідження саме психологічних людських особливостей покладено в основу 

вивчення переговорного процесу. 

Ліонель Белланже вважає, що на основі чотирьох факторів можна 

спробувати провести типологію переговорів. 

Уявлення, яке склали собі про переговори їх учасники (марна дискусія, 

останній шанс домовитися, щорічний ритуал, нав’язаний представниками 

влади, участь у прийнятті законного спільного рішення і т. ін.). 

Ставки учасників переговорів, тобто те, що передбачає прийняття 

деякого ризику. 

Погляд протагоністів один на одного як на особистості (персоналії), які 

беруть участь у процесі переговорів (противники чи партнери?) і т. ін. 

Якість комунікації, яка встановлюється між учасниками переговорів 

(манера самостверджуватися й захищати свою систему цінностей, 

агресивність, рівень розуміння при вислуховуванні доводів протилежної 

сторони, терпимість, виразність викладення думки, зусилля, направлене на 

те, щоб бути зрозумілим і прийнятим, здатність міркувати, впливати, 

переконувати, висловлюватися…) [9, с. 4]. 

Якщо коротко підсумувати, то перший фактор робить акцент на тому, 

як учасники ставляться до переговорів як інструменту. Другий – підкреслює 

те, як далеко учасники готові зайти, їх готовність до конкретних рішень. 

Третій – говорить нам про сприйняття учасниками одне одного (противники, 

опоненти, партнери). І останній, четвертий фактор включає в себе 

комунікацію, як сторони між собою спілкуються, взаємодіють. 

Цей французький дослідник пише, що на основі цих чотирьох факторів 

можна описати та проаналізувати практично будь-які реальні переговори, 

передбачити їх результат, а також дати рекомендації сторонам-учасникам 

щодо їх коригування. Робиться акцент на факторах, що мають місце в будь-
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яких переговорах, не обмежуючись при цьому ознаками, за якими може 

відбуватися поділ переговорів на види чи типи. 

Виходячи з інтерактивного та дистрибутивного підходів до розуміння 

переговорного процесу, є такі види переговорів: 

- переговори, які проводяться в умовах конфлікту; 

- переговори, які проводять в умовах співробітництва; 

- переговори, які базуються на співробітництві та не виключають, що у 

сторін можуть бути серйозні розбіжності, й на цьому ґрунті виникне 

конфлікт. Можливо і навпаки, коли після врегулювання спору нещодавні 

противники переходять до співпраці. 

Разом з тим, існує ще багато різних ознак, за якими може відбуватися 

класифікація переговорів. 

Залежно від цілей учасників переговорів вирізняють: 

- переговори про продовження чинних рішень – тимчасова угода про 

припинення воєнних дій, пролонгація міждержавних домовленостей; 

- переговори про нормалізацію – переведення конфліктних відносин до 

конструктивнішого спілкування опонентів, можуть бути етапом переходу до 

інших видів переговорів. Часто в них бере участь третя сторона; 

- переговори про перерозподіл – одна зі сторін вимагає змін на свою 

користь за рахунок іншої у зв’язку з тим, що змінилися обставини. Ці вимоги 

доволі часто можуть супроводжуватися погрозами; 

- переговори про створення нових умов мають на меті сформувати нові 

відносини, укласти нові угоди; 

- переговори для досягнення побічного ефекту – вирішуються 

другорядні питання [111, с. 141]. 

Якщо узагальнити, то залежно від цілей учасників переговори можна 

розподілити на такі, які прагнуть зберегти існуючий стан, нормалізувати стан 

у напрямку деескалації, перерозподілити щось чи змінити існуючий стан, 
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утворити новий формат речей або ж вирішити якісь інші питання 

другорядного характеру. 

Такої ж класифікації за цілями учасників переговорів притримується і 

М. В. Примуш [165, с. 233]. 

Залежно від зацікавленості сторін розрізняють: 

- переговори, де учасники або один із учасників слабо зацікавлені в 

позитивному завершенні або неохочі до позитивного результату; 

- переговори, де сторони хоча й виявляють інтерес до досягнення 

результатів, але достатньо полярний; 

- переговори, де учасники реально зацікавлені в спільному вирішенні 

проблеми [111, с. 141]. 

Виходить, що учасники можуть бути слабо зацікавлені, посередньо 

зацікавлені й сильно зацікавлені та готові до спільного пошуку 

взаємоприйнятного варіанту вирішення проблеми. 

Г. І. Луцишин наводить ще декілька класифікацій залежно від різних 

факторів (характеру переговорів, предмета переговорів і специфіки проблем 

та особливостей учасників (комплексний критерій)). 

Залежно від характеру переговорів розрізняють: 

- двосторонні та багатосторонні; 

- міждержавні; 

- дипломатичні; 

- переговори між фірмами, організаціями, установами; 

- офіційні та неофіційні. 

Однак, щодо характеру переговорів, то міждержавні й дипломатичні 

можна було б об’єднати в одну категорію, оскільки вони різняться лише 

рівнем представництва, а за своєю суттю вони однакові. Переговори між 

фірмами, організаціями та установами – це переговори між юридичними 

особами публічного чи приватного права. Офіційність і неофіційність 

характеру переговорів може викликати певні дискусії через те, що часто 
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переговори починаються неофіційно, кулуарно, щоб уникнути критики у 

випадку їх провалу або з інших причин, які можуть не влаштовувати 

суспільство, громадськість або самих учасників. Зрештою, офіційними чи 

неофіційними переговорами можна назвати переговори різних класифікацій. 

Залежно від предмета переговорів розрізняють: 

- політичні; 

- ділові (комерційні); 

- переговори з питань культури, освіти; 

- переговори з трудових питань. 

Дана класифікація залежно від предмета виглядає доволі обмежено та 

неоднозначно, оскільки випадає багато інших сфер, які можуть бути 

предметом переговорів, наприклад, економічна, соціальна, екологічна, 

гуманітарна, космічна, забезпечення миру і безпеки тощо. Зрештою, багато 

питань можна віднести до політичної сфери, якщо вони становлять 

політичний інтерес. 

Залежно від специфіки проблем та особливостей учасників 

(комплексний критерій) розрізняють: 

- внутрішні (у межах певної структури) – наприклад, між підприємцями 

та профспілками; 

- між окремими особами, представниками різних компаній; 

- міжнародні – суб’єктами переговорів є учасники міжнародних 

відносин (держави, міжнародні організації тощо). 

Зазначене розрізнення за специфікою та особливостями учасників 

переговорів є доволі умовне та переплетене з іншими критеріями. 

Американські дослідники Честер А. Крокер, Фен Ослер Гемпсон, 

Памела Аалл (Chester A. Crocker, Fen Osler Hampson, Pamela Aall) поділяють 

набір переговорних інструментів на дві групи: перша група (Tough – жорсткі, 

Straight – прямі, Trash – брудні, Stop – зупинені) підкреслює, яка погана 

поточна ситуація і тому є потреба вибратися з неї. Друга група (Sweet – 
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солодкі, Street – вуличні, Happy – щасливі) підкреслює, яким добрим може 

бути майбутнє, і вказує на шляхи, як туди дістатися. Small – малі та Timely – 

вчасні переговори є своєрідними мостами між цими двома групами [307, с. 

379]. 

Tough Talk – жорсткі переговори виражають тверду позицію, погрози 

та санкції. Зазвичай такі переговори підтримуються військовою силою, 

економічним ударом і м’язами. 

Straight Talk – прямі переговори означають речі, як вони є, зокрема, 

щодо альтернатив. Прямі переговори – це розсудливе та чесне обговорення 

того, що теперішній курс передвіщає і що повинно бути зроблено, щоб 

виправити погану ситуацію. 

Trash Talk – брудні переговори про різкі зауваження (поставити когось 

на місце), винятково корисні у правильний час та у правильний спосіб. 

Ображання або принижування суперників іноді є необхідним інструментом 

дипломатії – особливо, коли суперники погано себе поводять. Це ті 

переговори, що необхідні виключно тоді, коли дружні переговори не варіант. 

Stop Talk – зупинені переговори – це погроза поставити дипломатію на 

паузу, виключити «блок живлення» та залишити сторін варитися у власному 

соку. 

Sweet Talk – солодкі переговори, які вміщають широку низку стимулів, 

методів спонукання від відсилання до вищих цінностей до обіцянок твердих 

стимулів (хабарів), утішливих слів, що полегшують відчуття болю і зламаної 

гордості. 

Street Talk – вуличні переговори намагаються згенерувати громадську 

підтримку для мирного процесу перед тим, як розпочати формальні 

переговори. Або тоді, коли уже є формальне політичне вирішення, вони 

апелюють до підтримки громадськістю. 

Happy Talk – щасливі переговори, що підкреслюють краще майбутнє, 

побудову замків на горизонті для обох сторін. Це вид переговорів, що 
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намагаються показати сторонам можливості для побудови кращого світу для 

себе та своїх близьких. 

Small Talk – малі переговори зосереджені на деталях, як добратися до 

кращого місця, дослівно – хто, що робить, коли, де і як – при обумовлених 

зобов’язаннях, принципах та формулах. 

Timely Talk – вчасні переговори відбуваються перед тим, як сторони 

почнуть «кидати каміння» одна в одну. Ці переговори намагаються 

зобов’язати сторін до політичного вирішення, а не жорстокого вирішення 

своїх розбіжностей. 

Окрім того, ще виділяють Right Talk – правильні переговори 

(правильні переговори про винайдення нових слів, коригувальна дипломатія, 

вибирання спеціального, правильного слова, щоб передати ідею, коли 

очевидні синоніми не виражають повністю ту саму річ), Sticky Talk – клейкі 

переговори (процес, коли потрібно, щоб конфліктуючі сторони працювали 

над миром і утримувалися від роботи над боротьбою, Safe Talk – переговори 

про безпеку (запобігання непорозумінням та діям двоїстого характеру, що 

можуть зірвати мирний процес), Triple Talk – тристоронні переговори (за 

участю третьої сторони), Team Talk – командні переговори (спонукання 

сторін працювати разом командами над спільним проєктом) [307, с. 378 – 

379]. 

Залежно від предмету обговорення на міжнародних переговорах 

виділяють: політичні, з питань розвитку, контрактові, економічні, з питань 

безпеки, регуляторні та адміністративні [291, с. 51]. 

Можна навести ще багато інших критеріїв, відповідно до яких 

здійснити поділ переговорів на види чи типи. Але, підсумовуючи 

вищевикладене, варто зазначити, що поділ на види чи типи буде залежати від 

обраного критерію, сфери, в якій будуть розглядатися переговори, а також 

залежно від учасників та інших факторів, обраних для проведення конкретної 

класифікації. Найбільш універсальний поділ переговорів на види буде 
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зводитися до вже згадуваних – міжособистісних, міжорганізаційних і 

міжнародних. 

З метою глибшого розуміння переговорного процесу розглянемо деякі 

з його особливостей. 

Починаючи від конфронтації наддержав і закінчуючи 

міжособистісними конфліктами, як уже зазначалося, всюди присутні люди. У 

зв’язку з цим прийняття рішень на переговорах у різних сферах стали 

предметом аналізу та дослідження для теоретиків у сфері соціальної 

психології [9, с. 17]. 

Звернемо увагу на те, що соціальні психологи вивчають саме процес 

прийняття рішень. Ключовим словом тут є «прийняття». Тобто вибір між 

опціями, варіантами. Щоб вибрати між опціями, треба їх мати, іншими 

словами, розробити на основі узгоджених критеріїв та правил (норм права). 

Причому спільно, інакше вони будуть «односторонніми». Готові, легкі опції, 

які «на поверхні», часто влаштовують лише одну зі сторін. Переважно, чим 

вони більш відкриті, тим вони більш неприйнятні для однієї зі сторін. 

Рішення, яке може стати взаємоприйнятним результатом успішних 

переговорів, знаходиться «глибоко» всередині проблеми. Умови його 

розроблення не є у готовому вигляді, а потребують дослідження, 

комбінування та правильного якісного поєднання. 

Ніколо Макіавеллі у своїй відомій праці «Правитель» (The Prince) на 

запитання, яку пораду ви б дали правителю, вказує на те, що він визнає 

міжнародні відносини як серію з обирання рішень, які постають перед 

ключовими десіжн-мейкерами (decision-maker) [312, с. 11]. 

Дейл Карнегі зазначає, що спорячи, ви не можете виграти, оскільки 

той, кого переконали проти волі, залишається при своїй думці [68, с. 53]. 

Що стосується правової природи переговорного процесу, то, на думку 

М. Мерля (Merle, 1980), сучасні держави мають з ХVІ століття образ 
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організованих суспільств, а відносини між володарем та його підданими 

регулюються правом, тобто законом. 

«Переговори відносно розроблення або інтерпретації закону не 

ведуться, як не можна вести переговори про втручання поліції або про 

оголошення права суддею. Там, де існує компетентна влада для управління 

справами, немає місця для вільної дискусії між сторонами, що змагаються – 

якщо тільки мова не йде про другорядну сферу матеріальних угод» (Merle, 

1980) [9, с. 14]. 

Така думка М. Мерля наштовхує автора на розуміння та сприйняття 

переговорів як правового інструменту, який покликаний урегулювати, 

усунути ті правові прогалини, що не прописані, не врегульовані в законі. А 

також переговори будуть там, де немає можливості вирішити проблему 

шляхом привілейованого становища, вищого посадового положення або 

виключних повноважень.  

Отже, переговори мають місце там, де є рівність сторін і немає ієрархії. 

Де рівності немає, а є ієрархія, то влада, право або закон регулюють порядок 

та встановлюють правила. Необхідності в переговорах, як таких, немає. 

Влада, право, закон повинні бути у згоді з людською природою і 

служити більшому, благороднішому благу. Тому що держава, в якій закон 

суперечить людській природі та не слугує загальному благу, швидко зникне 

[243, с. 172]. 

Тобто, насамперед протиріччя вирішуються владою, правом, законом. 

Наявність влади, права, закону передбачає певну ієрархію. Ієрархія, як 

принцип структурної організації складних багаторівневих систем, полягає в 

упорядкуванні взаємодії між рівнями як руху зверху (від вищого) до низу (до 

нижчого) [51]. Тобто, переговори з’являються там, де немає вищої влади, яка 

б урегулювала конфлікт примусово на власний розсуд. 

З визначення поняття ієрархії як священної влади розуміється, що вищу 

владу має той, хто має священну владу. З тих часів, коли ця фраза була 
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сформована у грецькій мові, пройшло багато часу, рівень релігійності та 

сприйняття чогось святого, священного дуже змінився. 

Однак, це не стає на заваді сприймати щось священне як щось «вище» 

шляхом схвалення його таким або ж возведенням його в такий стан 

переважною більшістю чи всіма зацікавленими. 

Повертаючись до 1945 року, коли на глобальному міжнародному рівні 

у статуті ООН була закріплена ідея мирного врегулювання спорів шляхом 

насамперед переговорів, чітко проглядається бажання держав на найвищому 

рівні закріпити загальнообов’язкове правило щодо мирного врегулювання 

спорів. Більшої, всеохоплюючої міжнародної організації, ніж ООН, немає. 

Протиріччя, проблема, спір може вирішуватися без застосування 

переговорів до тих пір, поки є ієрархія. Коли ієрархія закінчується, сторони 

сідають за стіл переговорів. 

Постійна боротьба неможлива, силовий варіант розв’язання або ж 

невигідний, або занадто ризикований. Окрім цього, якщо протиріччя не може 

бути врегульоване вищою силою, яку визнають обидва учасники спору і яка 

здатна в наказовий, примусовий спосіб зобов’язати сторони до певних дій, 

одним із найімовірніших шляхів вирішення проблемної ситуації буде сісти за 

стіл переговорів і спробувати домовитися, спільно виробивши 

взаємоприйнятний варіант. 

Однак, не завжди сторони сідають за стіл переговорів добровільно. В 

деяких випадках під тиском (наприклад, страйк, втрати серед мирного 

населення, значні економічні збитки, небажання втрачати ресурси або через 

інші причини, які спонукають сторін вдатися до мирного врегулювання). 

Найвищим рівнем організації двох і більше держав є міжнародна 

організація. Світова організація може об’єднати в собі найбільшу кількість 

держав, не обмежуючись одним континентом чи регіоном. Звернемо увагу на 

ООН та її основоположний документ – Статут. 
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ООН – універсальна міжнародна організація, найбільша у світі. До її 

складу входить найбільша кількість держав світу. ООН заснована на 

принципі суверенної рівності всіх її членів (ст. 2 Статуту ООН) [238]. 

Статут ООН закликає всі держави до мирного врегулювання спорів, 

зокрема, шляхом переговорів. Звернемо увагу на основні цілі ООН. 

Відповідно до статті 1 Статуту ООН основними цілями ООН є 

підтримання міжнародного миру та безпеки, розвиток дружніх відносин між 

державами, здійснення міжнародного співробітництва у вирішенні 

міжнародних проблем у різних сферах, повага до прав і свобод людини без 

дискримінації та погодження своїх дій з метою досягнення цих спільних 

цілей. 

Виходячи з того, що стало основними цілями ООН у 1945 році, можна 

зробити висновки про те, що найбільше хвилювало світових лідерів більше 

півстоліття тому. 

А саме, мова йшла про міжнародний мир та безпеку, дружні відносини 

між державами, а відповідно, і співробітництво, іншими словами, спільне 

вирішення проблем у різних сферах, повага до прав та свобод людини, 

запобігання дискримінації й координація своїх дій. 

Таким чином, ці питання держави світу намагалися підняти до рангу 

найвищої пріоритетності, вирішення яких торкалося всіх країн-членів без 

винятку. Індивідуальний підхід не вітався. Ситуація, що загрожувала захисту 

чи розвитку будь-якого з цих питань швидко ставала предметом посиленої 

міжнародної уваги. А відповідно, і предметом переговорів, формуючи їх 

правову природу. Врегулювання трудових відносин у цьому контексті є 

цьому яскравим прикладом. 

Як показують історія та світова практика, явна перевага у військовій 

силі, економіці, політичному впливі також не є вирішальними чинниками, які 

означають абсолютну перевагу і перемогу. Про це свідчать конфлікти у 

всьому світі [236]. 
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Переговори – єдиний тип відносин, що може превалювати у відносинах 

держав між собою. Їх співіснування як суверенних співдружностей частіше 

за все стихійне, і, за виключенням війни, переговори є єдино можливою 

конфронтацією у мирний час: «Оскільки над вільними та суверенними 

народами немає на землі якого-небудь вищого судді, перед яким вони могли б 

стати для вирішення своїх спорів, для їх завершення їм не залишається 

іншого способу, як мирні переговори або, при їх відсутності, шлях 

насильницьких дій» (De Martens, 1831) [9, с. 15]. 

Цей уривок підтверджує, що переговори мають дуже тісний 

взаємозв’язок з владою, правом та силою. 

Незважаючи на всі теорії зародження переговорного процесу чи то у 

сфері військовій, судовій, дипломатії, торгівлі, організації умов праці на 

виробництві тощо, у всіх переговорах беруть участь люди. 

Ще одним питанням є те, як приймаються рішення – одноособово, 

групою осіб, колегіально чи голосуванням за відповідний варіант рішення. 

Виходячи з цього, варто звернути увагу на розуміння особами, які 

беруть участь у переговорах, своїх переваг, слабких місць, чи на них часом 

не впливають особисті переконання, що можуть спотворювати об’єктивність 

оцінки ситуації. 

Сучасний світ, здається, охоплений лихоманкою переговорів. Усі 

хочуть їх вести, тому що бояться диктату й односторонніх рішень. Кожен 

хоче взяти у власні руки свою долю і в будь-якому випадку брати участь у 

пошуку рішення, яке стосується його/її роботи, його/її справ, його/її 

зручностей, його/її сім’ї… Ми бачимо, що здатні вести переговори ті, хто 

організовується, групується і створює якісь об’єднання, сили тиску, 

займаючи вищу сходинку в загальній картині ієрархії. 

За таких умов «потреба у спілкуванні і у взаємовідносинах росте: без 

можливості використовувати владу і без надії на швидке досягнення 

домовленості більш або менш часто вести переговори доводиться кожному 
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– чиновнику з службовцем, комерсанту з виробником, контролеру бюджету 

з владними структурами, підлеглому з начальником, керівнику підрозділу з 

співробітниками…» (Chalvin, 1978) [9, с. 15]. 

Усе це ще раз підкреслює актуальність питання ефективного ведення 

переговорів, уміння вибудовувати відносини, знаходити спільні інтереси, 

балансувати між егоїстичним задоволенням власних інтересів та 

благородним задоволенням суспільних інтересів на благо більшості. 

Відомий американський психолог, педагог, письменник і оратор-

мотиватор розробив власну концепцію безконфліктного спілкування. У своїй 

книзі «Як заводити друзів та здійснювати вплив на людей» він пише, у чому 

прихована таємниця успіху переговорів. Згідно з думкою Чарльза У. Еліота 

«не існує ніякої таємниці, що приносить успіх у ділових контактах ... 

Виключно увага до вашого співрозмовника – ось що важливо і потрібно. 

Немає нічого, що було б так приємно, як це» [68, с. 42]. 

Очевидно, що мова йде не про фізичну увагу, яку можна показати 

штучно. Коли мова йде про переговори високого рівня, всі учасники – 

дорослі люди, фахівці, часто хороші психологи і з глибоким життєвим, 

практичним та професійним досвідом. У даному випадку пропонується 

поняття «уваги» розтлумачити значно ширше, вкласти в її розуміння реальне 

бажання зрозуміти іншу сторону, постаратися максимально врахувати її 

інтереси, адже штучність – явище тимчасове і дуже швидко викривається. 

Лише щире бажання, глибоке розуміння коренів протиріччя та готовність до 

спільного пошуку взаємоприйнятного рішення зможе забезпечити 

ефективний переговорний процес. 

Якщо сторони бачать себе партнерами, центральним фокусом стає 

спільний аналіз проблеми, спільна праця над вирішенням. Чим ґрунтовніше і 

детальніше проаналізувати проблему, тим більше шансів знайти вирішення. 

Тому будь-які дії, спрямовані на вивчення проблеми, відіграють позитивну 

роль. Інформація про реальну картину справ має бути доступна для учасників 
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переговорів. При орієнтації на спільний з партнером аналіз проблеми варто 

висловити своє бачення, почути думку партнера, а потім співставити і 

проаналізувати [289, с. 14 – 15]. 

Перечитуючи різні думки та спостерігаючи за рекомендаціями, які 

надаються дослідниками з метою ефективного ведення переговорів, акцент 

робиться на декількох важливих моментах, що можна виразити такими 

пунктами: 

- спільна робота; 

- глибокий аналіз протиріччя та інтересів (не позицій) сторін; 

- доступ учасників до достовірної інформації про стан справ; 

- щира увага до протилежної сторони; 

- вміння уважно слухати і чути протилежну сторону. 

Однак, дуже часто сторони навпаки витрачають свої зусилля не в 

конструктивне русло, а в одностороннє, щоб вибороти для себе більше 

переваг, ніж для іншої сторони. Намагаються якимось чином схитрувати, 

дезінформувати, викривити реальний стан справ, затрачаючи на це чималі 

ресурси. 

Щоб зрозуміти різницю між позиціями та інтересами під час 

переговорного процесу, Р. Фішер, У. Юрі та Б. Паттон у книзі «Переговори 

без поразки. Гарвардський метод» описують такий випадок. 

Єгипетсько-ізраїльські переговори 1978 року, що проходили у Кемп-

Девіді, продемонстрували користь глибинного аналізу позицій сторін. Ізраїль 

окупував Синайський півострів, що належав Єгипту, після шестиденної війни 

1967 року. Коли Єгипет та Ізраїль у 1978 році сіли за стіл переговорів, щоб 

заключити мир, їх позиції здавалися несумісні. Ізраїль наполягав на 

збереженні Синаю за собою. Єгипет же, зі своєї сторони, вимагав повного 

повернення території Синайського півострова. Однак територіальні поступки 

були неприйнятні для Єгипту. Повернення до ситуації 1967 року не 

влаштовувало Ізраїль. 
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Аналіз справжніх інтересів учасників переговорів довів, що інтереси 

Ізраїлю полягали в безпеці. Ізраїльтяни не хотіли, щоб єгипетські танки 

стояли прямо у них на кордоні, готові у будь-який час вступити в бій. Єгипет 

же був зацікавлений у збереженні суверенітету. Синай був частиною Єгипту 

ще з часів династій фараонів. 

У результаті в Кемп-Девіді Президент Єгипту Садат та прем’єр-міністр 

Ізраїлю Бегін розробили план, за яким Синайський півострів повертався 

Єгипту, а створена на ньому демілітаризована зона забезпечувала безпеку 

Ізраїлю [256, с. 69-70]. 

Можна побачити, як за позиціями стояли інтереси, що були значно 

глибше. І лише ґрунтовний аналіз протиріч з обох сторін зміг виявити їх та 

допомогти розробити взаємоприйнятне рішення. 

Разом з тим, зазвичай за інтересами приховані потреби. І найбільш 

могутні інтереси – це основні людські потреби. За Маслоу, ієрархія потреб 

виглядає так: 

- фізіологічні потреби; 

- потреби безпеки; 

- потреби почуття приналежності та причетності; 

- потреби визнання і самоствердження; 

- потреби самовираження [14]. 

Потреби є тим самим паливом, яке запускає процес переговорів чи то 

між людьми, невеликими компаніями, величезними організаціями або 

державами. На початку переговорів кожен усвідомлює, що явні й ще 

неусвідомлені потреби призведуть або до компромісу, або до конфлікту. 

Більше того, всім відомо, як тільки потреби будуть задоволені, наступає 

укладення договорів і угод. Найважче – знайти найкращий спосіб 

задоволення потреб усіх учасників [136, с. 31]. 

Таким чином, розуміння особливостей правової природи 

переговорного процесу потребує ознайомлення з низкою основних сфер 
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людської життєдіяльності (військової, торговельної, дипломатичної, 

трудової), врахування основоположних принципів права (справедливості, 

свободи, рівності, гуманізму) та відповідне розуміння морального змісту 

справедливості. У свою чергу, кількість класифікацій переговорів залежить 

від обраних для цього критеріїв і поставленої мети. 

 

2.2. Поняття, сутність, етапи переговорного процесу 

 

Задля досягнення глибшого розуміння переговорного процесу метою 

даного підрозділу є розкриття поняття, сутності та етапів переговорного 

процесу. 

Поняття переговорів і переговорного процесу ми вже торкалися дещо 

раніше, а зараз з’ясуємо різницю між переговорами та переговорним 

процесом, а також розглянемо деякі визначення цих понять. 

Дехто з дослідників вживає поняття переговори й переговорний процес 

як синоніми, не виокремлюючи якихось специфічних особливостей цих двох 

термінів. Натомість інші дослідники розуміють під словом переговори – саме 

той етап, коли сторони комунікують та знаходяться за столом переговорів у 

пошуках взаємоприйнятного варіанту вирішення конфліктної ситуації, що 

склалася. Разом з тим, переговорний процес включає в себе підготовку до 

переговорів, безпосередньо переговори, фіксацію досягнутих домовленостей, 

контроль за виконанням узятих на себе зобов’язань та реагування у випадку 

невиконання домовленостей. 

Окрім того, дуже часто можна зустріти застосування слова процесу і 

процедури в якості синонімів. Зокрема, в частині позначення процедури 

медіації та переговорного процесу. Хотілося б одразу зазначити різницю між 

цими двома поняттями. 
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Процес – це послідовна зміна станів або явищ, яка відбувається 

закономірним порядком; хід розвитку чого-небудь. Сукупність послідовних 

дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку [233]. 

Процедура – це офіційно встановлений чи узвичаєний порядок 

здійснення, виконання або оформлення чого-небудь. Низка яких-небудь дій, 

хід виконання чого-небудь [233]. 

Більшість дослідників визначає поняття «переговори» як спосіб 

мирного (ненасильницького) вирішення конфліктів (А. В. Дмитрієв, Є. М. 

Бабосов та інші), окремі – «як засіб закінчення конфлікту, коли сторони 

вичерпали можливості силового врегулювання спору» (А. Я. Анцупов, А. І. 

Шипілов), деякі дослідники наділяють переговори ширшими функціями – 

«спосіб мирного вирішення розбіжностей і врегулювання конфліктів» (Є. В. 

Тадевосян). Переговори також наділяються функціями управління 

конфліктом у ході його вирішення (Є. М. Бабосов та інші). На думку М. М. 

Лебедєвої, переговори, поряд з миротворчими функціями, можуть являти 

собою «частину військової стратегії держави» і виконувати «швидше 

допоміжну функцію по відношенню до силових методів врегулювання». 

На відміну від простого спілкування чи комунікації, переговорний 

процес передбачає наявність різних позицій, різного бачення. 

До прикладу, розглянемо дуже подібні ситуації, однак з невеликою 

різницею. В одному випадку будуть мати місце переговори, в іншому –  

комунікація. Покупець і продавець у магазині та на ринку. В магазині є 

фіксована ціна. Покупець або купує за вказаною ціною товар, або ж ні. Має 

місце проста комунікація. На ринку ціна не фіксована. Продавець може 

зробити знижку, а покупець має можливість поторгуватися. У такому 

випадку можна припустити, що будуть мати місце переговори. 

З метою забезпечення принципу правової визначеності та незважаючи 

на достатньо синонімічне сприйняття окремих термінів і сталих виразів, 

варто одразу внести деяку ясність щодо розуміння певних понять. 
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Вирішення спору та врегулювання конфлікту. 

При використані методу «вирішення спору» проблема вирішується 

стосовно існуючих прав й обов’язків сторін (правовідносин сторін), а в разі 

«врегулювання конфлікту» сторони прагнуть узгодити свої інтереси і досягти 

взаємоприйнятного припинення конфлікту. Таким чином, «вирішення спору» 

та «врегулювання конфлікту» є принципово різними методами, які 

використовуються в альтернативному вирішенні спорів (АВС) [94, с. 162]. 

Разом з тим, варто звернути увагу на певну синонімічну близькість 

формулювань «методи АВС» (пов’язані з досягненням певних результатів), 

«способи АВС» (частини четверта та п’ята статті 55 Конституції України 

щодо юридичних засобів), «форми АВС» (характеризують орган, що 

застосовує обраний сторонами спосіб АВС), «процедури АВС» (являють 

собою певний порядок або послідовність встановлених/визначених 

процесуальних дій), які загалом позначають певний порядок вирішення 

спору або врегулювання конфлікту. Однак, присутня в літературі 

взаємозамінність даних понять виглядає недостатньо обґрунтованою, 

оскільки кожна з перелічених категорій має свою специфіку. Спосіб АВС 

можна вважати узагальнюючою категорією для всіх підходів до приватного 

(недержавного) вирішення спорів чи врегулювання конфліктів. Такий варіант 

буде найбільш обґрунтованим та доцільним [94, с. 164 – 165]. 

Переговори разом з медіацією і третейським розглядом (приватним 

арбітражем) прийнято відносити до основних альтернативних способів та 

притаманних їм процедур [229, с. 175]. 

Більшість альтернативних процедур є примирливими або переважно 

примирливими. Поряд з арбітражем основні процедури примирення 

(переговори й медіація) займають центральне місце в системі 

альтернативного вирішення спорів і мають фундаментальне значення у 

становленні такої форми захисту прав, свобод та законних інтересів суб’єктів 

суспільних відносин [281, с. 225]. 
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Давайте розглянемо деякі визначення поняття переговорів, 

переговорного процесу з метою з’ясування сутності й основних ознак. 

У звичному розумінні, «переговори» часто зводяться до компромісу. 

Люди рухаються всередині заданих кордонів, замість того, щоб розробляти 

нові [12, с. 35]. 

Таким чином, ці кордони звужують простір для пошуку нових варіантів 

взаємоприйнятного вирішення проблемної ситуації, а компроміс штовхає 

сторін до взаємних поступок. 

Переговори – це спільна, дво- або багатостороння контактна взаємодія 

сторін з метою ухвалення взаємоприйнятних рішень, які вважаються 

найкращими у певній ситуації [111, с. 139]. 

З даного визначення бачимо, що у ньому немає згадки про наявність у 

сторін протилежних, конфліктних цілей. Тобто, переговори також мають 

місце там, де сторони не мають протиріччя між собою, натомість є якась 

певна ситуація, яка потребує спільних зусиль та обговорення для вироблення 

найкращого взаємоприйнятного вирішення. 

Т. В. Дуткевич пише про те, що переговорний процес є однією з 

основних і ефективних форм участі третьої особи (посередника) у вирішенні 

конфліктів. Цей процес називається медіацією, а професійний посередник – 

медіатором [50, с. 154]. 

З цього визначення розуміємо, що переговорний процес стосується 

конфлікту, при цьому за посередництва третьої сторони – медіатора. 

М. В. Примуш описує переговорний процес як вид спільної діяльності, 

особливість якої полягає у тому, що цілі та інтереси, а тим більше позиції 

сторін не збігаються. Визначна риса також у тому, що на переговорах кожен 

учасник тісно контактує з іншим і вимушений рахуватися з ним [165, с. 239]. 

Щодо визначення поняття переговори, то під ним розуміється спосіб 

урегулювання конфлікту, який полягає у використанні мирних засобів і 

прийомів для вирішення проблеми [165, с. 254]. 
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Проаналізувавши ці два визначення, спостерігаємо, що переговорний 

процес, переговори є там, де є спільна мирна діяльність, протиріччя, 

конфлікт, тісна комунікація та взаємозалежність. 

Дж. Рубін, автор чисельних робіт з проблем конфліктів і переговорів, 

пропонує розглянути переговори як один із способів урегулювання 

конфліктів, коли сторони конфлікту (дві або більше) використовують обмін 

пропозиціями та ідеями, щоб знайти взаємоприйнятну угоду [38, с. 347]. 

Знову переговори є там, де конфлікт, де є обмін пропозиціями з метою 

пошуку взаємоприйнятного рішення. 

Підсумовуючи соціальну природу феномену переговорів, М. В. 

Цюрупа робить висновок, що переговори є яскраво вираженим соціальним 

процесом активної, творчої, конструктивної, спільної комунікації двох або 

більше сторін з метою знаходження взаємоприйнятного рішення проблемної 

ситуації. В основі переговорів лежить спільне бажання вирішити спір 

мирним шляхом. Це один з найдавніших методів міжнародного спілкування, 

мирного врегулювання та запобігання спорам [269, с. 107]. 

Уважно проаналізувавши цей висновок, можна побачити підкреслення 

значення людського фактору в переговорах і мирність процесу спільного 

пошуку взаємоприйнятного рішення. 

Ще одне визначення переговорів дає нам С. Г. Шеретов як діалог між 

сторонами, які обговорюють ідею, інформацію та альтернативи, щоб досягти 

взаємоприйнятного рішення [278, с. 12]. 

Що стосується цього визначення, то тут також відсутнє згадування про 

наявність конфлікту і вказується на мирний характер процесу. 

У новітньому виданні великої праці відомих американських авторів 

Дона Гелрігела, Джона Склокума, Річарда Вудмена, Сью Бренінг 

«Організаційна поведінка» переговорам присвячено окремий розділ, де 

визначено, що переговори – це процес, де сторони, маючи спільні й 
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конфліктні цілі, висловлюють та обговорюють пропозиції щодо конкретних 

умов досягнення можливої згоди [269, с. 100]. 

Таким чином, зазначені американські автори вбачають, що основними 

компонентами переговорного процесу є учасники (особи чи групи), їх спільні 

й конфліктні цілі та їх пропозиції щодо умов досягнення згоди. 

Спільність інтересів робить переговори можливими, а розбіжність 

потреб штовхає сторони до участі у них [141, с. 415]. Хоча інтереси дуже 

часто виходять із потреб. 

Як бачимо, цілі мають бути як спільні, так і конфліктні. Спільність у 

взаємному бажанні, необхідності вирішити конфліктну, проблемну ситуацію. 

Конфліктність у тому, що їх позиції різні. Пропозиції можуть виходити з 

цілей як спільних, так і конфліктних. Варто завжди пам’ятати, що за 

позиціями йдуть інтереси, а за інтересами – потреби, які у всіх переважно 

однакові або ж дуже схожі. 

Словник-глосарій конфліктологічних термінів визначає переговори як 

метод розв’язання конфліктів, де кожна зі сторін висуває свої вимоги, разом з 

тим, готова до поступок. Як правило, передбачається рівноправність сторін. 

Переговори ведуться на основі правил, сторони мають не тільки власні, але і 

загальні інтереси та обов’язково відбувається обмін інформацією [91, с. 246]. 

Цей словник-глосарій виділяє в переговорах наявність вимог, 

схильність до поступок, рівноправність, правила, власні й загальні інтереси 

та обмін інформацією. 

Переговори – це діалог рівноправних учасників [289, с. 10]. 

Підкреслюється рівноправність. 

Ще одне визначення західних дослідників указує нам, що переговори – 

це форма комунікації, при якій шляхом конструктивного процесу 

здійснюється передача повідомлень [236, с. 47]. 

Дане визначення звужує розуміння переговорів до процесу комунікації. 
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Переговори – це процес, що має на меті вирішити спори між 

сторонами, які сперечаються, шляхом обговорення фактів, проблемних 

питань та рішень [294, с. 269]. 

Переговори – це торг, а не поступка [110, с. 589]. 

Два останні визначення переговорів доповнюють одне одного. 

Поняття «переговори» означає мистецтво справлятися зі справами 

держави, однак переговори не обмежуються міжнародними справами. Вони є 

всюди, де є розбіжності, щоб примиритися, інтереси, щоб їх умиротворити, 

люди, щоб їх переконати, і ціль, щоб її досягнути. Таким чином, усе життя 

можна вважати триваючими переговорами. Нам завжди необхідно вигравати 

у друзів, перемагати ворогів, виправляти невдалі враження. Переконувати 

інших у своїх поглядах та використовувати всі відповідні засоби, щоб 

просувати наші проєкти [307, с. 377]. 

Переговори – це процес, через який ми укладаємо угоди з іншими, щоб 

вирішувати спори або плануємо якісь дії, часто шляхом примирення 

конфліктних або очевидно конфліктних інтересів. Вони включають у себе 

комунікацію через використання слова або дій – через вимоги, побажання і 

перспективи [325, с. 71]. 

Для розуміння поняття переговорів варто додати ще одну думку, 

висловлену декілька століть тому про те, що мистецтво переговорів усе ще 

залишається мистецтвом плести інтриги. Замість того, щоб домовлятися між 

собою, виходячи з основоположних принципів, що роблять переговори 

наукою, завдяки якій зростає й міцніє велич держав, учасники 

задовольнялися тим, щоб у найбільш підходящий спосіб і якнайшвидше 

досягнути успіху в окремо взятій конкретній справі. Це позбавляло 

переговірників, так би мовити, панорамного виду і навіть змушувало іноді 

шкодувати про досягнуті успіхи. Дійсно, деякі правителі й міністри, гідні тих 

тронів і постів, які займали, наставляли свої нації на шлях істинний, однак їх 

спосіб дій не послужив прикладом ні для кого. Їх наступники виявлялися 
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нездатними осягнути глибину їх поглядів, а часом, під впливом власних 

пристрастей, діяли скоріше заради особистої вигоди, ніж на благо держави 

[115, с. 59 – 60]. 

Переговорний процес – це насамперед соціальний феномен активної 

комунікації. Це спільна робота зі знаходження взаємоприйнятного рішення 

щодо виходу з проблемної ситуації. Зміст поняття «переговори» дуже добре 

досліджений у сфері міжнародних відносин, звідки переговори також беруть 

свій початок. 

Міжнародні переговори – це особливий вид взаємодії учасників 

міжнародних відносин з метою врегулювання конфліктів, вирішення 

суперечок або налагодження співпраці у різних галузях, узгодження 

зовнішньополітичних акцій шляхом взаємного обговорення представниками 

держав різноманітних питань двосторонніх та багатосторонніх відносин 

[254]. 

Міжнародні переговори – один із політичних (дипломатичних) мирних 

засобів вирішення міжнародних спорів. Переговори означають прямий 

контакт сторін з метою досягнення взаємоприйнятного рішення і, як правило, 

передують іншим засобам вирішення спорів [253, с. 274]. 

Узагальнюючи вищенаведені визначення переговорів, переговорного 

процесу, можна дійти висновку, що переговорний процес як засіб 

урегулювання конфлікту – це процес комунікації між двома або більше 

особами, які мають різні позиції, але схожі інтереси, що виходять із потреб, 

володіючи необхідними ресурсами, спільно працюють на основі 

взаємопов’язаних та узгоджених правових норм і етичних правил заради 

досягнення взаємоприйнятної угоди шляхом компромісу чи консенсусу. 

Наприклад, С. Г. Шеретов серед характерних особливостей переговорів 

виділяє: 

- наявність проблеми; 

- схожість та відмінність інтересів сторін; 
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- взаємозалежність учасників переговорів; 

- складну структуру (підготовча стадія, взаємодія (власне переговори) 

та стадія виконання досягнутих домовленостей); 

- спілкування сторін; 

- спільне вирішення проблеми [278, с. 11 – 12]. 

Розглянувши деякі визначення понять переговорів, переговорного 

процесу та узагальнивши їх, вимальовуються основі компоненти (складові 

частини), які дослідники бачать у переговорах, переговорному процесі й які 

складають їх правову сутність. 

Мова йде про статус учасників та їх сприйняття одне одного, 

проблемну ситуацію (проблема, спір, конфлікт, відмінність позицій), цілі 

учасників, комунікацію і спільну роботу, узгоджені правила й норми, 

ресурси, взаємоприйнятну угоду. 

Вищезгадані основні компоненти, в тому чи тому вигляді, включає в 

себе практично будь-який переговорний процес. 

1. Статус учасників та їх сприйняття одне одного (кількість сторін, 

хто веде переговори, рівень представництва (уповноваження), перемога чи 

угода, противники, опоненти чи партнери, конфронтація й протиборство чи 

співробітництво й партнерство). Це завжди люди. На думку Г. І. Луцишин, 

можна виокремити професійні та особисті якості переговірника. До 

професійних відносяться: глибоке знання предмета переговорного процесу, 

методів вирішення організаційних питань, уміння працювати з документами, 

володіння іноземними мовами. Через те що підготовка текстів документів є 

одним із найскладніших елементів у роботі переговірника, йому потрібно 

мати добре вміння працювати з текстом і володіти навичками риторики. До 

особистих якостей відносяться: вміння контролювати власні емоції та 

почуття, вміння мовчати, слухати, чітко викладати свої думки, вміння 

швидко вловлювати сутність проблеми та реалістично її оцінювати, вміння 

працювати в команді, мати дар переконувати інших, бути комунікабельним, 
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привабливим, винахідливим, одночасно стриманим й обережним [111, с. 

143]. 

Як бачимо, Г. І. Луцишин серед професійних якостей переговірника 

робить акцент на необхідності саме вміти розробляти тексти. Щодо 

особистих якостей переговірника, то вона вказує, що вміння переконувати – 

це дар, а також пише про те, що переговірник має бути привабливим. Уміння 

переконувати пов’язується з харизмою. Що стосується привабливості 

співрозмовника, то тут варто згадати правило № 22 Леонарда Корена, який 

зазначає, що всім нам подобається мати справу з тими, хто нам подобається 

[92, с. 22]. 

Опираючись на інформацію із сімнадцяти публікацій теоретиків та 

практиків у сфері переговорів, Майкл Л. Спенгл і Міра У. Айзенхарт 

виділили основні характеристики успішних переговірників та розділили ці 

навики на три категорії якостей: розум (використовується для підготовки до 

переговорів, дозволяє задавати правильні запитання), душа (це чесність, 

вміння слухати й управляти емоціями) та сміливість (готовність приймати на 

себе ризик, чітко викладати свої думки, креативність мислення і вміння 

будувати взаємовідносини) [236, с. 19-20]. 

Оскільки переговорний процес є соціальним явищем, залежно від рівня 

спору, конфлікту учасниками-сторонами можуть бути приватні особи, 

державні діячі, громадські діячі, політики, дипломати, бізнесмени та інші 

представники суспільства. Їх має бути мінімум двоє, але може бути і більше. 

У контексті уповноважених осіб на ведення переговорів варто 

зазначити, що велике значення має, наскільки вони наділені повноваженнями 

самостійно приймати рішення і наскільки їх особисті переконання, світогляд, 

цінності йдуть «нога в ногу» з предметом переговорів. Статус учасників 

яскраво виражає одну зі складових правової сутності переговорів. 

2. Проблемна ситуація (проблема, спір, конфлікт, відмінність 

позицій) – це будь-якого роду протиріччя, розбіжності, протилежні підходи, 
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різне бачення, спір, відкритий конфлікт, що можуть бути предметом 

переговорів. Предметом переговорів може бути будь-яка проблемна ситуація, 

яка зачіпає інтереси учасників, потребуючи їх втручання, врегулювання, 

вирішення. Конфлікту може і не бути між самими сторонами, натомість у 

них є спільний «головний біль», який необхідно усунути. Таким чином, 

проблемна ситуація стає предметом переговорів. 

Наявність протиріччя, різного бачення, сприйняття проблеми не 

провокує до спору, конфлікту і, відповідно, переговорів, якщо вони не 

зачіпають життєво важливі інтереси учасників. Це може бути передумовою 

переговорного процесу. В протилежному випадку проблемна ситуація може 

набувати пасивного стану й «заморожуватися» на невизначений час. 

Початкова мета переговорів може відрізнятися від досягнутих 

домовленостей. Наприклад, два сусіди, які обговорюють проблему гілок 

дерев, що звисають через їх паркан, можуть знайти вирішення цієї 

конкретної проблеми, а також встановити між собою достатній рівень довіри, 

щоб обговорювати інші проблеми. Таким чином, усі переговори 

передбачають більше, ніж один результат [236, с. 30]. 

Будь-яка проблемна ситуація не існує сама по собі. У кожному 

окремому випадку є правове поле, до якого дана ситуація має відношення, 

взаємозв’язок або певну взаємозалежність, що черговий раз підкреслює її 

правову природу. 

3. Цілі учасників. Кожен учасник ставить перед собою цілі, мету. 

Вирішити проблемну ситуацію – основна мета, як правило. Однак, часто 

учасники можуть паралельно досягати й інших цілей. Серед них може бути 

примирення через попередньо зіпсовані відносини, розвиток партнерських 

відносин для подальшої співпраці, покращення власного іміджу тощо. 

Під стратегією традиційно розуміється кінцева мета, ціль дій. Мета, 

ціль – це передбачуваний результат дії, що є його причиною. Перш ніж 
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приступати до переговорного процесу, учасники повинні чітко уявляти, яка 

мета, цілі їх проведення. 

Усі дослідники переговорного процесу єдині в тому, що підставою для 

прийняття тієї чи тієї стратегії є питання – чи розглядають сторони 

переговори як продовження боротьби або як процес вирішення проблеми, 

який передбачає спільну роботу та сумісні старання. 

Відповідно до цього можна виділити дві стратегії переговорів: 

• стратегія торгу (bargaining); 

• стратегія спільного з партнером пошуку рішення проблеми (joint 

problem-solving) [278, с. 23]. 

У більш розширеному вигляді виділяють такі стратегії переговорів: 

- концепція м’якої стратегії передбачає взаємний обмін поступками; 

- концепція жорсткої стратегії переговорів базується на тому, що 

поступка тягне за собою жорстку поведінку протилежної сторони. У 

результаті постає дилема перемоги або поразки; 

- стратегія обману та нечесної гри, яка може здійснюватися як 

жорсткими методами, зорієнтованими на перемогу, так і м’якими (хитрощі), 

що також спрямована на перемогу будь-якою ціною (позиція лева та позиція 

лисиці); 

- стратегія торгу – одна з найпоширеніших стратегій, яка є поєднанням 

жорсткої та м’якої стратегій. Торг передбачає відстоювання власних 

інтересів і отримання поступок від опонента, коли задоволення певних 

інтересів останнього призводить до зменшення його вимог; 

- стратегія принципових переговорів розроблена в межах 

Гарвардського проєкту з переговорів. Умова її застосування – згода сторін 

керуватися прагматизмом та чути відповідні аргументи [111, с. 143 – 144]. 

Суть стратегії принципових переговорів зводиться до того, що сторони: 

бачать себе партнерами; відокремлюють людину від проблеми; 
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використовують об’єктивні критерії і зосереджуються на взаємних вигодах 

та інтересах, а не на позиціях [293, с. 165]. 

Для кращого розуміння наведемо ще одну характеристику стратегій у 

переговорному процесі (Т. В. Дуткевич) у вигляді таблиці: [50, с. 160]. 

 

Таблиця стратегій – виграш-програш, програш-виграш, 

програш-програш, виграш-виграш 

Тип 

страте-

гії 

Стратегічні 

цілі 
Чинники стратегій 

В
и

гр
аш

-

П
р
о

гр
аш

 

Виграш за 

рахунок 

програшу 

опонента 

Предмет конфлікту; перебільшення конфліктної 

ситуації; підтримка учасників у формі 

підбурювання з боку інших учасників соціальної 

взаємодії; конфліктність особистості 

П
р
о

гр
аш

-

В
и

гр
аш

 

Відхід від 

конфлікту, 

поступка 

опоненту 

Предмет конфлікту; применшення конфліктної 

ситуації; залякування у формі погроз, блефу; 

низькі вольові якості, особа конформістського 

типу 

П
р
о

гр
аш

-

П
р
о

гр
аш

 

Самопожертва 

в ім’я знищення 

суперника 

Предмет конфлікту; неадекватний образ 

конфліктної ситуації; природна або ситуативна 

агресивність конфліктуючих; відсутність бачення 

інших варіантів рішення проблем 

В
и

гр
аш

-

В
и

гр
аш

 Досягнення 

взаємовигідних 

угод 

Предмет конфлікту; адекватний образ 

конфліктної ситуації; наявність сприятливих 

умов для конструктивного подолання проблеми 

 

З іншого боку, сутність переговорного процесу може зводитися до 

трьох підходів, які найчастіше зустрічаються у сфері переговорів. 
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Перший підхід відповідає ідеї протистояння. Стіл переговорів – поле 

битви. Відповідно, учасники переговорів розглядаються як солдати. 

Переговори сприймаються як «хто кого» або «перетягування канату». 

Невдоволений учасник переговорів навряд чи буде готовим співпрацювати в 

подальшому. Сьогоднішня поразка посилюватиме завтрашнє прагнення до 

реваншу. 

Другий підхід – протилежний першому. Сторони притримуються 

дружнього ставлення. Слабша сторона очікує від сильнішого партнера 

поблажливого до себе ставлення і поводиться відповідно. На практиці такий 

підхід зустрічається рідше. 

Третій підхід заснований на усвідомленні сторонами потреби шукати 

взаємоприйнятний варіант вирішення. Учасники переговорів спільно 

аналізують ситуацію і шукають такі рішення, які б максимально відповідали 

інтересам обох сторін. Такий підхід можна назвати партнерським. Однак, це 

не означає, що в поведінці партнерів присутні елементи самопожертви. У 

філософському аспекті партнерський підхід заснований на теорії «розумного 

егоїзму», що була розвинена французькими мислителями ХVIII століття. 

Суть її зводиться до ідеї свідомого підпорядкування власних інтересів 

загальному благу. В свою чергу, досягнення загального блага сприяє 

реалізації власних інтересів. 

В основу підходу, який одержав назву «Спільний аналіз проблеми», 

покладені два принципи теорії «розумного егоїзму»: а) ретельний аналіз 

інтересів, зокрема власних; б) власні інтереси реалізовуються повніше, якщо 

партнер задовольняє свої інтереси [289, с. 11 – 12]. 

У реальному житті зрідка можна спостерігати переговорний процес у 

чистому вигляді відповідно до окреслених підходів. Але загальні тенденції 

прив’язки до одного з них спостерігаються. Скоріше, можна говорити про 

наближення учасників переговорів до одного з цих підходів. 
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Успішні стратегії поєднують чотири характеристики: (1) вони ніколи 

не ініціюють використання «брудних прийомів», (2) вони не дозволяють 

протилежній стороні використовувати «брудні прийоми» і самі у відповідь їх 

не використовують, (3) після використання іншою стороною щодо них 

«брудних прийомів» вони не тримають образ – повертаються в початковий 

пункт щодо невикористання «брудних прийомів», (4) вони дають чітко 

зрозуміти іншій стороні, що їх стратегія слідує першим трьом правилам. 

Більш коротко, успішні стратегії є гарними, привабливими, пробачаючими та 

прозорими [322, с. 433]. 

Виходячи з вищенаведених класифікацій стратегій та підходів, які 

використовуються у переговорному процесі, можна підсумувати, що є 

конструктивна двостороння переговорна стратегія та деструктивна 

одностороння переговорна стратегія. Як варіант, змішаний тип, коли одна 

стратегія змінює іншу і навпаки. Залежно від обраної стратегії сторони 

використовують відповідні тактики. 

Так чи так, поставлені цілі, обрані стратегії повинні бути належним 

чином обґрунтовані. Насамперед мова йде про правове, нормативне 

підґрунтя. Часто джерелом обґрунтування може бути один і той самий 

нормативно-правовий акт, однак його тлумачення та розуміння учасниками 

переговорів є абсолютно різне. 

4. Комунікація та спільна робота. Фундаментом доброї комунікації й 

ефективної спільної роботи є довіра, взаємна довіра. Комунікація передбачає 

постійний зв'язок між учасниками та, у разі необхідності, контакт із 

зовнішньою аудиторією (громадськість, міжнародне співтовариство, інші 

заінтересовані кола тощо). 

Активна інформаційна і комунікаційна робота, висвітлення проблемної 

ситуації в засобах масової інформації, залучення третіх сторін, посилання на 

норми права, історичні традиції, звичаї, договори, оголошення односторонніх 

чи взаємних заяв, перевірка фактів, з’ясування глибинних першопричин 
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появи протиріччя чи проблеми тощо стає особливо актуальним, коли один із 

учасників є сильнішим і використовує дистрибутивний підхід. В окремих 

ситуаціях потрібно навпаки тримати переговорний процес подалі від 

громадськості та ЗМІ. 

У ХХІ столітті дуже важливо розуміти роль інформаційно-

комунікаційної складової. Інформація миттєво поширюється у просторі, та її 

одночасно можуть споживати найрізноманітніші аудиторії. З погляду 

мобілізації суспільства інформаційний ресурс має перевагу всеосяжності й 

одночасності впливу. 

На відміну від природних, трудових і фінансових ресурсів, інформації 

не стає менше в міру використання, тому її впливу вистачає на будь-яку 

аудиторію; інформація є невідчужуваною, і отримання нової інформації не 

зменшує нашої здатності отримувати ще стільки ж [25, с. 6]. 

Як зазначає С. Українець, наявність каналів потужної соціально-

економічної, правової, статистичної інформації є однією з передумов 

ефективного ведення переговорів [270, с. 318]. 

Враховуючи роль засобів масової інформації як четвертої гілки влади 

та розуміючи, що суспільство реагує на інформацію залежно від того, в 

якому світлі вона подається, комунікація є вкрай важливою для успішного й 

ефективного ведення переговорів. 

Спільна робота означає, що сторони не приймають рішень без відома 

іншої сторони, особливо, якщо такі рішення прямо чи опосередковано 

впливають або зачіпають її інтереси. 

Щоб описати ідеальну модель спільної роботи учасників переговорного 

процесу, слушно буде згадати стару та, напевно, добре всім відому фразу або 

іншими словами це ще називається – золоте правило моральності. Воно 

говорить нам про необхідність робити/вчиняти з іншими так, як би ми хотіли, 

щоб робили/вчиняли з нами. 
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До цього варто додати думку Г. В. Єрьоменко, керівника Українського 

центру медіації, автора статті «Наживка повинна подобатися рибі, а не 

тому, хто її ловить: успіх у медіації» про те, що досвід команди УЦМ 

навчання медіації та переговорів підтверджує, що отримати більше можливо, 

лише віддавши, як це не дивно. Отримати більше для себе не означає, що в 

іншого має поменшати [62, с. 205]. 

Комунікаційний компонент дуже тісно пов'язаний з основоположними 

принципами права – справедливості, свободи, рівності та гуманізму. Беручи 

до уваги виняткову цінність інформації, її вплив і поводження з нею, 

принцип конфіденційності набуває значної ваги у переговорному процесі. 

5. Узгоджені правила та норми. Цей компонент передбачає як 

процедурний аспект (порядок денний, місце проведення, таймінг тощо), так і 

критерії, згідно з якими буде розроблятися проєкт взаємоприйнятної угоди як 

результат переговорів. 

Поняття об’єктивних критеріїв добре описують Р. Фішер та У. Юрі в 

Гарвардському методі принципових переговорів. Вони зазначають, що 

потрібно наполягати на використанні об'єктивних критеріїв, яким має 

відповідати передбачуване рішення проблеми. Щоб захистити себе від 

натиску партнера, не йти по інерції за ситуацією, почуттями, бажаннями (як 

партнера, так і своїх власних), варто заздалегідь обумовити критерії, яким 

має відповідати вирішення проблеми [256]. 

Правила, критерії та норми загалом формують нормативну базу. Вона 

має бути зафіксована у письмовому вигляді, базуватися на основоположних 

принципах права й узгоджуватися між собою всіма учасниками 

переговорного процесу. 

6. Ресурси. Для взаємного успішного ведення переговорів необхідно 

володіти необхідними ресурсами. Якщо сторони цього не мають, постає 

питання виконання взятих на себе зобов’язань та домовленостей. Якщо 

приховати реальну картину, це може дати тимчасову перевагу одній зі сторін. 
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Однак, у довгостроковій перспективі викриття факту приховування 

реального стану справ зіпсує відносини між учасниками та сприятиме 

недовірі. А довіра являє собою якраз один із ключових факторів успішної 

реалізації переговорного процесу. Окремої уваги заслуговує узаконеність 

ресурсів, їх узгодженість із загальним станом справ та юридично оформлена 

доступність їх застосування. 

7. Взаємоприйнятна угода. Це результат переговорного процесу, що 

фіксує врегулювання спору, вирішення проблемної ситуації. Угода є тим 

рішенням, до якого сторони прийшли спільно. Вона базується на 

пропозиціях, підготовлених сторонами на основі об’єктивних критеріїв та 

узгоджених правил. Угода фіксує досягнення певних цілей, мети переговорів. 

Взаємоприйнятна угода вичерпує у тій чи тій мірі протиріччя або ж 

встановлює тимчасовий статус-кво. 

Результатом проведення переговорів може бути як досягнення згоди, 

так і пауза для уточнення, заспокоєння, очікування чогось додаткового або ж 

розрив відносин і перехід до силового (військового, політичного, 

економічного) варіанту розв’язання спору. 

Окрім того, що угода підписана, переговорний процес не закінчується. 

Усна чи письмова угода містить певні домовленості, а відповідно, взяті на 

себе зобов’язання кожною зі сторін угоди. Як говорить один із принципів 

міжнародного права – pacta sunt servanda, договори повинні виконуватися. 

Тому після укладення угоди триває контроль за виконанням узятих на себе 

зобов’язань у відповідні строки. У випадку невиконання домовленостей 

можуть передбачатися санкції. 

У разі дійсно партнерської угоди сторони не відчувають невдоволення, 

бажання реваншу відсутнє, кожен виконує взяті на себе зобов’язання, що 

відповідним чином фіксується та контролюється. Які причини можуть 

зруйнувати вищеописану послідовність і призвести до руйнації досягнутих 

домовленостей? 
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Суттєва зміна умов, за яких досягалася угода. Це може бути виявлення 

недоброчесності однієї зі сторін або поява сприятливих для однієї зі сторін 

умов, які дають підстави прагнути змінити існуючу розстановку сил з метою 

отримання для себе більше вигод та переваг. Зауважимо, що суттєва зміна 

обстановки й поява сприятливих умов у випадку партнерських відносин 

може не залежати від волі сторін. Таке важко спрогнозувати, особливо якщо 

немає підстав звинувачувати жодну зі сторін у причетності до цих змін. 

Наявність угоди, договору або будь-якого письмового документа за 

результатами переговорного процесу говорить про однозначно юридичний 

характер переговорів та необхідність більш чіткого їх правового 

регулювання. 

Описавши сутність переговорного процесу через призму його основних 

компонентів, перейдемо до етапів переговорного процесу. 

У науковій літературі існують різні підходи до визначення етапів 

переговорного процесу. 

Г. Уїнхем вирізняє такі етапи: пошук проблеми, що дасть змогу 

вирішити питання; вироблення програми дій; досягнення домовленості [111, 

с. 146]. Я. Нергеш, розглядаючи переговори як драматичну виставу, розрізняє 

експозицію (дискусію з порядку денного, викладення позицій і зав’язку 

(торг)), конфлікт і розв’язку [111, с. 146]. 

Я. Критсотакіс пропонує розглядати такі етапи, як встановлення 

контакту; фаза комунікації; фаза аргументації; підбиття підсумків [111, с. 

147]. 

М. М. Лебедєва розрізняє: передпереговорну стадію; стадію взаємодії; 

аналіз результатів переговорів і прийняття відповідних рішень; виконання 

досягнутих домовленостей та зобов’язань [111, с. 147]. 

На думку Л. Е. Орбан-Лембрик, будь-які переговори проходять 

підготовчий, власне переговорний і завершальний етапи [141, с. 417]. 
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Г. І. Луцишин у навчальному посібнику «Конфліктологія та теорія 

переговорів» у загальному вигляді зводить етапи процесу переговорів до 

трьох: 

1) уточнення інтересів та позицій; 

2) дискусійний етап; 

3) підсумковий етап. 

За умови більшої диференціації вона виокремлює: 

- початок переговорів; 

- діагностичний (дослідницький, дискусійний) етап; 

- етап визначення загальних меж угоди; 

- етап спільного пошуку рішень; 

- етап прийняття рішень, завершення переговорів [111, с. 148]. 

М. В. Примуш у навчальному посібнику «Конфліктологія» пише про 

три етапи ведення переговорів: 

* уточнення інтересів, концепцій та позицій учасників; 

* обговорення (обґрунтування своїх поглядів та пропозицій); 

* узгодження позицій та вироблення домовленостей [165, с. 237]. 

Т. В. Дуткевич у навчальному посібнику «Конфліктологія з основами 

психології управління» розділяє основний зміст переговорного процесу на 

чотири етапи: 

1. Підготовчий етап. 

2. Початок переговорів. 

3. Пошук прийнятного рішення. 

4. Завершення переговорів [50, с. 155]. 

Майкл Л. Спенгл та Міра У. Айзенхарт виділяють п’ять основних 

етапів переговорів: передпереговори, початковий етап, обмін інформацією, 

вирішення проблеми і досягнення згоди [236, с. 19]. 
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Найбільш відомі дослідники переговорів, Зартман та Берман, ділять 

переговори на три етапи: ті, які стосуються підготовки – передпереговори, 

формула та деталі [292, с. 25]. 

З вищезапропонованих варіантів поділу переговорного процесу на 

етапи можна зробити висновки, що є підготовчий етап, на якому 

вирішуються процедурні питання та відбувається збір інформації. 

Безпосередні переговори (встановлення правил та об’єктивних критеріїв, 

узгодження позицій, з’ясування інтересів, спільна розробка пропозицій і 

креативний пошук взаємоприйнятного варіанту рішення). Завершальний етап 

включає в себе укладення, підписання угоди, контроль за виконанням узятих 

на себе обов’язків та санкції у разі невиконання домовленостей. 

Інформаційно-підготовчий етап переговорного процесу є одним із 

найважливіших. На цьому етапі багато в чому закладається підґрунтя для 

успіху (інформаційна та комунікаційна робота, вивчення опонента, його 

інтересів, проблемної ситуації, висвітлення проблемної ситуації в засобах 

масової інформації, залучення третіх сторін, посилання на норми права, 

історичні традиції, звичаї, договори, оголошення односторонніх чи взаємних 

заяв, перевірка фактів, з’ясування глибинних першопричин появи проблеми 

тощо). 

У повсякденному житті часто можна почути, що хороша підготовка, 

добрий початок – це половина справи. Проводячи паралель, подібна ситуація 

й у переговорному процесі. Наскільки ґрунтовною буде підготовка та 

правове обґрунтування, настільки твердим буде фундамент, передумови для 

досягнення згоди. 

Після виявлення протиріччя, яке зачіпає важливі інтереси учасників-

сторін переговорного процесу, з’являється необхідність збору інформації, її 

аналізу, розповсюдження і знаходження аргументів на користь своїх позицій 

та інтересів. Оскільки потреба у спілкуванні сьогодні постійно зростає, то 
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для ефективного ведення переговорів важливо ретельно підходити до всіх 

факторів, які можуть на них впливати. 

Підготовка настільки важлива тому, що вона включає в себе виявлення, 

дослідження й аналіз інтересів. Усе це дуже тісно пов’язане з варіантами 

пропозицій, що будуть висуватися на переговорах. А варіанти пропозицій, у 

свою чергу, базуються на критеріях. І чим критерії об’єктивніші та юридично 

більш справедливі, тим міцнішими будуть аргументи на користь тих чи тих 

варіантів пропозицій. 

До цього ж компоненту можна віднести й умови проведення 

переговорів (місце, час, атмосфера, зовнішня обстановка тощо). 

Таким чином, незважаючи на широко розповсюджене вживання понять 

переговорів, переговорного процесу, підходи до їх розуміння та ідентифікації 

відрізняються. Усвідомлення сутності самих переговорів чимраз далі 

наближається до їх прийняття через призму і з позиції інтересів сторін. А 

етапи переговорного процесу виглядають як логічна послідовність дій, 

спрямованих на захист цих інтересів. 

 

2.3. Правове регулювання тактичних прийомів, які застосовуються 

під час ведення переговорів 

 

Проаналізувавши види, сутність, основні компоненти та етапи 

переговорного процесу, в цьому підрозділі з’ясуємо, які варіанти тактичних 

прийомів учасники переговорів найчастіше можуть використовувати під час 

ведення переговорів і як відбувається їх правове регулювання. 

Технологія ведення переговорів. Термін «технологія» походить від 

грец. «techne» – мистецтво, майстерність, уміння. Технологія переговорів – 

це сукупність дій, що вживаються сторонами в ході переговорів, і принципів 

їх реалізації. Вона включає в себе способи представлення позиції, принципи 

й тактичні прийоми взаємодії з опонентом [165, с. 241]. 
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Тактика переговорів – методи та прийоми, що дають змогу досягнути 

поточних цілей, завдання кожного конкретного моменту переговорного 

процесу [111, с. 144]. 

Тактика – це тип поведінки або конкретна дія, яка застосовується у 

переговорах для досягнення конкретного завершення. Поняття тактики іноді 

сприймається як щось негативне – асоціюється з маніпулюванням або навіть 

обманом опонента, щоб отримати нечесну перевагу [293]. 

Форма тактичного прийому залежить від масштабу креативності його 

автора. Показати всю кількість цих прийомів практично неможливо. 

Спробуємо проаналізувати основні з них. 

Відстоюючи власні позиції на переговорах, партнери постійно 

здійснюють вплив один на одного. Для цього використовуються такі сигнали: 

вербальні (слово, зміст), паралінгвістичні (тональність висловлювання, 

особливості вимовляння окремих фраз чи слів) та невербальні (взаємне 

просторове розташування партнерів у ході переговорів, зовнішній вигляд, 

пози, погляди, жести, міміка або демонстративні вчинки, що супроводжують 

висловлювання, інші прийомі, щоб справити враження) [222, с. 44]. 

Виділяють чотири способи представлення позиції, які можуть бути 

використані учасниками переговорів: відкриття позиції, закриття позиції, 

підкреслення спільності в позиціях, підкреслення відмінностей у позиціях. 

Якщо характеризується власна позиція без порівняння її з позицією 

опонента, то така дія розглядається як відкриття позиції. Коли учасник 

переговорів критикує позицію опонента без порівняння зі своєю позицією, то 

маємо закриття позиції. Якщо учасник проводить порівняння двох або 

більше позицій, то залежно від того, що підкреслюється, можемо говорити 

про наголошення або на спільності або на відмінності [165, с. 241]. 

М. В. Примуш вважає, що низка тактичних прийомів може 

застосовуватися незалежно від того, на якому етапі знаходиться процес 
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переговорів. Використання ж інших прийомів обмежено рамками 

конкретного етапу [165, с. 242]. 

Прийоми, що мають широке застосування на всіх етапах. 

1. «Відступ», пов'язаний із закриттям позиції. 

2. «Затягування» – застосовуються різні види «відступів». 

3. «Очікування» полягає у прагненні спочатку вислухати думку 

опонента. 

4. «Висловлення згоди» з уже висловленими думками опонента, 

пов’язане з підкресленням спільності. 

5. «Висловлення незгоди» – протилежний прийом. 

6. «Салямі» – дуже повільне відкриття позиції, затягування [165, с. 

242]. 

Прийоми, які стосуються всіх етапів, але мають свою специфіку на 

кожному з них. 

1. «Пакетування» полягає в обговоренні не окремих питань, а їх 

комплексу. 

2. «Висування вимог в останню хвилину». Застосовується вкінці 

переговорів, коли вже все вирішено і залишається підписати угоду. Його ціль 

– змусити опонента піти на поступку. 

3. «Поступове підвищення складності» обговорюваних питань. 

Конструктивний підхід. 

4. «Розділення проблеми на окремі частини» полягає у вирішенні 

проблеми поетапно, окремими компонентами. Сприяє конструктиву [165, с. 

242 – 243]. 

Тактичні прийоми, застосовувані на певних етапах переговорів. 

На етапі уточнення позицій: 

1. «Завищення вимог». Його мета полягає в тому, щоб наполягати на 

неважливих пунктах, від яких потім запросто можна відмовитися, створивши 

вигляд, що це поступка, і вимагати аналогічних кроків зі сторони опонента. 
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2. «Розстановка хибних наголосів у власній позиції». Полягає в тому, 

щоб продемонструвати надзвичайну зацікавленість у вирішенні якогось 

питання, а потім від цього відмовитися й отримати необхідні поступки з 

іншого, більш важливого питання. 

3. «Відмовчування» застосовується для закриття позиції і створення 

невизначеності. 

4. «Блеф» – надання завідомо неправдивої інформації [165, с. 243 – 

244]. 

Етап обговорення позицій. Більшість прийомів тут пов'язані з 

підкресленням відмінностей. 

1. «Вказування на слабкі сторони позиції опонента». 

2. «Випереджаюча аргументація». Задається запитання, відповідь на 

яке відкриває або натякає на неспроможність позиції опонента. 

3. «Спотворення позиції опонента» – вигідне для себе перекручування 

інформації. 

4. «Погрози та тиск». 

5. «Пошук спільної зони вирішення». Полягає у спробі знайти спільні 

точки дотику [165, с. 244 – 245]. 

Етап узгодження позицій: 

1. «Прийняття пропозицій» – узгодження із запропонованими 

варіантами. 

2. «Погодження з частиною пропозицій». 

3. «Відхилення пропозиції опонента» – підкреслення відмінностей. 

4. «Внесення явно неприйнятних пропозицій» з метою подальшого 

звинувачення опонента у зриві переговорів. 

5. «Зростаючі вимоги». Як тільки противник у чомусь поступився, тут 

же висувається нова вимога. 

6. «Виправдання непоступливості» через посилання на об'єктивні 

обставини, що не залежать ні від кого. 
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7. «Повернення на доопрацювання пропозицій». Виявлення надуманих 

недоліків. 

8. «Повернення до дискусії». Повернення до вже обговорюваних 

питань. 

9. «Подвійне тлумачення» [165, с. 245]. 

На думку Томаса Шелінга, погроза може вважатися ефективною, якщо 

сторона, яка застосовує її, здатна зробити реалізацію погрози неминучою, так 

як погроза сама по собі, а не її реалізація є засобом досягнення мети. 

Т. П. Яхно та І. О. Керевіна у навчальному посібнику 

«Конфліктологія та теорія переговорів» описують такі прийоми як «брудні 

виверти», що використовуються недобросовісними учасниками переговорів. 

1. Максимальне завищення початкового рівня. Цей прийом 

передбачає висування таких вимог, від яких потім можна легко відмовитися, 

видаючи це за поступку й очікуючи аналогічних кроків від іншого учасника 

переговорів. Такі дії викликають недовіру. 

2. Розміщення помилкових акцентів у власній позиції. Внесення 

явно неприйнятних для іншої сторони пропозицій. Надалі питання 

знімається, щоб одержати необхідне рішення з іншого, більш важливого 

питання. 

3. Вимагання. Висування вимог в останню хвилину. Постановка в 

безвихідну ситуацію. Одна зі сторін, наприкінці переговорів, коли вони 

практично вже успішно завершуються, раптом висуває нові вимоги, 

розраховуючи на поступки через зацікавленість у підписанні досягнутих 

домовленостей. 

4. Ультимативність вимог. Погроза. Або ви погоджуєтеся, або ми 

припиняємо переговори. Очевидно, що це вже не переговори, це намагання 

вирішувати проблему в односторонньому порядку. 

5. Висування вимог по наростаючій. Коли інша сторона 

погоджується з внесеними пропозиціями, висуваються все нові й нові. 
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6. Салямі. Інформація про власні інтереси, оцінки і таке інше надається 

дуже маленькими частинами, порціями, за принципом нарізання ковбаси 

салямі – звідси й назва. Сенс у тому, щоб змусити іншу сторону першою 

«розкрити свої карти», а там уже відповідним чином діяти. Наслідком 

застосування цього прийому є затягування переговорів на шкоду самій 

справі. 

7. Надання свідомо помилкової інформації або блеф. Загалом цей 

прийом переважно зникає з арсеналу засобів учасників переговорів, оскільки 

в сьогоднішніх умовах його використання швидко може стати очевидним та 

призвести до втрати репутації. 

8. Відмова від власних позицій. Цілі тут можуть бути різні: 

затягування переговорів, спроба «вторгувати більше», небажання взагалі що-

небудь вирішувати шляхом переговорів. 

9. Подвійне відштовхування. Є спільний документ, в якому закладено 

подвійний зміст певних формулювань. 

Дана класифікація дуже схожа до попередньої. 

Т. В. Дуткевич, виділивши чотири основні стратегії у переговорному 

процесі: виграш–програш, програш–виграш, програш–програш, 

виграш–виграш, – вважає, що найширше в переговорних процесах 

вживаються такі тактики поведінки. 

Удавана співпраця. Полягає у тому, що опонент заявляє про готовність 

співпрацювати, створює видимість конструктивної поведінки, а насправді 

уникає затвердження угоди, затягує процес з метою виграшу часу та 

створення умов для рішучого нападу. Найчастіше при виграш-програш, 

програш-програш. 

Дезорієнтація опонента. Більш активна і цілеспрямована. Полягає в 

конструктивній критиці положень опонента, використання несподіваної 

інформації, обман, погрози, блеф тощо. Основна мета – примусити опонента 
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до дій заради своїх інтересів. Найчастіше при виграш-програш, програш-

програш. 

Провокація почуття жалю в опонента. Основна мета – знизити 

пильність опонента, його активність, підштовхування на поступки. 

Досягається шляхом емоцій, створення образу беззахисної, зраненої, слабкої 

людини, скарг на страждання та біль, незаслужені образи тощо. Найчастіше 

при виграш-програш, програш-програш. 

Ультимативна тактика. Жорстка тактика, ультиматуми на самому 

початку, їх категорична форма та конкретні терміни виконання умов. 

Погрози репресивними заходами, шантаж, психологічний тиск, демонстрація 

сили, провокація, блеф й інші засоби маніпуляції. Найчастіше при виграш-

програш, програш-програш. 

Тактика завоювання поступок. Вимоги пред’являються не одразу, а 

поступово. Кожна з вимог висувається як остання. Найчастіше при виграш-

програш, хоча може бути і в інших [50, с. 160 – 161]. 

Бачимо, що всі ці п’ять тактик носять негативний характер та 

направлені на перемогу в односторонньому порядку. 

Б. А. Леко і Г. В. Чуйко залежно від обраної стратегії переговорів 

виділяють тактичні прийоми під час позиційного торгу. 

1. Завищення вимог. Застосовується переважно на початку. 

2. Неправильні акценти у власній позиції. 

3. Вичікування. Розраховується, що опонент висловиться першим. 

4. Салямі. 

5. Докази кийка. Коли один з учасників зазнає труднощів з 

аргументацією, інший йому підкреслює посягання на вищі інтереси. 

6. Навмисний обман. Свідоме викривлення інформації. 

7. Висування вимог по зростаючій. Після погодження висувається нова 

вимога. 

8. Висування вимог в останню хвилину. 
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9. Подвійне тлумачення. 

10. Тиск на опонента. Демонстрація сили, пред’явлення ультиматуму, 

попередження про неприємні наслідки. 

Тактичні прийоми при веденні переговорів на основі інтересів. 

1. Поступове підвищення складності обговорюваних питань. 

2. Поділ проблеми на окремі складові. 

3. Винесення спірних питань «за дужки». 

4. Один ріже, інший вибирає (приклад з тортом). 

5. Підкреслення спільності. 

Тактичні прийоми двоїстого характеру. 

1. Випередження заперечень. Відкриття своїх слабких сторін першим, 

щоб вибити в опонента ґрунт з-під ніг. 

2. Економія аргументів. Поетапне висловлення аргументів, 

притримуючи щось у запасі. 

3. Повернення до дискусії. 

4. Пакетування. Поєднання декількох питань до розгляду. 

5. Блокова тактика. Узгодження своїх дій з іншими учасниками на 

багатосторонніх переговорах. 

6. Відхід. Переведення обговорення на іншу тему. Прохання відкласти 

розгляд проблеми [106, с. 108 – 111]. 

Г. І. Луцишин зазначає, що можливі такі тактики переговорів: 

- танець на краю безодні (не враховує реакції іншої сторони); 

- тактика невеликих кроків; 

- примушування партнера до позиції прохача; 

- гільйотина – ультимативна тактика (встановлення жорстких строків 

завершення переговорів); 

- тактика «салямі» (незначні поступки); 

- пакетування питань; 

- тактика «уявного співробітництва»; 
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- тактика «дезорганізації» опонента; 

- тактика «провокації» почуття жалю в опонента; 

- тактика лавірування резервами поступок; 

- тактика ультиматумів [111, с. 144 – 145]. 

Західні дослідники (Сюзан Блейк, Джулія Браун, професор Сім 

Стюарт) зазначають, що тактика не повинна використовуватися у 

неетичний або непрофесійний спосіб, не потрібно самому так робити і не 

варто дозволяти так діяти опоненту. Володіння добрими знаннями тактики 

допоможе розпізнати, коли опонент використовує яку тактику, і знати як 

справитися з нею, щоб вона негативно не вплинула на власну позицію. 

Вони виокремлюють декілька видів тактики. 

Тактика щодо інформації. 

- Ставлення запитань (Questioning). Дуже важлива тактика у всіх 

переговорах. Запитання мають відноситися до фактів, доказів або цілей 

опонента. Можуть використовуватися для виявлення сильних та слабких 

сторін опонента, а також для тиску на опонента. 

- Заяви по суті справи (Statements). Вони ефективні, коли короткі та 

чіткі, з обережно підібраними словами. 

- Виявлення інформації (Revealing information). Ставлення до 

інформації як до ресурсу та її відкриття з певною метою. Може допомагати 

інформація, що підсилює вашу позицію. Потребує обережності та вмілого 

поводження. Розкривається у відповідь на інформацію від опонента. 

- Приховування інформації (Concealing information). Немає обов’язку 

надавати інформацію. Природньо, забезпечувати конфіденційність 

інформації або відмовитися відповідати на запитання, якщо це послаблює 

вашу позицію. Приховування інформації може мати негативний вплив та 

гальмувати переговорний процес, створюючи додаткові перешкоди. 

- Перефразування, переформатування (Reframing). Може бути 

корисним, коли опонент у важкодоступний спосіб представляє свою позицію. 
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Особливо актуальним є тоді, коли опонент узагальнює факти в 

перебільшений, антагоністичний та емоційний спосіб. Щоб не піддатися 

роздратуванню, можна ввічливо використати більш об’єктивні слова, що 

може показати вашу готовність не піддаватися маніпуляції. Такі спроби 

опонента варто придушити на початку, щоб не дати їм подальшого розвитку. 

Тактика щодо пропозицій та вимог. 

- Попередні умови та встановлення параметрів (Pre-conditions and 

setting parameters). Обговорити на початку ключові моменти. 

- Об’єктивні стандарти (Objective standards). Часте відсилання до 

об’єктивних стандартів (ділової практики, торгових стандартів). 

Застосовується для обґрунтування власних пропозицій або заперечення 

пропозицій опонента. 

- Встановлення обсягу повноважень (Authority to settle). Слушним є 

тоді, коли необхідно ухилитися від прийняття рішення через брак 

повноважень або з’ясувати ступінь готовності опонента рухатися до певної 

межі. 

- Ультиматуми (Ultimatums). Ультиматум відрізняється від погрози 

тим, що він може бути виправданим, обґрунтованим. 

- Пропонування додаткових результатів (Proposing additional outcomes). 

Прив’язка прийнятної умови до подальшого результату, щоб додати ситуації 

достатньої привабливості. Наприклад, якщо ви погоджуєтеся на цю суму, то 

вже сьогодні ввечері вона може бути у вас на рахунку. 

Тактика щодо структури. 

- Нав’язування структури (Imposing structure). Зазвичай відбувається на 

початку. Може бути корисним, наприклад, щоб почати з того, де є перевага. 

- Ігнорування структури (Ignoring structure). Робиться це з метою 

контролю над процесом. Також це може бути намагання заплутати або 

здивувати опонента. 
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- Постановка питання на паузу (Parking issues). Після з’ясування 

відповідної інформації, сильних та слабких сторін нормально переходити до 

можливих поступок. Якщо це не веде до згоди, потрібно поставити питання 

на паузу. Мало зиску від повторювання того, що ви сказали. Якщо питання 

потребує паузи, тактично важливо взяти на себе відповідальність за 

постановку питання на паузу, коротко підсумувати своїми словами, що ви 

хочете і чому ваш варіант заслуговує на це. Важливо зазначити основу для 

постановки питання на паузу. 

- Просування далі (Moving on). Це нагода продовжити обговорення 

після постановки на паузу, наприклад, узяти на себе відповідальність за 

порядок денний, уникнути обговорення слабкої сторони у власній позиції або 

дати собі час подумати, якщо ви раптом зіштовхнулися з новою 

інформацією. 

- Повернення до питань на паузі (Reopening issues). Повернення до 

питання на паузі відбувається у стратегічний момент. Часто найкраще 

повернутися до питання, коли є нагода пов’язати його з поступкою в іншому 

питанні, щоб досягнути згоди з обох. Негативна практика – повертатися до 

питання, яке узгоджено. Це підриває довіру і веде до провалу переговорів. Не 

прийнято повертатися до частково узгодженого питання, щоб досягнути 

прогресу з іншого питання. 

- Висування вимоги в останню хвилину (Just one more thing). Зазвичай 

на початку погоджують перелік питань, що будуть обговорюватися. Це 

робиться з метою розуміння, де можна поступитися, а де отримати щось 

взамін. Така тактика часто використовується наприкінці, щоб отримати 

додаткову перевагу, коли інша сторона навряд чи буде готова втрачати вже 

досягнуті домовленості. Якщо проти вас так учиняють, найвірогідніше буде 

прояснити, що це нечесно, і відмовитися прийняти це. 

- Уникнення мертвих точок, глухих ситуацій (Avoiding deadlock). 

Тактика щодо презентації. 
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- Уривчастість подання інформації (Abruptness). Виглядає трохи краще, 

ніж висування вимоги, та застосовується для роздратування опонента. 

Протидіяти можливо, попросивши більше деталей, щоб рухатися далі. 

- Ухилення від відповідей (Evasion). Розмиті, нечіткі відповіді, щоб не 

торкатися фактів, доказів, аргументів. Ризик у тому, щоб не сформувати 

враження слабкої позиції. 

- Мовчання, тишина (Silence). Застосовується для тиску, надання 

опонентом більше інформації або поступок. 

- Час на подумати (Time to think). Періодично брати паузи для 

перевірки та узгодження деталей. 

- Підготовка свого проєкту (Prepare a draft). Має перевагу, щоб 

презентувати своє бачення та запропонувати за ним іти, від нього 

відштовхуватися. Протидіяти можна, запропонувавши спочатку обговорити 

суть справи, а потім повернутися до проєкту або ж запропонувати свій 

проєкт раніше. 

- Блеф (Bluffing). Спрацьовує зі слабким опонентом. Ризикована 

тактика, оскільки може підірвати довіру, відповідно, вплинути на інші 

вимоги. 

- Агресія (Aggression). Тиск, сарказм, висміювання, злобність. Якщо 

проти вас таке застосовують, не реагуйте. Проігноруйте та дайте відповідь у 

раціональний спосіб або розрядіть обстановку гумором. 

- Погрози (Threats). Бувають різні. Протидіяти можна ігноруванням або 

відмовою домовлятися на основі погроз. 

Тактика щодо закону (права). 

Використання правової термінології та критеріїв (Using legal 

terminology and tests). 

Використання результатів досліджень (Using research). 

Також важливо знати, яку тактику використовує опонент [293, с. 168 – 

173]. 
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Виділяють сім елементів, що становлять контрольну картку бажаних 

цілей, які розглядаються при підготовці і веденні переговорів, а також у 

вимірюванні якості результатів. «Ефективні» переговори повинні вести до: 

1. добрих робочих взаємин; 

2. ефективної комунікації; 

3. обережного аналізу інтересів кожної сторони; 

4. розгляду всіх релевантних варіантів; 

5. удосконалення найкращої альтернативи обговорюваній угоді для 

кожної сторони (BATNA – Best Alternative To Negotiated Agreement); 

6. легітимного результату, що втілений у мудрі та тривалі зобов’язання 

[297, с. 249]. 

При виборі тактики окремим аспектом є оцінювання власної 

потужності й потужності іншої сторони на переговорах. Розглядається 

можлива альтернатива, якщо не буде досягнута початкова мета у 

переговорах. У літературі з вивчення переговорів це називається – найкраща 

альтернатива обговорюваній угоді (найкраща альтернатива) та найгірша 

альтернатива обговорюваній угоді (найгірша альтернатива). BATNA – Best 

Alternative To Negotiated Agreement і WATNA – Worst Alternative To 

Negotiated Agreement. 

Як показує досвід, розвиваючи найкращу (чи найгіршу) альтернативу 

BATNA (або WATNA), відкриваються інші можливості, раніше не зауважені, 

стає можливо розвинути сильнішу і більш переконливу основу для 

досягнення доброго переговорного результату. Таким чином, це запобігає 

укладенню невигідних угод. Так само важливо здогадуватися не лише про 

найкращу альтернативу іншої сторони, але й про свою власну [331, с. 90 – 

91]. 

Іншими словами, вивчення альтернатив – це визначення вашої BATNA 

– «найкращої альтернативи». Р. Фішер, У. Юрі і Б. Паттон пояснюють: 

ваша «найкраща альтернатива» – це той «еталон», який ви використовуєте 
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для оцінки будь-якої пропозиції чи угоди. М. Спенгл та М. Айзенхарт 

зазначають, що знання «найкращої альтернативи» дозволяє визначити, що 

для вас є мінімально прийнятною угодою. Наприклад, під час переговорів 

покупець автомобіля буде займати більш тверду позицію, якщо знатиме, 

скільки буде коштувати автомобіль в інших дилерів [236, с. 121]. 

В останні роки вчені зробили дві спроби класифікувати більш системно 

широкий ряд переговорних тактик, забезпечуючи таким чином теоретичне 

охоплення основної частини, тактичний вигляд переговорного процесу. 

Перша класифікує переговорні тактики або як кооперативні 

(співпраця), або як змагальні (конкуренція) за стилем. Наприклад, 

змагальний переговірник робить крайнє відкриття вимог, вимагаючи значно 

більше, ніж він у дійсності сподівається отримати. Кооперативний 

переговірник, навпаки, робить значно скромніше та реалістичніше відкриття 

вимог. 

Сучасна переговорна теорія більше покладається на другу дихотомію 

між дистрибутивним й інтегративним переговорними підходами. 

Переговірники, що використовують дистрибутивну тактику, претендують на 

цінність, а переговірники, що застосовують інтегративну тактику, створюють 

цінність [326, с. 1790]. 

Домагаючись, таким чином, найбільш бажаних результатів у 

переговорах, Рассел Коробкін вважає, що учасники переслідують лише дві 

цілі: зону визначення (zone definition) та розподіл надлишку (surplus 

allocation). Що мається на увазі. Для порівняння з купівлею-продажом 

товару, мова йде про визначення зони між мінімально прийнятною ціною для 

продавця і максимально бажаною ціною для покупця. Угода тим імовірніша, 

чим більше ця зона. Якщо цієї зони немає, переговори неможливі. Розподіл 

надлишку –  це умови, за якими укладається домовленість у цій зоні [326, с. 

1831]. 
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Наприклад, перший варіант, суб’єкт А готовий продати товар за ціною 

100 одиниць, суб’єкт Б готовий купити товар за ціною 80 одиниць. Зона для 

торгів відсутня. Переговори неможливі. Другий варіант, суб’єкт А готовий 

продати товар за ціною 100 одиниць, суб’єкт Б готовий купити товар за 

ціною 150 одиниць. Зона для торгів складає 50 одиниць. Питання полягає, в 

якій саме точці відбудеться укладення договору купівлі-продажу та як 

виглядатиме розподіл надлишку. Знаючи межу готовності продавця А 

продати товар за ціною в 100 одиниць, покупець, наприклад, може почати 

занижувати свою максимальну ціну, починаючи з 80 і передбачаючи 

максимальну ціну в 130 одиниць. Зона для торгів залишатиметься такою 

самою розміром у 50 одиниць, однак вона значно вигідніша для покупця, ніж 

для продавця. 

Також можливе застосування так званих тактик брудних прийомів. Усе, 

що стосується нечесної гри, неналежного поводження, неетичної поведінки. 

Якщо опонент використовує брудні, недозволені прийоми, перше, що не 

варто робити, – відповідати взаємністю. Друге – це проаналізувати причини, 

через які має місце така негідна поведінка. З’ясування причин дасть нам 

змогу зрозуміти мотиви, стимули до такої поведінки. Після цього потрібно 

вказати на нормативні акти, звичаї або практику, які забороняють 

застосовувати брудні прийоми та запропонувати перейти до конструктивного 

продовження. Якщо такі дії не дають результату, можливо, в даній ситуації 

доцільно звернутися до іншої альтернативи і вирішувати проблему в інакший 

спосіб. Не варто різко та грубо переривати хід переговорів. Грюкати дверима 

– не кращий вихід з ситуації, оскільки ускладнюється продовження діалогу. 

Як сказав свого час Вольтер: хто вміє володіти емоціями, той може 

повелівати людьми [106, с. 90]. 

Габріель Бонно де Маблі зазначає, що всі ці хитрощі, виверти і 

маніпуляції, які застосовуються на переговорах, то зовсім не вони є 

запорукою їх успіху. Велике мистецтво полягає насамперед у тому, щоб 
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розвіяти підозри, що природним чином виникають у відносинах між 

союзниками в той момент, коли постає питання про передачу власних 

територій або про поділ здобичі, яка дісталася від ворога. Друге правило – 

незмінно вести переговори, виходячи з тих же самих принципів, завдяки 

яким були досягнуті переваги під час війни [115, с. 189]. 

С. І. Ростецька пише про те, що амплітуда методів психологічного 

впливу є досить широкою. Дослідники класифікують методи на три категорії: 

варварський вплив, маніпуляція та цивілізований вплив [222, с. 44]. 

Запорукою ефективної протидії і нейтралізації брудних вивертів може 

стати цілеспрямована, глибока та постійна робота над самим собою, 

збереження спокою та неподатливість до маніпуляцій і провокацій, 

апелювання до норм права, високих моральних цінностей, звичаїв, традицій 

та вміння зосередитися на головному. 

Відштовхуючись від типів суперечок за своєю метою, можна окреслити 

можливі тактичні прийоми. М. П. Препотенська зазначає, що суперечки за 

своєю метою бувають такі. 

1. Заради істини. Вища форма суперечки. Її ще називають предметною 

дискусією. 

Сократівські діалоги у Платона – взірець суперечок заради істини. 

Правда, на відміну від реального життя, істина заздалегідь була відома 

одному з учасників, а саме – Сократу. 

2. Заради переконання опонента заохочення до згоди. 

Оратори-пропагандисти втілюють цю мету, заохочуючи все більшу 

кількість людей голосувати за певну партію, ідею, чи піти на конкретні дії 

заради неї. 

3. Заради перемоги будь-якою ціною. 

Торговий агент налаштований будь за що продати свій товар. Адже від 

продажу залежить його безпосередній прибуток. У хід ідуть маніпуляції, 

атака риторикою активного продажу. 
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4. Заради суперечки як такої – інтелектуальний спорт. 

Наші люди годинами можуть вести «кухонні» суперечки про політику, 

владу, керівництво, книги, виховання дітей, сімейний бюджет тощо. Як 

правило, подібні суперечки стають просто засобом спілкування, гаянням 

часу. В медіа-просторі таку роль відіграють програми деяких ток-шоу, 

реаліті-шоу. Учасники відчувають задоволення від проявів своїх 

інтелектуальних здібностей, можливості показати себе й на інших 

подивитися. Істина залишається далеко за лаштунками подій [164, с. 200 – 

201]. 

З чотирьох типів таких суперечок лише перший характеризує 

переговорний процес. Решта три, за своєю суттю, сконцентровані на 

власному его – похизуватися, переконати, перемогти. 

У рамках загальної стратегії та моделей переговорів «переворот» у 

переговорній практиці, що докорінно змінив її характер, був пов'язаний з 

появою «методу принципового ведення переговорів», розробленого вже 

згадуваними Роджером Фішером, Уільямом Юрі та Брюсом Паттоном. 

Вони заклали основи нового підходу, що створив фундамент для всіх чи 

переважної більшості подальших розробок у цій сфері. Суть цього підходу 

полягає у таких основних положеннях. 

1. Учасники переговорів – партнери. Взаємини учасників переговорів 

визначаються тим, що вони є партнерами, перед якими стоїть завдання 

спільного пошуку та прийняття взаємовигідного рішення. Учасники 

переговорів не сприймають один одного як друга чи як противника. Обидві 

сторони дивляться одна на одну у взаємозв’язку з проблемою, яку 

обговорюють [256, с. 41]. 

2. Мета переговорів – досягнути згоди. Кожен учасник хоче досягнути 

угоди, що задовольняла б його інтереси. Крім того, учасники зацікавлені у 

конструктивних відносинах один з одним [256, с. 40]. 
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3. Відокремлювати людину від проблеми. Добре відомо, як важко 

вирішити яку-небудь проблему, коли люди не розуміють одне одного, 

зляться, дратуються і сприймають усе як особисту образу. В людей є емоції, 

системи цінностей, погляди. Кожна людина абсолютно унікальна та 

непередбачувана. Людський аспект переговорів може виявитися або 

корисним, або шкідливим. Тому взаємодія людей повинна базуватися на 

взаємній повазі один до одного. Якщо інша сторона не розділяє нашу думку, 

це не повинно викликати у нас негативних почуттів стосовно неї і це також 

не свідчить про недостатню повагу чи довіру [256, с. 37 – 39]. 

4. Бути м’якими до людей та вимогливими до проблем. Досягнення 

цілей і підтримка добрих робочих відносин аж ніяк не є повною 

протилежністю одне одному. Варто будувати відносини на чіткому 

сприйнятті, доступному спілкуванні, позитивних емоціях та взаємній повазі. 

Не варто намагатися підмінити людський фактор матеріальними поступками. 

Жорстким доцільно бути з вирішенням проблеми і поблажливим та 

розуміючим у ставленні до партнера як до особистості [256, с. 42 – 43]. 

5. Розумно діяти незалежно від довіри чи недовіри. Повна довіра важко 

досягається, тим більше на початку переговорів. Тому варто своїми діями 

показати власну готовність довіряти та бути вартим довіри. Ставлячи себе на 

місце протилежної сторони, варто задуматися над сприйняттям власних дій 

протилежною стороною і тими ризиками, які наші дії можуть у неї 

викликати. Це визначатиме нашу поведінку й розвиток ситуації загалом. У 

зв’язку з цим пропонується бути максимально відвертим зі своїм 

співрозмовником, допускаючи, що він оцінить це достойно і піде вам також 

назустріч у цьому аспекті. 

6. Зосереджуватися на інтересах, не на позиціях. Головна ціль 

переговорів – пошук взаємовигідних рішень. Позиції сторін зазвичай 

протилежні, якщо мова не йде про спільну проблему. Позиція приховує 
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інтерес. Тому якщо зробити визначення інтересів першочерговим, пошук 

взаємоприйнятного рішення буде значно легшим [256, с. 68 – 88]. 

7. Вивчати інтереси сторін замість погроз або поступок. Цей аспект 

продовжує попередній пункт про необхідність визначення та вивчення 

інтересів, які базуються на потребах сторін. Визначення і вивчення інтересів 

не варто супроводжувати погрозами або поступками. Найкращий шлях – 

шлях ціленаправлених запитань. Визначивши зону взаємних інтересів або 

точки їх перетину, зможемо виробити взаємоприйнятне рішення. 

Тут також варто згадати висновок Г. Г. Почепцова про те, що слід 

попереджати противника, а не погрожувати йому [162, с. 582]. Це буде 

значно ефективнішим механізмом. 

8. Не встановлювати «нижньої межі». «Нижня межа» – це найгірший 

варіант, який можна допустити за даних обставин. Ціль нижньої межі 

запобігти прийняттю невдалих рішень. Основним недоліком нижньої межі 

може стати надто сильна прив’язаність до неї, що обмежує ініціативу, 

креативність та винахідливість. Тому її краще взагалі не встановлювати. У 

свою чергу, пропонується розглянути найкращу альтернативу обговорюваній 

угоді. Віднайдення найкращої альтернативи серед усіх імовірних може стати 

добрим підґрунтям для досягнення кращого результату. 

9. Розробляти побільше варіантів на вибір, а рішення приймати 

пізніше. Незалежно від прийнятності або неприйнятності того чи того 

варіанту, необхідно розглядати якомога більшу кількість опцій. Не 

зациклюватися на авторстві, головне – результат. Рівномірне ставлення до 

всього висловленого та почутого. Акцент робити на тому, не від кого 

виходить варіант, а на що він спрямований. Мати відчуття гнучкості й 

адаптивності до нових обставин і пропозицій. Мистецтво винаходу рішень, 

що служать взаємній вигоді сторін, є найкориснішим з усіх, якими лише 

може володіти учасник переговорів [256, с. 90]. 



133 

 

 

10. Наполягати на використанні об'єктивних критеріїв, правил, норм. 

Очікуване за результатами переговорів вирішення проблеми повинно 

відповідати чітко раніше встановленим об'єктивним критеріям, правилам, 

нормам. Об’єктивним у тому розумінні, що, якщо сторони обміняються 

місцями, результат повинен бути так само прийнятним кожною зі сторін. 

Об’єктивні критерії захищають не лише від тиску опонента, але й від власної 

спокуси вдатися до недоброчесних маневрів. Об’єктивні критерії повинні 

розроблятися на початку. Ще одним варіантом може бути угода, що 

базується на прецеденті. Вона менше підвладна критиці. Разом з тим, 

незалежні стандарти ще більше підвищують ефективність багатосторонніх 

переговорів [256, с. 124]. 

11. Намагатися досягнути результату, що відповідає правилам, 

нормам та виробленим критеріям. Цей пункт у деякій мірі є продовженням 

попереднього. З метою уникнення схиляння до волі однієї чи іншої сторони 

підготовлений проєкт вирішення перевіряється на предмет відповідності 

раніше узгодженим критеріям, нормам, принципам. Дуже важливо не 

відступати від узгоджених критеріїв та бути послідовним у своїх 

висловлюваннях, переконаннях, ідеях. Якщо відбувається різка зміна 

обставин ситуації, варто сміливо й відверто про це зазначити, не ухиляючись 

від відповіді та не вигадуючи при цьому неіснуючі причини. 

12. Слухати, чути і міркувати над доводами. Незважаючи на існуюче 

протистояння, варто зосередитися на почутих доводах. Як би нам не хотілося 

перемогти з найменшими втратами, не варто ігнорувати слушні доводи чи 

думку, яка підкреслює об’єктивність. Можливо, якраз у цьому і буде 

проявлятися наша сила – в умінні звернути увагу на все, що її заслуговує. 

Кажуть, переможців не судять. Так, їх не судять інші, але у кожного з нас є 

свій внутрішній суддя – наше сумління. Схвалення зі сторони нашого 

сумління здатне витримати сотні, якщо не тисячі, критик інших. Для 

досягнення цього достатньо буде забезпечити належний рівень внутрішньої 
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оцінки своїх дій. Одним мірилом вимірювати не лише чужі вчинки, але і свої 

власні. 

З часом збільшується кількість присвячених переговорам робіт, 

з'являються нові розробки, але основні ідеї «методу принципового ведення 

переговорів» фактично зберігаються незмінними. 

З цих дванадцяти положень методу принципових переговорів, або 

«переговорів, заснованих на певних принципах», можна виокремити чотири 

основні правила. 

1. «Зробити розмежування між учасниками переговорів і предметом 

переговорів», «відокремити людину від проблеми». 

2. «Концентруватися на інтересах, а не на позиціях». За позиціями 

опонентів приховуються їх справжні цілі, а відповідно, й інтереси. Тому 

замість того щоб сперечатися щодо позицій, потрібно досліджувати ключові 

їх інтереси. Іншими словами, за протилежними позиціями разом з 

суперечностями знаходяться інтереси і потреби. 

3. «Розробляти взаємовигідні опції». Домовленість на основі інтересів 

сприяє пошуку взаємовигідного вирішення проблеми шляхом вивчення 

опцій, які задовольняють обидві сторони. Дискусія переходить у форму «ми 

проти проблеми», а не «я проти тебе». 

4. «Визначити об’єктивні правила, норми, критерії». Угода, як мета 

переговорів, повинна базуватися на таких правилах, нормах, критеріях, що 

були б нейтральними щодо інтересів конфліктуючих сторін. Тільки тоді вона 

буде справжньою, справедливою та тривалою [192, с. 267]. 

Це найголовніші принципи цього методу. Можна сказати, що інші 

пункти виходять із них або ж тісно з ними переплетені. 

Виходячи з вищеописаних тактичних прийомів ведення переговорів, 

бачимо, що переважно всі вони або більшість із них базуються на 

психологічних, моральних та етичних складових. І лише незначна частина з 
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них опирається на технічні складові, які представляють собою організаційно-

процедурний аспект ведення переговорів. 

Як показує аналіз тактичних прийомів ведення переговорів, правове 

регулювання їх застосування практично відсутнє. Оскільки переважна 

більшість із них стосуються питань психології, моралі, етики, така ситуація 

видається логічною та юридично виправданою. 

У зв’язку з прагненням досягнути справедливого переговорного 

процесу високої морально-етичної якості й забезпечити ефективне правове 

регулювання застосування тактичних прийомів під час ведення переговорів 

пропонується розробити методичні рекомендації, які б схвалювали та 

заохочували учасників переговорів до використання одних тактичних 

прийомів і утримували та застерігали їх від використання інших тактичних 

прийомів. 

До небажаних тактичних прийомів варто включити: висування вимоги 

в останню хвилину; надання недостовірної інформації; ухилення від надання 

відповіді; застосування погроз, тиску, ультиматумів; агресію; подвійне 

тлумачення; блеф; мовчання. 

До бажаних тактичних прийомів, які варто поширювати та заохочувати 

до них, можна віднести: пакетування; поділ проблеми на частини; поступове 

підвищення складності обговорюваних питань; підкреслення спільності; 

один ріже, другий вибирає (приклад з пирогом); реальна, неудавана 

співпраця; інформаційна орієнтація, не дезорієнтація опонента. 

 

Методологічні рекомендації щодо бажаних (прийнятних) та 

небажаних (неприйнятних) тактичних прийомів ведення переговорів 

№ Бажані тактичні прийомі 

(до яких учасників переговорів 

варто заохочувати) 

Небажані тактичні прийоми 

(від яких учасників переговорів 

варто відмовляти) 

1. Надання достовірної інформації Надання недостовірної інформації 
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2. Окреслення питань для 

обговорення на початку 

Висування вимоги в останню 

хвилину 

3. Активне надання розширених 

відповідей, у тому числі письмових 

Ухилення від надання відповіді 

4. Конструктивний підхід, гідні 

пропозиції, високомодальні 

аргументи, факти, доводи 

Застосування погроз, тиску, 

шантажу, ультиматумів 

5. Дружелюбна атмосфера, емпатія Агресія, злість, неспокій, поспіх 

6. Однозначне трактування та чітка 

процедура усунення розбіжностей 

щодо тлумачення 

Подвійне тлумачення 

7. Реальна картина, достовірна 

інформація 

Блеф 

8. Активне обговорення Мовчання 

9. Не робити великий акцент на 

проблемному аспекті, рухатися по 

лінії найменшого спротиву 

Пакетування 

10. Поділ проблеми на частини  Розглядати проблемне питання в 

загальному 

11. Поступове підвищення складності 

обговорюваних питань 

Йти від складного до простого 

12. Підкреслення спільності Підкреслення відмінності 

 

Ці методичні рекомендації щодо виділення тактичних прийомів 

ведення переговорів, які можна і варто застосувати в переговорному процесі, 

а від яких варто утриматися чи взагалі заборонити їх, слід винести на 

експертне обговорення. Після цього вони могли б бути доповнені та 

доопрацьовані з урахуванням наданих зауважень, пропозицій, коментарів. 
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Пілотним проєктом для апробації цих методичних рекомендацій може 

стати юридична особа приватного або публічного права з великим штатом 

працівників. Також їх можна використати в якості норм, правил, умов і 

алгоритму вирішення спорів між членами певної асоціації, що об’єднує в собі 

різні юридичні особи у відповідній галузі. 

Відсутність упродовж тривалого часу чіткого правового регулювання 

тактичних прийомів можна пояснити небажанням, слабкою зацікавленістю 

учасників переговорів обмежувати власний інструментарій для досягнення 

своїх цілей будь-якою ціною. 

Частіше за все тактичні прийоми скеровані на реалізацію обраної 

учасником переговорів стратегії ведення переговорів. Найбільш загальний 

поділ тактик можна зробити за принципом поділу переговорів в умовах 

співробітництва або конфлікту, з інтегративним чи дистрибутивним 

підходом. Чим вище рівень морально-етичної складової учасників 

переговорів, тим вище рівень благородності їх тактичних методів. Важливо 

знати не лише свої тактичні прийоми, але і чітко бачити прийоми, які 

застосовує опонент. 

Таким чином, високоточний підхід учасників переговорів до вибору 

методів впливу один на одного та підпорядкування цих методів завданню 

досягнення згоди й домовленості наштовхує на прямоту, ясний виклад 

позиції та її аргументований захист. Успіх багато в чому залежить від 

дотримання партнерами таких етичних норм і принципів, як точність, 

чесність, такт, уміння вислухати (увага до чужої думки), конкретність. Навіть 

негативний результат переговорів не є підставою для різкості чи холодності 

під час завершення переговорного процесу. Завершення має бути таким, щоб 

дозволяло зберегти контакти на майбутнє [222, с. 47]. 

Таким чином, тактичні прийоми можуть бути дуже різними. Їх ні в 

чому не обмежує право, лише людська винахідливість та фантазія. Бажання 

досягнути своєї мети будь-яким засобами часто засліплює. І тому, як зазначав 
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Габріель Бонно де Маблі, вигоди, отримані вчора, зведуть нанівець ті, які 

захочеться отримати сьогодні, завтра [115, с. 62]. 

 

2.4. Особливості правового регулювання участі третьої сторони у 

переговорному процесі 

 

Мета даного підрозділу – зосередити увагу на особливостях правового 

регулювання участі третьої сторони у переговорному процесі. 

На теперішньому етапі розвитку людства існують різні методи 

(підходи) до вирішення спорів (конфліктів), які умовно можна розподілити 

на дві групи: традиційні (вирішення спорів з позиції права шляхом 

застосування законодавчих приписів та норм у спеціально створених судах) і 

нетрадиційні (так звані «альтернативні» способи розв’язання конфліктів – 

вирішення спорів з позиції інтересів шляхом пошуків компромісних рішень 

та досягнення згоди між конфліктуючими сторонами завдяки зусиллям 

третьої, незалежної сторони) [220, с. 247]. 

Використання посередників для вирішення спорів відзначається з 

давніх часів. Історики вказують на подібні випадки ще в торгівлі фінікійців і 

Вавилоні. У стародавній Греції існувала практика використання посередників 

(proxenetas), римське право, починаючи з кодексу Юстиніана (530-533 рр.), 

визнавало посередництво. Римляни використовували різні терміни для 

позначення поняття «посередник» – intenuncius, medium, intercessor, 

philantropus, interplator, conciliator, interlocutor, interpres, і нарешті – mediator 

[103, с.110]. 

Отже, залучати третю сторону до переговорного процесу з метою 

врегулювання спору розпочали давно. Визначення місця та ролі третьої 

сторони залежить від тієї чи тієї форми врегулювання спору, а також обсягу 

повноважень, якими наділена третя сторона. У зв’язку з цим виникає 
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запитання – яким чином відбувається правове регулювання місця та ролі 

третьої сторони у переговорному процесі при різних формах її залучення. 

Можливості залучення третьої сторони для врегулювання спорів 

закріплені як у національному, так і в міжнародному законодавстві. Значна 

увага приділена формам урегулювання спору із залученням третьої сторони. 

Разом з тим, залишається місце для їх удосконалення та кращого 

врегулювання у правовому полі. 

У цьому контексті особливої уваги заслуговує питання, яким чином 

досягти більшої ефективності й результативності залучення третьої сторони 

до врегулювання спору, як зберегти конструктивні відносини між 

учасниками спору та зекономити ресурси цих сторін у процесі такого 

врегулювання. 

Якраз метою даного підрозділу є дослідження і висвітлення 

особливостей правового регулювання місця та ролі третьої сторони у 

переговорному процесі з метою врегулювання спору, визначення умовної 

межі між суб’єктивністю й об’єктивністю, опис історичних передумов, 

мотивів і переваг залучення третьої сторони до переговорного процесу з 

метою врегулювання суперечки, а також аналіз міжнародно-правових 

документів, які регулюють статус третьої сторони при вирішенні спору, 

зокрема, в суді, арбітражі та медіації. 

Третя сторона, наприклад, медіатор, навчає сторони процесу ведення 

переговорів. Більшість тих, хто бере участь у спорі, не знають, як вести 

переговори, і намагаються застосовувати заборонені заходи («переговорні 

виверти»), іноді вони демонструють «фальшиві емоції», розповідають 

неправдиву інформацію, висувають надмірні вимоги в надії отримати те, що 

вони справді хочуть, залякують супротивника. У ролі вчителя медіатор 

навчає сторін думати, діяти і вести переговори з установкою на співпрацю, 

партнерство [36, с. 53]. 

Межа між суб’єктивністю та об’єктивністю. 
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Дуже часто ми можемо почути звинувачення на свою або чиюсь іншу 

адресу в заангажованості, суб’єктивній думці, суб’єктивному підході. З 

іншого боку, ми також часто чуємо про необхідність бути нейтральними, 

об’єктивними, незаангажованими. З метою обґрунтування своїх звинувачень 

у суб’єктивності або своїх прагнень щодо необхідності та важливості 

об’єктивності люди готові використовувати все, що завгодно, посилаючись 

на всебічний підхід до вирішення тих чи тих питань, незалежну оцінку і 

врахування всіх релевантних факторів тощо. Усе це породжувало та 

продовжує породжувати багато дискусій з приводу того, яким чином можна 

уникнути суб’єктивного підходу, де він закінчується і наскільки взагалі 

можливо бути об’єктивним, коли мова йде про особисті інтереси, власну 

безпеку чи про життєво важливі, критичні речі. 

Зважаючи на те, що питання носить доволі філософський характер, 

його важливість для розвитку правової науки, забезпечення справедливості 

та утвердження миру, безпеки і стабільності є дуже актуальним. 

Намагаючись знайти та зрозуміти межу суб’єктивності, іншими 

словами межу, коли суб’єктивність переходить в об’єктивність і навпаки, 

варто пригадати правило, сформоване віками тому. Мова йде про так зване 

золоте правило моралі, яке можна знайти у Святому Письмі, а точніше в 

Євангелії від Матея: «Все, отже, що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те 

ви чиніть їм, – це ж бо закон і пророки» (Єв. Мт. 7: 12) [227, с. 14]. 

Багато відомих історичних діячів, у тому числі Конфуцій, у різних 

формах, тими чи тими словами та у різні часи наголошували на цьому 

правилі й необхідності його дотримання. 

Не вдаючись у природу конфліктів, їх конструктивний чи 

деструктивний характер, виникає актуальне питання знаходження 

ефективних шляхів їх вирішення, попередження чи взагалі уникнення, 

особливо якщо вони носять руйнівний характер. Спори неминучі та 

необхідні. Вони є там, де існує найтісніша взаємодія. Конфлікти є поштовхом 



141 

 

 

до розвитку за умови, що вони конструктивні. Умов, які підтримують або 

посилюють конфлікт, дуже багато. А от спосіб його розв’язання – лише один: 

спробувати домовитися щодо причин його виникнення й задовольнити 

інтереси, що порушуються. 

Історичні передумови посередництва. 

Спроби залучити до суперечки, тобто до її вирішення чи врегулювання, 

третю особу, щоб досягти взаємоприйнятного розв’язання проблеми, далеко 

не нові. Посередництво не менш прадавнє поняття, ніж сам конфлікт. Як 

модель вирішення конфлікту, посередництво має багату історичну традицію. 

В античній Греції конфлікти між містами-державами регулювалися за 

посередництвом третіх осіб. Посередництво існувало ще в Китаї та Японії, у 

країнах Африки, де в якості медіаторів виступали старійшини племені, схожу 

практику мали прадавні іудеї. Коріння посередництва можна відшукати в 

давньому Китаї, воно полягало у комбінації принципів конфуціанства 

(суспільної гармонії), створення вигляду, його збереження, рятування 

престижу, виключення конфлікту та використання інших шляхів вирішення 

суперечок, коли вони виникають. 

У Київській Русі за допомогою посередників робили спроби закінчити 

миром князівські сварки, міжусобиці. У цих випадках посередниками часто 

виступали представники духівництва [106, с. 152]. 

За «Руською Правдою», якщо хтось ударить мечем, вийнявши його, або 

руків’ям, тоді сплачує 12 гривень збитків за кривду; якщо вийняв меч, але не 

вдарив, то гривня кун; якщо хто кого вдарить батогом чи чашею, чи рогом, 

чи тилеснією, то 12 гривень. Хто не стерпить цього і супроти цьому вдарить 

у відповідь мечем, то вини його в тому нема [163]. 

Таким чином, уже на той час існувало покарання у вигляді грошового 

стягнення з майна злочинця (штраф), карався замах на злочин, передбачалася 

компенсація за кривду (шкоду) та право оборонятися. При чому, частина 

штрафу сплачувалася на користь князя. 
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Варто також наголосити, що вже тоді пріоритетним у реагуванні 

держави на вчинення злочину є не покарання злочинця, а відновлення 

порушеного завданим злочином балансу прав та охоронюваних законом 

інтересів [229, с. 17 – 18]. 

Воно і виглядає логічним, адже карати людину за скоєний злочин – це 

скоювати ще один злочин. Відповідно, замість зменшення злочинності, вона 

зростає, хоча її вже можна назвати «узаконеною» офіційною владою. 

М. В. Сіроткіна також зазначає, що «Руська Правда» у багатьох 

аспектах відрізнялася своїм відносним гуманізмом та юридичною технікою 

від аналогічних європейських «варварських правд» [229, с. 14]. 

У правотворчій сфері українська історія має свої правові джерела, 

значення яких поза межами історичного часу. Як нам відомо, київський князь 

Ярослав Мудрий з важливих, невизначених та суперечливих звичаїв шляхом 

їх якісного поєднання створив уже згадуваний звід законів «Руська Правда», 

що дало могутній поштовх соціально-економічному розвитку Київської Русі. 

Статті Богдана Хмельницького, перша у Європі Конституція Пилипа Орлика 

(1710 р.), Універсали та Конституція УНР (1917–1918 рр.), конституції, 

кодекси, звід законів УРСР й інші акти – наше надбання та спадщина [107, с. 

13]. 

Такий висновок є також цікавим тому, що вже тоді система права 

княжої доби держави Україна багато в чому випереджала свій час і задавала 

відповідний тренд. 

Д. Л. Давиденко зауважує, що факт встановлення грошового 

еквіваленту правопорушення полегшив проведення переговорів з 

урегулювання спорів [95, с. 115]. 

Що має враховувати та брати до уваги третя сторона. 

Посередництво в конфлікті вважається дуже складною місією. 

Потрібно також розуміти, що в конфліктах немає і не може бути як 

абсолютно винної, так і абсолютно невинної сторони. Правда, істина чи 
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об’єктивність визначаються часто в дуже індивідуальний, суб’єктивний 

спосіб. 

Нейтральні треті учасники можуть на основі обширного огляду 

проблемної ситуації вносити у переговори креативні, корисні ідеї та 

допомагати долати блокади мислення, що виникають через емоційне 

збудження [12, с. 43]. 

Третя сторона (посередник) не повинна брати на себе роль судді. Чому 

саме так, стане зрозуміло, коли ми проаналізуємо врегулювання спору за 

допомогою суду, судді як третьої сторони. 

Для врегулювання суперечливих питань уже з давніх-давен нам стало 

відомо про існування старійшин, суддів, судів та різних інституцій, які були 

покликані владнати ці питання для зацікавлених сторін і покласти крапку в 

спорі. Так виникли суди, судова гілка влади, різного роду арбітражі, 

посередники, комісії, комітети тощо. 

Вважається, що судовий спосіб виник раніше від інших. У дійсності 

логіка історичного розвитку держави і права така, що якраз судовий спосіб 

виник пізніше, ніж, наприклад, переговори і третейський суд. Тому швидше 

судовий спосіб можна назвати альтернативним [41, с. 43]. 

Спільною рисою всіх цих інститутів є те, що вони не є стороною у 

спорі, конфлікті, непорозумінні. Вони не є прямо зацікавлені у врегулюванні 

суперечки на чиюсь користь, якщо не брати до уваги зацікавленість у 

загальному мирі, безпеці та стабільності. 

Посередництво – найбільш «універсальна й успішна» форма 

врегулювання розбіжностей за допомогою третього, незалежного учасника-

посередника. На відміну від судового розгляду, посередництво 

характеризується: необов’язковою процедурою, неформальністю і гнучкістю, 

особливим статусом посередника (він повинен бути нейтральним щодо 

сторін, які сперечаються), конфіденційністю тощо [192, с. 270]. 
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Таким чином, посередництво може набувати різних форм. І залежно від 

цих форм функції та завдання третьої сторони будуть відрізнятися. Іншими 

словами статус посередника буде характеризуватися відповідними 

особливостями. 

Мотиви для залучення третьої сторони. 

Мотиви, якими керуються учасники конфліктів, коли звертаються за 

посередницькими послугами до третьої сторони, можуть бути різними. Це 

може бути надія на те, що третя сторона позитивно вплине на позицію 

супротивника. Іноді на посередника прагнуть перенести провину за провал 

процесу врегулювання. Основний мотив пов'язаний із надіями на сприяння 

третьої сторони у пошуку мирного виходу з конфліктної ситуації. Крім того, 

після досягнення угоди третя сторона стає немов гарант практичного 

виконання досягнутих домовленостей та зобов’язань [166, с. 176]. 

Отже, третій мотив, можна сказати, є найбільш об’єктивним. Він 

ділиться на дві частини. Перша – це врегулювання спору. Друга – гарантія 

виконання досягнутих домовленостей. 

Функції посередництва. 

Посередництво завжди передбачає низку завдань, що стоять перед 

третьою стороною. 

По-перше, посередник створює і всіляко забезпечує орієнтацію 

учасників на досягнення взаємоприйнятного для всіх вирішення спірної 

ситуації. 

По-друге, посередник відповідає за стійку комунікацію між 

конфліктуючими сторонами, що сприяє встановленню довіри, формуванню 

об’єктивнішої картини щодо реальних намірів та цілей сторін, усуненню 

потенційних непорозумінь. 

По-третє, посередник допомагає конфліктуючим сторонам правильно 

діагностувати ситуацію, яка складається, прогнозувати подальший розвиток 

подій і, в результаті, знаходити взаємоприйнятні варіанти рішень. 
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По-четверте, після підписання мирних угод посередник може 

продовжувати виконання контрольних, наглядових функцій з метою 

імплементації досягнутих угод на практиці. 

По-п’яте, посередник допомагає конфліктуючим сторонам «зберегти 

обличчя» при виході з конфліктної ситуації. Посередник може допомогти 

лідерам та еліті делікатно вийти з непростої ситуації, незручного положення, 

взявши відповідальність за невдачу на себе [166, с. 177]. 

Посередництво може виконувати також низку інших функцій. Їх обсяг 

та величина будуть залежати від конкретно взятої ситуації. 

На думку Т. І. Шинкар, до основних альтернативних способів і 

притаманних їм процедур прийнято відносити переговори, медіацію та 

третейський розгляд (приватний арбітраж) [280, с. 74]. 

Повертаючись до терміна «третя сторона», зазначимо, що він дуже 

об’ємний і багатокомпонентний. Зазвичай виділяють три основні форми 

участі третьої сторони у врегулюванні та вирішенні спору: 

1). Суд. Він вирізняється чітко розробленою, законодавчо закріпленою 

процедурою розгляду, а також обов’язковістю для виконання учасниками 

конфлікту прийнятих судом рішень. У цьому випадку участь третьої сторони 

характеризується максимальним ступенем втручання у конфлікт [106, с. 138]. 

2). Арбітраж. Характеризується відсутністю суворих норм, що 

регулюють процес обговорення проблеми. Самі учасники конфлікту мають 

право вибирати третю сторону. Прийняті третьою стороною рішення є 

обов’язкові. При арбітражі третя сторона виступає в ролі судді, що приймає 

рішення у складних спірних ситуаціях. Це певний алгоритм дій, який може 

використовуватися в міжособистісних конфліктах (розмова з одним 

учасником, розмова з іншим учасником, аналіз ситуації посередником 

(арбітром), зустріч з обома учасниками – обговорення та вирішення за 

результатами) [106, с. 139]. 
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3). Медіація. Це особлива форма участі третьої сторони в урегулюванні 

й розв’язанні спору з метою сприяння процесу переговорів між учасниками 

спору. Сприяючи конструктивному обговоренню та пошуку вирішення 

проблеми, посередник не уповноважений, разом з тим, визначати остаточне 

рішення. Вибір рішення – прерогатива конфліктуючих сторін. Тому 

посереднику необхідно на самому початку зазначити, що відповідальність за 

невдачу, провал на переговорах і подальшу ескалацію конфлікту несе не 

третя сторона, а безпосередньо учасники конфлікту [106, с. 139]. 

Медіатор управляє переговорним процесом, підтримує його 

конструктивний характер, надає кожній стороні можливість висловити свою 

думку щодо причин виникнення спору й цілей, які сторони мають намір 

досягти за допомогою медіації, контролює культуру ведення переговорного 

процесу, знижує рівень агресивності оцінок, які дають сторони діям одне 

одного, не допускає некоректності у висловлюваннях сторін, створює 

сприятливу обстановку для переговорів [36, с. 53]. 

Робота медіатора полягає у спрямуванні, координації переговорного 

процесу та забезпеченні контролю переговорів. Медіатор повинен не 

дозволяти виникнення нових конфліктів. Також він допомагає визначити 

кожній стороні для себе вигоди від досягнення згоди [106, с. 139]. 

Медіатор відіграє роль реле — «реле (англ. relay, нім. Relais n, Wächter 

m) — електричний комутаційний апарат, який автоматично виконує певні 

перемикання контрольованого ним електричного кола» [73, с. 17]. 

Форми участі третьої сторони у врегулюванні суперечки. 

Суд, суддя як третя сторона. 

Й. Хейзинга — нідерландський культуролог, особливу увагу приділив 

дослідженню ролі ігрового начала у правосудді (праця «Homo ludens»). 

Хейзинга доводить, що в багатьох давніх культурах судочинство підкорялося 

тріадному принципу класифікації: суд як змагання; суд як азартна гра, яка 

обіцяє або виграти, або програти; суд як словесний поєдинок [2, с. 320]. 
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Що таке суд або хто такий суддя? Ці слова так часто вживані й 

настільки добре відомі, що відсутня необхідність їх тлумачення чи 

роз’яснення. Разом з тим, проведемо аналіз, як визначають ці поняття 

офіційні документи, включаючи міжнародні нормативно-правові акти? 

Одними з перших міжнародно-правових документів, де описується, що 

таке суд, зокрема Міжнародний Суд та його основні завдання й функції, є 

Статут Організації Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду [238]. 

Статут ООН не дає визначення, що таке Міжнародний Суд, окрім як 

визначає його одним із головних органів ООН (ст. 7 Статуту ООН). 

У статті 1 Статуту Міжнародного Суду зазначається, що Міжнародний 

Суд, заснований Статутом Організації Об'єднаних Націй в якості головного 

судового органу Організації Об'єднаних Націй, утворюється та діє у 

відповідності до положень Статуту Міжнародного Суду [237]. 

У Главі І «Організація суду» (статті 2 – 33) Статуту Міжнародного 

Суду йде мова про те, з кого складається Суд, як члени Суду обираються, на 

який період вони обираються, як засідають, порядок оплати їх праці, різного 

роду обмеження тощо. Разом з тим, визначення терміна «суд» або «суддя» 

також не дається. Крім того, у Статуті Суду йде мова не про суддів Суду, а 

про членів Суду. 

На офіційному вебсайті Європейського суду з прав людини 

зазначається, що ЄСПЛ – це судовий орган Ради Європи, що розглядає 

скарги приватних осіб, а також міждержавні скарги, подані однією державою 

проти іншої держави-учасниці Європейської конвенції про захист прав 

людини й основоположних свобод від 04 листопада 1950 року [144]. 

У національному законодавстві України, зокрема Конституції України, 

не знайдено визначення поняття «суд» чи «суддя». Є положення про те, що 

судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами 

України (п. 14 статті 92 Конституції України) [89]. 
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Конституція України не дає визначення поняття «суд» та «суддя», а 

відсилає до спеціального законодавства. 

Спеціальний закон – Закон України «Про судоустрій і статус суддів» – 

визначає організацію судової влади та здійснення правосуддя в Україні. Цим 

Законом визначаються завдання суду, система судоустрою, незалежність 

судів, склад суду і його визначення, спеціалізація судів, порядок утворення й 

ліквідації суду тощо. У цьому Законі також зазначається, що правосуддя в 

Україні функціонує на засадах верховенства права відповідно до 

європейських стандартів і забезпечує право кожного на справедливий суд та 

повагу до інших прав та свобод, гарантованих Конституцією і Законами 

України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [189]. 

У цьому Законі не знайдено визначення поняття суду чи поняття судді. 

Натомість описується, роз’яснюється, визначається, встановлюється та 

вирішується багато інших питань, пов’язаних із функціонуванням судової 

гілки влади України. 

Таку ж ситуацію можна простежити у кодексах України. Відсутність 

визначення понять «суд» чи «суддя». 

М. Заїка пише про те, що ототожнення суспільством понять «суддя» та 

«справедливість» є найвищою позитивною оцінкою суспільством здійснення 

правосуддя [57, с. 134]. 

Вивчаючи різноманітну літературу на тематику врегулювання спорів за 

допомогою посередництва, варто звернути увагу на посилання з Біблії щодо 

примирення зі своїм противником. 

Євангеліє від Матея (5:25-26) говорить: «Мирися з твоїм противником 

швидко, коли ти ще з ним у дорозі, щоб противник часом не віддав тебе 

судді, а суддя возному, щоб тебе не вкинули в темницю. Істинно кажу тобі: 

Не вийдеш звідти, доки не заплатиш останнього шеляга» [227, с. 12]. 
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Книга книг (Святе Письмо) закликає нас миритися, не доводячи спір до 

суду. В протилежному випадку це потягне за собою приниження (віддання 

возному – слузі), позбавлення певних прав, зокрема, волі (вкинення у 

темницю) та розорення (збідніння). 

Цікавим є те, що у цій фразі немає згадки про те, на чиїй стороні правда 

чи вина або хто має перший іти миритися. Основним меседжем є те, що 

необхідно швидко миритися напряму зі своїм противником, ідучи однією 

дорогою, тобто маючи ще можливість із ним комунікувати. 

Тлумачення слів Святого Письма – дуже відповідальна місія і глибока 

філософія. Тому, не намагаючись щось стверджувати однозначно, кожен сам 

для себе може зробити належні висновки та дійти до відповідних думок. 

Арбітраж, арбітри як третя сторона. 

Виходячи з положень одного з найперших міжнародних нормативно-

правових актів, а саме Конвенції ООН про визнання та виконання іноземних 

арбітражних рішень від 10 червня 1958 року, що набула чинності 7 червня 

1959 року, відповідно до частини другої статті 1 термін «арбітражні рішення» 

включає не тільки арбітражні рішення, винесені арбітрами, призначеними у 

кожній окремій справі, але також і арбітражні рішення, винесені постійними 

арбітражними органами, до яких сторони звернулися [83]. 

Отже, дається визначення, не що таке арбітражне рішення, а хто його 

може видавати. 

Ще одна думка, представлена у Керівництві Міжнародної ради з 

комерційного арбітражу щодо тлумачення (роз’яснення) Конвенції ООН 1958 

року, полягає у тому, що в Конвенції ООН 1958 року не міститься 

визначення терміна «арбітражне рішення». Тому до компетенції судів 

належить вирішення питання про те, що означає цей термін для цілей 

Конвенції ООН 1958 року. Це завдання має вирішуватися судами в два етапи: 
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1. По-перше, суди повинні вивчити, чи був спір переданий на розгляд 

арбітражу і вирішений ним. Не всі позасудові методи вирішення спорів 

можна кваліфікувати як арбітраж. 

Існує значна кількість механізмів вирішення спорів за участю 

приватних осіб, які не володіють рисами, властивими арбітражу. В якості 

прикладу можна згадати про медіацію, посередництво, експертну оцінку. 

Нью-Йоркська конвенція охоплює тільки арбітраж. 

2. По-друге, суди повинні вивчити питання про те, чи є рішення 

арбітражним рішенням. Арбітражі можуть виносити різноманітні акти. Деякі 

з них є арбітражними рішеннями, інші – ні [223, с. 14]. 

Таким чином, акцент робиться на тому, щоб з’ясувати, що саме буде 

арбітражним рішенням, а що ні. 

Відповідно до статті 1 Європейської конвенції про 

зовнішньоторговельний арбітраж від 21 квітня 1961 року термін «арбітраж» 

означає розгляд спорів як арбітрами, призначеними по кожній окремій справі 

(арбітраж ad hoc), так і постійними арбітражними органами [52]. 

Арбітражний розгляд, на думку Віденського міжнародного 

арбітражного центру (Vienna International Arbitration Centre), – це форма 

вирішення спорів, де сторони погоджуються, що спір не вирішуватиметься 

державним судом, а колегією арбітрів. У порівнянні з судовим розглядом 

судових справ арбітраж швидший, дешевший і пропонує більш високий 

ступінь конфіденційності. Крім того, сторони можуть значною мірою 

формувати правила розгляду (наприклад, мова, місце арбітражу, чинне 

законодавство та арбітри) відповідно до потреб залучених сторін [332]. 

У термінологічному словнику під словом «Арбітраж» дається 

пояснення, що це вид посередництва в переговорному процесі, коли «третя 

сторона» володіє силою і владою, щоб змусити обидві сторони погодитися з 

тією формою розв’язання суперечок, яку визначає сам посередник [106, с. 

365]. 



151 

 

 

Отже, арбітраж також передбачає залучення третьої сторони. Але 

недоліком є те, що результатом стає чиста перемога та чиста поразка, обидві 

сторони зобов’язані прийняти результат незалежно від своєї волі. Крім того, 

найчастіше арбітражне рішення завершує не тільки конфлікт, але й відносини 

між його сторонами. 

Разом з тим, необхідно чіткіше регламентувати умови застосування 

арбітражу в національному законодавстві, сформувати певний понятійний 

апарат та окреслити межі й характерні особливості, притаманні саме 

арбітражу. 

Медіація, медіатори як третя сторона. Усвідомлюючи негативні 

наслідки від протистояння двох сторін та розуміючи глибше природу 

конфліктів і постконфліктних відносин, важливість збереження дружньої, 

партнерської атмосфери для розвитку подальших відносин представники 

різних країн стали дедалі активніше застосовувати такий інститут 

посередництва як медіація з метою врегулювання спірних ситуацій. 

Медіація походить від латинського слова «mediare», що означає бути 

посередником. Посередництво третьої нейтральної сторони у конфлікті – це 

особлива форма переговорного процесу, де сторони спору за допомогою 

медіатора (посередника) самостійно розв’язують проблему на основі власних 

інтересів [106, с. 373]. 

Аналогічне значення мають слова «mediation» (англ.), «médiation» (фр). 

Кожен, у межах свого розуміння, може дати власне визначення цьому 

поняттю. У соціальній психології вчені розглядають медіацію як специфічну 

форму врегулювання спірних питань, конфліктів, узгодження інтересів. Х. 

Бесемер визначив медіацію як технологію вирішення конфлікту за участю 

третьої нейтральної сторони. Більшість визначають медіацію як певний 

підхід до розв’язання конфлікту, в якому третя нейтральна сторона 

забезпечує структурований процес, для того щоб допомогти конфліктуючим 

сторонам прийти до взаємоприйнятного вирішення спірних питань [8, с. 158]. 
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Медіація – це сприяння процесу досягнення домовленостей між 

сторонами, яке здійснюється третьою нейтральною стороною. Медіатор 

заохочує до конструктивного обговорення спірних питань і робить усе 

можливе для порозуміння сторін, передусім упроваджуючи певні процедурні 

правила, формулюючи порядок денний переговорів, впливаючи на 

психологічну атмосферу учасників переговорів та самих переговорів. 

Відповідно до Директиви № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і 

Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних 

справах від 21 травня 2008 року терміном «медіація» (лат. – mediare – бути 

посередником) називаються переговори між сторонами за участю та під 

керівництвом нейтральної третьої особи – медіатора (посередника), що не 

має права виносити обов'язкове для сторін рішення. Даному терміну тотожні 

поняття «посередництво», «процедури примирення», «погоджувальні 

процедури». У цьому ж пункті Директиви зазначається, що далі в перекладі 

буде використовуватися термін «посередництво» в значенні медіація. Термін 

«посередник» буде використовуватися у значенні медіатора [47]. 

Таким чином, спостерігається ототожнення посередництва з медіацією, 

а посередника – з медіатором. 

Іншим міжнародно-правовим актом, який порівняно нещодавно 

регламентував питання врегулювання спорів за результатами медіації, стала 

Конвенція ООН «Про міжнародні угоди за результатами медіації» (The 

United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting 

from Mediation), яка була відкрита для підписання 7 серпня 2019 року в 

Сінгапурі у рамках Конференції високого рівня з питань медіації за участі 

представників понад 70 країн. Україна стала однією з 46 країн-підписантів 

цього важливого міжнародного договору. 

У преамбулі Конвенції ООН про міжнародні угоди про врегулювання 

спорів за результатами медіації можна знайти констатацію підписантами 

таких фактів, як: 
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визнання важливості медіації для міжнародної торгівлі в якості одного 

з методів урегулювання комерційних суперечок, у рамках якого сторони в 

суперечці просять третю особу або осіб надати їм допомогу в їх спробах 

вирішити суперечку дружнім шляхом; 

зазначення, що медіація все частіше використовується в міжнародній і 

національній комерційній практиці в якості альтернативи судового розгляду; 

усвідомлення, що використання медіації дає істотні вигоди, такі як 

скорочення кількості випадків, при яких спір веде до припинення 

комерційних відносин, полегшення здійснення міжнародних операцій 

учасниками комерційної діяльності та досягнення економії у процесі 

здійснення правосуддя державами; 

переконання в тому, що створення основи для міжнародних світових 

угод, досягнутих у результаті медіації, що є прийнятною для держав з 

різними правовими, соціальними та економічними системами, буде сприяти 

розвитку гармонійних міжнародних економічних відносин [84]. 

Відповідно до частини третьої статті 2 Конвенції ООН про міжнародні 

угоди про врегулювання спорів за результатами медіації, медіація означає 

процедуру, незалежно від того, як вона називається, і від основи, на якій вона 

проводиться, за допомогою якої сторони намагаються досягнути дружнього 

врегулювання свого спору за сприяння третьої особи або осіб («медіатор»), 

що не володіють повноваженнями наказувати сторонам вирішувати спір. 

Ж. В. Мішина зазначає, що основними претендентами на виконання 

функцій медіатора є представники двох професій: юристи і психологи. 

Однак, професор К. Грефін фон Шліффен скептично оцінює професійних 

юристів у якості медіаторів, оскільки вони схильні обмежувати автономність 

сторін та втручатися в переговори з власними пропозиціями. Це, у свою 

чергу, суперечить основному принципу медіації – нейтральність медіатора. 

Разом з тим, медіатор повинен повідомити сторонам і правову оцінку деяких 

явищ, тобто медіатор може проінформувати сторони про можливість змісту 
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судового рішення, яке могло бути винесено за висновками розгляду справи в 

суді замість процедури медіації. На практиці склалася така картина. За 

твердженням директора британського Центру ефективного вирішення спорів 

(CEDR) К. Маки у Великобританії 75-80% усіх медіаційних процесів 

проводяться адвокатами. Серед юристів у ролі медіатора найбільш часто 

зустрічаються три спеціалісти: суддя, адвокат, нотаріус [126, с. 235 – 236]. 

Окрему увагу варто приділити принципам медіації. 

Базовими принципами медіації, які найбільш розповсюджені у 

законодавстві про медіацію зарубіжних країн і визначені в основних 

рамкових міжнародних документах, є: добровільність, рівність сторін, 

нейтральність медіатора, конфіденційність [103, с. 112]. 

На цих чотирьох основних принципах медіації наголошують також й 

інші дослідники посередництва [218, с. 14]. Добровільність, 

конфіденційність, нейтральність (незалежність та неупередженість) 

медіатора, рівність сторін – фундамент для успішної медіації. І навіть, якщо 

вкінці не буде досягнуто угоди, все одно можна говорити про позитивні 

зрушення. 

Порівнюючи основні характерні особливості цих трьох форм 

посередництва, можна виокремити такі їх характеристики. 

 

Порівняльна таблиця характерних особливостей 

суду, арбітражу та посередництва (медіації) 

 

Форма участі 

третьої сторони 

Посередництво 

(Медіація) 

Арбітраж Суд 

Формальність 

процедур 

Частково формальні Частково формальні Повністю формальні 

Відносини між 

сторонами спору 

Відносини співпраці Відносини 

антагонізму 

Відносини 

антагонізму 
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Принцип 

досягнення згоди 

Взаємний пошук 

консенсусу чи 

компромісу 

Змагальність сторін Змагальність сторін 

Ступінь залучення 

третьої сторони 

Третя сторона 

допомагає сторонам 

знайти 

взаємоприйнятне 

рішення 

Третя сторона 

приймає обов’язкове 

для сторін рішення 

Третя сторона 

приймає обов’язкове 

для сторін рішення 

Ступінь 

добровільності 

щодо участі 

Взаємна добровільна 

участь 

Взаємна попередня 

добровільна участь 

Одностороннє 

притягнення до 

участі іншої сторони 

Конфіденційність 

процесу 

Повністю 

конфіденційний 

Частково 

конфіденційний 

Повністю не 

конфіденційний 

Кінцевий результат  Взаємний виграш 

обох сторін 

Одна із сторін у 

виграші, інша у 

програші 

Одна із сторін у 

виграші, інша у 

програші 

 

Дещо схожу порівняльну класифікацію можна знайти на офіційному 

вебсайті Українського центру медіації. 

 

Порівняння основних процесів вирішення спору [149] 

 Приватні 

переговори 
Медіація Судовий розгляд 

Підстави 
Домовленість про 

переговори 

Домовленість та договір 

про участь у медіації 
Судовий позов 

Характер 
Участь на 

паритетних засадах 

Участь на паритетних 

засадах 
Змагальний процес 

Початок 

Одна сторона 

контактує з іншою 

за власною 

ініціативою 

За зверненням сторони, 

УЦМ може зв’язатися з 

іншою стороною 

Повідомлення про 

попередній розгляд 

справи через суд 

Труднощі 
Відсутність особи, 

яка керує процесом 

Переконати іншу сторону 

розпочати процедуру 

З’ясування суті 

спору; виконання 

рішення 

Тривалість 
Може бути різною. 

Переговори можуть 

Заздалегідь оцінюється 

сторонами, контролюється 

Багато часу забирає 

призначення справи 
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затягнутися через 

брак організації 

процесу 

УЦМ та медіатором. 

Добровільність участі 

налаштовує сторони 

вирішити спір 

якнайшвидше 

до розгляду. Інша 

сторона може не 

з’являтися до суду – 

судові засідання 

відкладатимуться. 

Ступінь контролю 

сторін над 

результатом і 

процесом 

Високий Високий Низький 

Регулювання 
Неформальна 

процедура 

Правила медіації та Кодекс 

етики медіатора 

Процесуальне 

законодавство 

Роль юристів 

Забезпечення 

співпраці чи 

змагальності 

процесу залежно від 

виду переговорів, у 

яких вони беруть 

участь 

Забезпечення співпраці. 

Ефективний внесок у 

переговори, які 

проводяться за допомогою 

третьої нейтральної 

сторони. Правове 

оформлення результатів 

медіації 

Забезпечення 

змагальності 

процесу під час 

здійснення захисту 

Роль нейтральної 

третьої сторони 
 

Посередництво у 

переговорах та 

налагодження комунікації 

(медіатор) 

Прийняття рішення 

на основі закону 

(суддя) 

Ризики 

Відсутність згоди 

або формальна 

згода 

Відсутність згоди 

Непередбачуваний 

результат та 

складність у 

виконанні рішення 

Порядок 

формалізації 

результату 

Домовленість або 

договір 

Домовленість, угода або 

договір 

Постанова або 

рішення суду 

Відносини між 

сторонами 

Залишаються 

невизначеними 
Покращені 

Можуть 

погіршитися і бути 

розірвані 

 

Отже, всі три форми мають свої особливості. Дещо між ними є спільне, 

а дещо – відмінне. Застосування тієї чи тієї форми буде залежати від 

конкретної переговорної ситуації. 

Найбільш привабливою формою посередництва при вирішенні спорів є 

медіація, однак для її успішного та ефективного застосування існує 

найбільше перешкод. Зокрема, мова йде про фінансову формулу для 

збалансування розміру витрат на медіацію і розміру збитків, завданих 
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причиною конфлікту; забезпечення дотримання іншою стороною досягнутих 

домовленостей у результаті медіації; популяризація того, що в результаті 

застосування медіації виграють усі – держава, бізнес, а найголовніше 

громадяни. У контексті України найбільша проблема – відсутність 

законодавчої бази, зокрема Закону про медіацію. Це при тому факті, що, 

починаючи з 2010 року в парламенті України – Верховній Раді України VI, 

VII, VIII та IX скликань, було зареєстровано 14 законопроєктів (інформація з 

офіційного вебсайту ВРУ), у тому числі альтернативні, й жоден із них не 

перетворився на закон. Разом з тим, відповідні закони про медіацію в 

сусідніх кранах були прийняті, до прикладу, в Молдові – 14 червня 2007 

року, в Казахстані – 28 січня 2011 року, в Латвії – 22 травня 2014 року. 

Вивчаючи перспективу членства України в Європейському Союзі, О. 

М. Спектор вказує на так звані «копенгагенські критерії», які були 

сформульовані для країн Центральної та Східної Європи на 

Копенгагенському засіданні Європейської Ради в червні 1993 року. Щодо 

України, то при вирішенні питання її членства у Європейському Союзі 

потрібно мати на увазі ще і такий додатковий критерій членства в ЄС, як 

досягнення стабільності інституцій, котрі гарантують демократію, 

верховенство права, права людини, дотримання і захист прав меншин 

(«політичний критерій») [235, с. 100]. 

Серед інших причин, що заважають упровадженню медіації в Україні, 

І. Г. Ясинський виділив такі. 

1. Низька правова культура населення. 

2. Низький рівень довіри до даної послуги. 

3. Недостатня поінформованість суспільства загалом і громадян 

зокрема про медіацію, її переваги як альтернативного варіанту відносно 

судового розгляду. 

4. Позиції сторін, які не бажають іти на компроміс. 

5. Специфіка національного правосуддя. 



158 

 

 

6. Низький рівень співпраці з міжнародними організаціями. 

7. Відсутність належної фінансової підтримки. 

8. Громадські засади розвитку медіації. 

9. Складність вибору медіатора як високопрофесійної особи. 

10. Відсутність спеціалізованого законодавства [288, с. 261 – 265]. 

Належне закріплення інституту медіації в Україні стане вирішальним 

кроком до формування вільного громадянського суспільства та становлення 

дійсно правової держави і буде свідчити про рішучі наміри нашої держави 

гармонізувати власне законодавство до загальноприйнятих світових 

стандартів та відповідати міжнародним тенденціям у даній сфері на 

належному рівні [221, с. 255]. 

Т. І. Шинкар вважає, що суттєвою допомогою при впровадженні 

медіації в українському суспільстві може стати досвід європейських країн, 

зокрема таких, як Польща, Норвегія, Німеччина, Словаччина, Фінляндія, 

Австрія та Велика Британія [279, с. 57]. 

А. Й. Француз висловлює, зокрема, думку, що необхідно більш активно 

інформувати громадян про можливості вирішити суперечку за допомогою 

процедури медіації за участю професійного медіатора [257, с. 23]. 

Світова статистика підтверджує, що не виконуються лише орієнтовно 

5% домовленостей, досягнутих під час процедури медіації. Досвідчені 

медіатори пояснюють, що в таких випадках медіатор допустив помилку, тому 

що не відстежив чогось у процесі. Разом з тим, рішення судів можуть роками 

примусово виконуватися виконавчими службами, що спричиняє додаткові 

труднощі, витрати та дискомфорт [229, с. 339]. 

Найоптимальнішим розв’язанням спірної ситуації буде взаємний 

виграш обох конфліктуючих сторін, а не тимчасова одностороння перемога. 

Причина в тому, що сторона, яка програла, завжди прагнутиме реваншу, що 

підкреслює особливість людської природи. У конфліктах немає і не може 

бути як абсолютно винної, так і абсолютно невинної сторони. Тому, 
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розглядаючи спір, необхідно дивитися на розвиток подій у прогресі, 

звертаючи увагу на причино-наслідковий характер того, що відбулося, 

відбувається та має очікувано відбутися. 

Однією з гарантій успішного вирішення будь-якого спору є глибинне 

розуміння ситуації опонента і її ретельний аналіз, іншими словами, щоб 

зрозуміти, потрібно помінятися місцями. Намагання більше зрозуміти 

опонента, його інтереси й співпережити його ситуацію (емпатія) є 

оптимальним шляхом до вироблення взаємоприйнятного рішення щодо 

спірної ситуації. 

 

Висновки до розділу 2 

Виходячи з вищевикладеного та підсумовуючи намагання описати види 

й розкрити правову природу переговорів у якості основи для розуміння 

особливостей переговорного процесу, з’ясувати поняття, сутність та етапи 

переговорного процесу, застосовувані тактичні прийомі, а також особливості 

правового регулювання місця і ролі третьої нейтральної сторони, можна 

дійти таких висновків. 

1. Досліджуючи правову природу переговорного процесу та виходячи з 

висновків попереднього розділу щодо сфер зародження переговорів як 

правового методу вирішення спорів, можна переконатися у тому, що 

переговорний процес набував нормативного закріплення у чотирьох сферах: 

військовій, торговельній, дипломатичній та трудовій. 

Правове регулювання переговорного процесу яскраво простежується 

там, де влада за допомогою закону або сили не здатна врегулювати конфлікт. 

Разом з тим, саме моральний вимір спрямовує використання, виконання, 

дотримання і застосування правових приписів для досягнення більшого 

суспільного блага. 

Оскільки за всіма переговорами стоять люди, за їх переговорними 

позиціями приховані інтереси, за інтересами йдуть потреби, які у всіх людей 
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переважно однакові (позиція – інтерес – потреба), то найбільш універсальним 

можна вважати поділ переговорів, виходячи з теорії переговорів на основі 

потреб, на міжособистісні, міжорганізаційні та міжнародні. 

Загалом переговори, які не створюють благ, не вирішують проблеми, 

назвати переговорами складно. На думку автора, визначальним критерієм 

успішності переговорів можна вважати обопільне максимально можливе 

задоволення потреб й інтересів учасників. Переговори, після яких чиїсь 

інтереси не задоволені чи присутнє невдоволення сторони, можна назвати 

невдалими. Це не стосується ситуації, коли сторона добровільно відмовилася 

від задоволення своїх інтересів, поступилася ними заради чогось більшого, 

важливішого або коли програють усі. 

2. З’ясовуючи поняття, сутність та етапи переговорного процесу, варто 

зауважити, що поняття переговорного процесу є ширшим від поняття 

переговорів, оскільки переговори є одним із етапів переговорного процесу, 

коли відбувається безпосереднє узгодження позицій. 

Переговорний процес як засіб урегулювання конфлікту – це процес 

комунікації між двома або більше особами, які мають різні позиції, але схожі 

інтереси, що виходять із потреб, володіють необхідними ресурсами, спільно 

працюють на основі взаємопов’язаних і узгоджених правових норм та 

етичних правил заради досягнення взаємоприйнятної угоди шляхом 

компромісу чи консенсусу. 

Сутність переговорного процесу складають його основні компоненти: 

статус учасників і їх сприйняття одне одного, проблемна ситуація (проблема, 

спір, конфлікт, відмінність позицій), цілі учасників, комунікація та спільна 

робота, узгоджені правила і норми, ресурси, взаємоприйнятна угода. 

Будь-який переговорний процес проходить етапи підготовки, 

переговорів та завершення. У своє чергу, кожен згаданий етап має свої 

підетапи й особливості. 
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3. Аналізуючи тактичні прийоми, що застосовуються під час ведення 

переговорів, та сприйняття переговорів самими учасниками спору через 

призму інтегративного і дистрибутивного підходів до переговорів, виділяють 

переговори в умовах співробітництва, в умовах конфлікту та змішані 

переговори. Відповідно, у переговорному процесі може бути конструктивна 

двостороння переговорна стратегія й деструктивна одностороння 

переговорна стратегія. Залежно від обраної стратегії сторони 

використовують відповідні тактики. На думку автора, деструктивна 

одностороння переговорна стратегія з дистрибутивним (гра з нульовим 

результатом) підходом не може називатися переговорною. Адже переговори 

є там, де всі щось виграють і ніхто не програє, а якщо й програє, то 

добровільно, заради чогось більшого, або ж програють усі разом. 

Відсутність упродовж тривалого часу чіткого правового регулювання 

тактичних прийомів можна пояснити небажанням, слабкою зацікавленістю 

учасників переговорів обмежувати власний інструментарій для досягнення 

своїх цілей будь-якою ціною. 

З метою забезпечення справедливого переговорного процесу високої 

морально-етичної якості та ефективного правового регулювання 

застосування тактичних прийомів під час ведення переговорів зроблено 

висновок щодо необхідності затвердження методичних рекомендацій, які б 

схвалювали й заохочували учасників переговорів до використання одних 

тактичних прийомів і утримували та застерігали їх від використання інших 

тактичних прийомів. 

4. Аналізуючи особливості правового регулювання участі третьої 

сторони у переговорному процесі, варто почати з розуміння межі між 

суб’єктивністю й об’єктивністю. Питання філософське, дуже відносне та 

неоднозначне. Однак, можна спробувати показати цю межу за допомогою 

золотого правила моральності: якщо ми вчиняємо іншим те, чого самі собі 
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бажаємо, то нас можна вважати об’єктивними, а якщо ні, то це свідчить про 

нашу суб’єктивність. 

Залучення третьої нейтральної сторони до переговорного процесу з 

метою вирішення спору переважно відбувається у трьох основних формах: 

суд, арбітраж, медіація. 

У міжнародно-правових документах та національному законодавстві 

України дається більше роз’яснення поняття суду, судді, ніж чітке 

визначення. 

Найбільш привабливою формою посередництва при вирішенні спорів є 

медіація, однак для її успішного та ефективного застосування існує 

найбільше перешкод. У контексті України найбільші проблеми – відсутність 

законодавчої бази, зокрема Закону про медіацію, недостатнє бажання людей 

урегульовувати спір у досудовому порядку і відсутність правових механізмів 

виконання подібних рішень. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОГО 

ПРОЦЕСУ 

 

3.1. Міжнародно-правові засоби та процедури врегулювання 

міжнародних суперечок 

Мета даного підрозділу – охарактеризувати існуючі міжнародно-

правові засоби і процедури врегулювання спорів, провести їх аналіз та 

зробити відповідні висновки щодо можливих шляхів удосконалення. 

Сутність даної проблеми полягає у тому, що, незважаючи на значну 

кількість існуючих міжнародно-правових засобів і процедур урегулювання 

міжнародних суперечок, кількість конфліктів в усьому світі не зменшується, 

а часом, навпаки, зростає. Практично жоден з наявних інструментів та 

механізмів не може гарантувати позитивне вирішення суперечки. Таким 

чином, виникає необхідність підвищення ефективності вже існуючих засобів 

і процедур, а також пошуку нових методів урегулювання суперечок. 

З аналізу останніх досліджень та публікацій можна дійти висновку, що 

більшість із них направлені на опис існуючих засобів і процедур, а не на 

аналіз та усунення причин їх неефективності. Разом з тим, акцент потрібно 

робити на розробку й підготовку нових методів, які усунуть недоліки 

існуючих засобів і процедур та спонукатимуть до якісно нових ідей у 

концепції мирного врегулювання суперечок. 

Серед раніше не вирішених проблем варто згадати про відсутність 

детального аналізу причин неефективності існуючих інструментів і 

механізмів, юридичного закріплення обов’язковості певних засобів та 

процедур, а також апробації певних методів на прикладі установ і організацій 

або у відносинах між двома чи декількома суб’єктами правовідносин у формі 

рекомендацій тощо. 
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Метою якраз цього підрозділу є: опис та аналіз норм і положень 

міжнародно-правових документів у рамках різних міжнародних організацій 

на предмет реалізації принципу мирного врегулювання спорів та існуючих 

для цього засобів і процедур; аналіз особливостей їх застосування та 

труднощів, пов’язаних із низьким рівнем результативності; підготовка 

відповідних висновків і узагальнень. 

Історія становлення та розвитку міжнародно-правових механізмів 

урегулювання суперечок сягає початку ХХ століття. Однак, неписані засоби 

й процедури існували задовго до того, як вони сформувалися в письмовому 

вигляді на рівні міжнародних організацій. Їх рання форма мала вигляд 

традицій та звичаїв, які дійшли до нас через віки завдяки історичним описам 

і згадкам. 

Одним із перших таких документів стала Конвенція про мирне 

розв’язання міжнародних зіткнень від 18 жовтня 1907 року (далі – Конвенція 

1907) [85]. 

У преамбулі Конвенції 1907 йде мова про те, що договірні держави 

будуть усіма силами сприяти мирному вирішенню міжнародних зіткнень. 

А відповідно до статті 1 Конвенції 1907 з метою попередити, за 

можливістю, застосування сили у відносинах між державами, договірні 

держави погоджуються докладати всіх своїх зусиль, для того щоб 

забезпечити мирне вирішення міжнародних незгод. 

Хоча саме слово переговори в тексті Конвенції 1907 не зустрічається, 

часто підкреслюється саме мирне врегулювання, вирішення суперечок, 

зіткнень та йде мова про добрі послуги і посередництво третіх сторін. 

Конвенцією 1907 також передбачено заснування міжнародних слідчих 

комісій. У відповідності до статті 9 Конвенції 1907 у міжнародних спорах, 

що не зачіпають ні честі, ні істотних інтересів та випливають з розбіжності в 

оцінці фактичних обставин справи, договірні держави визнають корисним і 

бажаним, щоб сторони, які не досягли угоди дипломатичним шляхом, 
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засновували, наскільки дозволять обставини, міжнародну слідчу комісію, на 

якій буде лежати обов'язок полегшувати вирішення цих суперечок шляхом 

з'ясування фактичних обставин справи за допомогою неупередженого й 

сумлінного їх розслідування [85]. 

Окрім міжнародних слідчих комісій, Конвенцією 1907 передбачено 

функціонування Міжнародного третейського суду та Постійної палати 

третейського суду. Звернення до третейського суду накладало обов'язок 

сумлінно підкоритися третейському рішенню. 

Різниця між третейським судом і міжнародною слідчою комісією 

полягала у тому, що, якщо третейський суд діяв класично, то комісія 

розслідувала фактичні обставини справи й подавала їх на розгляд сторонам 

без прийняття рішення, яке було б обов’язковим для виконання сторонами. 

Цікавим є той факт, що відповідно до статті 91 Конвенції 1907, вона 

замінила у відносинах між договірними державами Конвенцію про мирне 

вирішення міжнародних зіткнень від 29 липня 1899 року. 

З цього випливає, що на першій конференції миру в 1899 році вже була 

прийнята подібна конвенція. 

Якщо глянути на хронологічну послідовність, то одним із наступних 

таких міжнародних документів став Загальний акт про мирне вирішення 

міжнародних спорів від 26 вересня 1928 року (далі – Акт 1928), прийнятий у 

рамках Ліги Націй [55]. 

Цей Акт був доповнений правками Генеральної Асамблеї ООН від 28 

квітня 1949 року. 

Так званою новацією Акта 1928 стало заснування погоджувальної 

процедури. Актом передбачалося утворення постійної або спеціальної 

погоджувальної комісії. 

Відповідно до статті 1 Акта 1928 усякого роду спори між двома або 

кількома сторонами, що приєдналися до Акта 1928, які не могли б бути 

вирішені дипломатичним шляхом, будуть, за винятком можливих 
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застережень, передбачених у ст. 39, підлягати погоджувальній процедурі на 

умовах, передбачених у Главі І Акта 1928. 

Погоджувальна комісія складалася з п’яти членів, які призначалися 

строком на три роки. Утворювалася вона третьою стороною на прохання 

однієї зі сторін спору протягом трьох (спеціальна) або шести (постійна) 

місяців. Три інші члени комісії обиралися за спільною згодою з числа 

громадян третіх держав. Ці останні (члени комісії) повинні були мати різні 

громадянства, не мати постійного місця проживання на території 

зацікавлених сторін і не перебувати на їх службі. З їх числа призначали 

голову комісії. Рішення по суті приймалися більшістю за умови присутності 

всіх членів. 

Завданням погоджувальної комісії стало з'ясування спірних питань, 

збирання з цією метою шляхом слідства або іншими шляхами всіх потрібних 

матеріалів та намагання привести сторони до угоди. Вона могла, після 

розгляду справи, повідомити сторонам умови вирішення питання, що 

представлялися їй відповідними, і призначити їм строк, протягом якого вони 

повинні висловитися. 

Строк, протягом якого комісії необхідно було вирішити спір, 

дорівнював шести місяцям. 

Після закінчення своєї роботи комісія складала протокол, 

констатуючий, залежно від обставин, або що сторони прийшли до вирішення 

питання й, у відповідному випадку, містив умови вирішення, або що сторони 

не могли бути приведені до угоди. У протоколі не вказувалося, чи були 

рішення комісії прийняті одноголосно або більшістю голосів. 

Окрім положень про функціонування погоджувальних комісій, Акт 

1928 містив положення про судовий та третейський шляхи вирішення спорів. 

Сьогодні ключову роль у затвердженні принципу мирного вирішення 

суперечок відіграють документи ООН. Це і Статут ООН, резолюції й 

декларації Генеральної Асамблеї ООН, документи інших органів та 
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інституцій системи ООН. Також до цього переліку можна віднести 

регіональні угоди, які підтверджують положення цього універсального 

принципу в регіональних відносинах [192, с. 351]. 

Відповідно до статті 33 Статуту ООН сторони, що беруть участь у 

будь-якій суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці 

міжнародного миру і безпеки, повинні насамперед намагатися вирішити 

суперечку шляхом переговорів, обстеження, посередництва, примирення, 

арбітражу, судового розгляду, звернення до регіональних органів або угод чи 

іншими мирними засобами за своїм вибором [238]. 

Рада Безпеки, коли вона вважає це за необхідне, вимагає від сторін 

вирішення їх спору за допомогою таких засобів [238]. 

Можемо побачити, наскільки розширився та деталізувався перелік 

засобів і процедур, якими можуть користуватися конфліктуючі сторони з 

метою врегулювання спору між ними. 

Що стосується внутрішніх документів ООН, то 15 листопада 1982 року 

Генеральна Асамблея ООН прийняла Манільську декларацію про мирне 

вирішення міжнародних спорів та затвердила її резолюцією № 37/10 [121]. 

Відповідно до цієї Декларації ГА ООН урочисто проголосила, що всі 

держави з метою уникнення суперечок між собою, які можуть порушити 

дружні відносини між державами, сприяють підтриманню міжнародного 

миру і безпеки. Вони повинні жити в мирі одна з одною, як добрі сусіди, й 

прагнути до вжиття позитивних заходів з метою зміцнення міжнародного 

миру і безпеки. Разом з тим, усі держави вирішують свої міжнародні спори 

виключно мирними засобами таким чином, щоб не ставити під загрозу 

міжнародний мир, безпеку та справедливість. 

У цій же Декларації міститься заклик держав до якнайшвидшого і 

справедливого врегулювання своїх міжнародних спорів за допомогою будь-

якого з таких засобів: переговорів, обстеження, добрих послуг, 

посередництва, примирення, арбітражу, судового розгляду, звернення до 
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регіональних угод, органів або іншими мирними засобами на свій вибір. У 

пошуках такого врегулювання сторони повинні дійти згоди щодо таких 

мирних засобів, які відповідали б обставинам та характеру їх спору [121]. 

Окрім цього, дана Декларація заохочує держави-члени ООН укладати 

угоди про мирне вирішення суперечок між ними, а також при укладанні 

двосторонніх угод і багатосторонніх конвенцій, коли це доцільно, 

передбачати дієві положення, що стосуються мирного вирішення спорів, які 

виникають у зв'язку з їх тлумаченням або застосуванням. 

Тут також зазначається, що саме прямі переговори є гнучким й 

ефективним засобом мирного вирішення їх суперечок. І коли держави 

вирішують вдатися до прямих переговорів, їх слід вести цілеспрямовано для 

досягнення якнайшвидшого розв'язання, прийнятного для сторін. 

Починаючи з 1983 року й по 1989 рік Генеральна Асамблея ООН вкінці 

кожного року приймала резолюції на тему мирного вирішення спорів між 

державами. 

19 грудня 1983 року на 101-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 38/131 про мирне вирішення спорів 

між державами [200]. 

13 грудня 1984 року на 99-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 39/79 про мирне вирішення спорів 

між державами [201]. 

11 грудня 1985 року на 112-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 40/68 про мирне вирішення спорів 

між державами [202]. 

3 грудня 1986 року на 95-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 41/74 про мирне вирішення спорів 

між державами [203]. 
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7 грудня 1987 року на 94-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 42/150 про мирне вирішення спорів 

між державами [204]. 

9 грудня 1988 року на 76-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 43/163 про мирне вирішення спорів 

між державами [205]. 

4 грудня 1989 року на 72-му пленарному засіданні Генеральна 

Асамблея ООН прийняла резолюцію № 44/31 про мирне вирішення спорів 

між державами [207]. 

Для всіх цих резолюцій характерним є той факт, що всі вони 

здебільшого повторюються за змістом, не вносячи нічого нового з року в рік. 

Генеральна Асамблея ООН підтверджувала своє визнання принципів 

міжнародного права, закликала держави-члени вирішувати спори винятково 

мирними засобами у відповідності до Статуту ООН, звертала увагу на те, що 

питання мирного вирішення спорів повинно розглядатися державами-

членами в якості одного з центральних питань, заохочувала до реалізації у 

повному обсязі положень Манільської Декларації 1982 року та їх 

добросовісного виконання всіма учасниками й зазначала необхідність 

продовжувати зусилля щодо укріплення процесу мирного вирішення спорів 

шляхом прогресивного розвитку та кодифікації міжнародного права. 

Іншою особливістю є те, що у 1990 році така резолюція в рамках 

діяльності ГА ООН уже не приймалася. Складається враження, що питання 

мирного вирішення спорів між державами було особливо актуальним у 

рамках ООН у період з 1982 по 1989 роки. Якщо провести паралель з 

історичними подіями, то якраз у цей період тривала війна СРСР в 

Афганістані, а також закінчується період холодної війни між США та СРСР. 

На думку П. А. Циганкова, завершення епохи холодної війни і 

глобальної конфронтації викликало до життя нові тенденції у сфері 

переговорів. Ці тенденції зводяться до такого: 
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1) міжнародні переговори стають основною формою взаємодії держав. 

Вони активно впливають на подальше зменшення ролі військового чинника; 

2) зростає обсяг і кількість переговорів. Їх об'єктом стають усе нові 

сфери міжнародної взаємодії (екологія, соціально-політичні процеси, 

науково-технічне співробітництво та т. ін.); 

3) зростає переговорна роль міжнародних організацій; 

4) у сферу переговорів залучаються фахівці, які не мають 

дипломатичного досвіду, але володіють тією компетенцією у сфері складних 

науково-технічних і економічних проблем, що необхідна при аналізі нових 

сфер взаємодії між державами; 

5) виникає необхідність докорінного перегляду процесу управління 

переговорами: виділення найбільш важливих проблем для вищого 

державного керівництва; визначення сфери компетенції різних робочих 

рівнів; розробки системи делегування відповідальності; підвищення 

координуючої ролі дипломатичних служб і т. ін. [268, с. 424-425]. 

З метою закріплення принципу мирного врегулювання спорів та 

деталізації умов запобігання й усунення випадків, що загрожують 

міжнародному миру та безпеці, 5 грудня 1988 року Генеральною Асамблею 

ООН була прийнята резолюція 43/51, якою була затверджена Декларація про 

запобігання та усунення спорів і ситуацій, що можуть загрожувати 

міжнародному миру та безпеці, й про роль ООН у цій галузі [42]. 

Чи не вперше на рівні міжнародно-правового документа йшлося про 

необхідність урахування державами-членами можливості використання 

двосторонніх або багатосторонніх консультацій, для того щоб краще 

розуміти думки, позиції та інтереси одне одного. 

Також вкотре робився акцент на можливості звернення до відповідних 

органів Організації Об'єднаних Націй для отримання порад або 

рекомендацій, що стосуються превентивних заходів для врегулювання спору 

або ситуації. 
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Окрім того, Раді Безпеки рекомендувалося розглядати можливості 

направлення на ранніх стадіях місій зі встановлення фактів, місій добрих 

послуг, щоб забезпечити присутність ООН і максимально тримати ситуацію 

під контролем та її подальший розвиток. 

У цій же Декларації від 5 грудня 1988 року міститься посилання на 

чергове підтвердження Декларації про принципи міжнародного права, що 

стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до 

Статуту Організації Об’єднаних Націй [44], Манільської декларації про 

мирне вирішення міжнародних спорів [121] та Декларації про посилення 

ефективності принципу відмови від погрози силою або її застосування в 

міжнародних відносинах [43]. 

15 листопада 1989 року на 56-му пленарному засіданні Генеральної 

Асамблеї ООН була прийнята Резолюція 44/21 про зміцнення міжнародного 

миру, безпеки та міжнародного співробітництва у всіх його аспектах у 

відповідності до Статуту ООН [206]. 

Ця Резолюція закликала покращити міжнародне співробітництво у 

вирішенні міжнародних проблем, деталізуючи якого характеру – 

політичного, економічного, соціального, культурного і гуманітарного 

характеру. Цей документ також закликав держави-члени помножити свої 

практичні зусилля в напрямку забезпечення міжнародного миру та безпеки у 

всіх аспектах і мирно врегульовувати спори. Крім того, знову містився 

заклик держав-членів до консультацій у рамках системи органів ООН. 

На основі Панамериканського союзу, що існував з 1890 року, була 

утворена Організація Американських Держав (ОАД). Однією з головних 

цілей ОАД є превентивна дипломатія та мирне вирішення спорів між 

державами-членами [146]. 

У частині регіональних угод про мирне врегулювання спорів у рамках 

Організації Американських Держав 30 квітня 1948 року в м. Богота 

(Колумбія) під час роботи ІХ Міжнародної конференції американських 
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держав був прийнятий Міжамериканський договір про мирне вирішення 

суперечок, так званий Боготський пакт (Bogota Pact) [290]. 

У відповідності до Боготського пакта у випадку виникнення суперечки 

сторони насамперед намагаються вирішити спір шляхом прямих переговорів 

через звичайні дипломатичні канали. А вже потім у випадку недосягнення 

згоди застосовуються інші механізми, передбачені цим Пактом. Серед них, 

зокрема, добрі послуги та посередництво (медіація), процедура 

розслідування та примирення, судова та арбітражна процедури. 

Статтею 58 цього Пакта передбачається, що деякі інші нормативно-

правові акти (договори, конвенції та протоколи), прийняті раніше, втрачають 

свою силу. А саме, Договір про уникнення або запобігання конфліктам між 

американськими державами від 3 травня 1923 року, Загальна конвенція про 

міжамериканське примирення від 5 січня 1929 року, Загальний договір про 

міжамериканський арбітраж і Додатковий протокол про прогресивний 

арбітраж від 5 січня 1929 року, Додатковий протокол до Загальної конвенції 

про міжамериканське примирення від 26 грудня 1933 року, Антивоєнний 

договір про ненапад та примирення від 10 жовтня 1933 року, Конвенція про 

координацію, розширення та забезпечення виконання існуючих договорів 

між американськими державами від 23 грудня 1936 року, Міжамериканський 

договір про добрі послуги та посередництво від 23 грудня 1936 року й 

Договір про запобігання суперечкам від 23 грудня 1936 року. 

Можемо побачити, що із зазначеного переліку нормативно-правових 

актів питання застосування переговорів для мирного врегулювання спорів та 

інших мирних засобів і процедур становило неабиякий інтерес для країн-

членів Організації Американських Держав. 

На Європейському континенті в рамках Ради Європи 29 квітня 1957 

року в м. Страсбург була прийнята Європейська конвенція про мирне 

вирішення спорів. Дана конвенція передбачає врегулювання в судовому 

порядку, примирення, арбітраж та загальні положення [309]. 
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Як і Міжамериканський договір ОАД від 1948 року, Європейська 

конвенція Ради Європи від 1957 року робить акцент на необхідності мирного 

врегулювання шляхом подібних процедур (примирення, суд, арбітраж), не 

закликаючи при цьому до активного двостороннього переговорного процесу 

та не вдаючись детально в особливості підвищення ефективності 

переговорів. 

У рамках Організації з безпеки та співробітництва у Європі 15 грудня 

1992 року була підписана Конвенція з примирення і арбітражу [80]. 

У цій Конвенції держави-учасниці знову підтвердили своє урочисте 

зобов'язання врегульовувати свої суперечки мирними шляхами й своє 

рішення розвивати механізми для врегулювання суперечок між ними. 

Дана Конвенція ОБСЄ від 1992 року передбачає утворення суду з 

примирення та арбітражу з числа світових посередників і арбітрів, комісії з 

примирення та арбітражного трибуналу. 

Практично як і в усіх інших вищезгаданих регіональних угодах щодо 

мирного врегулювання суперечок, передача суперечки на розгляд Комісії з 

примирення, передбаченої Конвенцією ОБСЄ 1992 року, відбувається після 

того, як суперечка не була врегульована протягом розумного строку шляхом 

переговорів (стаття 18). 

На сьогоднішній день у рамках ОБСЄ існують такі механізми мирного 

вирішення спорів: військовий антикризовий механізм (віденський механізм), 

механізм консультацій та співробітництва з надзвичайних ситуацій 

(берлінський механізм), механізм з людського виміру (московський 

механізм), механізм раннього попередження і ранніх дій Верховного 

комісара ОБСЄ у справах національних меншин, механізми мирного 

вирішення спорів. Окрім вищевказаних механізмів, існують ще й відповідні 

процедури (примирення, арбітражу), і система раннього попередження перед 

Керівною радою ОБСЄ [101]. 
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У межах Африканського континенту, а точніше, в рамках 

Африканського Союзу (з 1963 року по 2002 рік Організація Африканської 

Єдності) 9 липня 2002 року був прийнятий Протокол про встановлення Ради 

з питань миру та безпеки Африканського Союзу (Protocol relating to the 

establishment of the Peace and Security Council of the African Union) [321]. 

Зазначеним протоколом передбачалося, що так звана Каїрська 

Декларація про встановлення механізму запобігання, управління та 

вирішення конфліктів від 28 червня 1993 року втрачає свою чинність, а 

замість неї вступає в силу цей Протокол. 

Зміст даного Протоколу зводився, зокрема, до того, що країн-членів 

закликають до мирного врегулювання спорів, забезпечення миру, 

стабільності й безпеки і створення умов для сталого розвитку. Рада з питань 

миру та безпеки створювалася як постійно діючий керівний орган для 

запобігання, управління й вирішення конфліктів, як інструмент колективної 

безпеки та механізм раннього попередження задля вчасного й ефективного 

реагування на конфлікти та кризові ситуації в Африці. У своїй діяльності ця 

Рада підтримувалася Комісією, Групою Мудрих, Континентальною системою 

раннього попередження, Африканськими черговими силами і засобами 

(резервними військами) та Спеціальним фондом. 

Серед органів, які підтримують роботу цієї Ради, варто звернути увагу 

на Групу Мудрих (Panel of the Wise), що складається з п’ятьох 

високоповажних осіб з Африканського континенту з різноманітних сфер 

суспільної діяльності, які зробили значний внесок у справу миру, безпеки і 

розвитку на континенті й обираються строком на три роки на основі 

регіонального представництва. Основне завдання цієї Групи – дорадчі 

функції з усіх питань, що стосуються сприяння та підтримки миру, безпеки й 

стабільності в Африці. 

Статут Африканського Союзу також серед принципів, яким держави-

члени урочисто підтверджують свою відданість, виокремлює принцип 
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мирного вирішення спорів шляхом переговорів, медіації, примирення або 

арбітражу [299]. 

Повертаючись до Організації Об’єднаних Націй як найбільшої та 

глобальної міжнародної організації, 23 червня 1992 року Генеральний 

Секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі за ініціативи Ради Безпеки представив 

свою доповідь під назвою «Порядок денний для миру» (An Agenda for Peace). 

Головними темами цього документа стали: превентивна дипломатія, 

миротворчість і підтримання миру. Документ складався зі вступу та десяти 

частин, у яких розглядався значний спектр миротворчих завдань. 

Пропонувалися нові ключові дефініції. Наприклад, превентивна дипломатія – 

це дії, спрямовані на попередження суперечок між сторонами, і протидія 

переростанню суперечок у конфлікти (відправка місій для збору фактів, 

створення демілітаризованих зон, превентивне розгортання миротворчих сил 

ООН). Миротворчість – це дії, спрямовані на досягнення домовленостей між 

ворогуючими сторонами за допомогою мирних засобів, які передбачено в 

розділі VI Статуту ООН. Підтримання миру – це забезпечення присутності 

ООН у конкретному районі, що до цього часу здійснювалося через згоду всіх 

зацікавлених сторін, що, як правило, пов’язане з розгортанням військового 

чи поліцейського персоналу, а часто і цивільних осіб [161, с. 116]. 

Варто наголосити на тому, що дефініція «підтримання миру» залишає 

простір для дискусії з приводу згоди сторін конфлікту на військову 

присутність оонівських миротворчих сил. 

Разом з тим, А. Є. Шевченко та А. С. Кожевнікова зазначають, що у 

своїй практичній діяльності потрібно використовувати ефективне 

прогнозування й попередження конфліктів, приділяючи особливу увагу 

превентивній психології конфліктів. Превентивна психологія конфліктів – це 

створення об’єктивних і суб’єктивних або психологічних умов, що 

протидіють виникненню конфліктних ситуацій та інцидентів, сприяють 
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підвищенню культури і конструктивного стилю спілкування й вирішення 

життєвих проблем [274, с. 406]. 

Незважаючи на таку значну різноманітність міжнародно-правових 

засобів та процедур урегулювання міжнародних суперечок, кількість 

зіткнень, спорів і конфліктів у всьому світі не зменшується, а жоден з 

існуючих інструментів та механізмів не може гарантувати їх швидке й мирне 

врегулювання. У зв’язку з цим постає необхідність розробляти нові підходи 

та методи мирного врегулювання суперечок. Існує реальна потреба у 

розробці універсальної міжнародної переговорної моделі, яка б стала 

орієнтиром для учасників переговорного процесу, містила б обов’язкові 

умови й етапи для виконання і проходження учасниками конфлікту. 

Запорукою ефективної роботи цієї переговорної моделі може бути її 

нормативно-правове закріплення та щире бажання й готовність сторін 

переговорного процесу домовлятися, знаходити спільні точки дотику та 

поступатися особистими інтересами на благо більших загальних потреб. 

 

3.2. Перспективи розвитку переговорного процесу як правової 

форми вирішення спору в сучасних умовах 

 

Ознайомившись з існуючими міжнародно-правовими засобами та 

процедурами врегулювання міжнародних суперечок, розуміючи правову 

природу й сутність переговорного процесу, його основні компоненти, етапи і 

види та виходячи з висновків історії, метою цього підрозділу буде розкрити 

перспективи розвитку переговорного процесу в сучасних умовах. 

Що стосується України, то запровадження альтернативного вирішення 

спорів є невід’ємною складовою процесу європейської інтеграції України. 

Особливістю формування альтернативного вирішення спорів в Україні є те, 

що в контексті європейської інтеграції воно має розглядатися як 

двосторонній процес. З одного боку, створення системи альтернативного 
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вирішення спорів є складовою підготовчого процесу до вступу в 

Європейський Союз. З іншого боку, європейська спрямованість України сама 

собою створює необхідні передумови для розвитку в Україні 

альтернативного вирішення спорів, оскільки у європейських країнах 

накопичений багатий досвід у сфері альтернативного вирішення спорів [235, 

с. 102]. 

Переговори, переговорний процес є мирним та цінним правовим 

інструментом урегулювання спорів. Його найбільшою проблемою є низька 

результативність і недостатнє правове регулювання. Спостерігаючи за 

багаточисельними переговорами на всіх рівнях, в усіх сферах, у різних 

форматах, бачимо, що їх ефективність доволі низька. У чому причина? 

Перше, що спадає на думку, учасник, сторона потенційних переговорів, 

яка явно має переваги в силі, впливі, владі чи фінансових ресурсах, не 

виявляє щирого бажання поступатися своїми інтересами, адже вона завдяки 

своїм ресурсам може і прагне задовольнити їх без поступок. Іншими словами 

– хто сильніший, той і правий. 

Слабша сторона, звичайно, невдоволена таким станом речей, але 

реально вплинути на нього, щоб щось змінити, не в силах. 

М. І. Пірен зазначає, щоб відбулися переговори, потрібна, зокрема, 

відсутність значної відмінності в силі (потенції) суб’єктів конфлікту [157, с. 

135]. Тобто, надто нерівні сили сторін роблять переговори практично 

неможливими. 

Важко вести переговори з такою стороною, чия позиція об'єктивно 

значно сильніша. Дж. Рубін з цього приводу висуває такі корисні 

рекомендації: 

- апеляція до принципів (правових норм, справедливості, рівності); 

- апеляція до тривалих історичних відносин з іншою стороною; 

- апеляція до майбутніх відносин з іншою стороною (вигідна співпраця 

у майбутньому); 
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- об’єднання різних питань в один пакет. Будучи слабшим в одному, 

учасник може виявитися сильнішим в іншому. Об’єднання питань дає змогу 

збалансувати вплив сторін; 

- коаліція з тими, хто підтримує вас та обіцяє реальну допомогу; 

- звернення до громадської думки, апеляція до суспільства; 

- звернення за допомогою до посередника [195]. 

Що ще могло б змінити таке бачення та підхід до переговорів з погляду 

сильнішого опонента. Можливо, апеляція до чогось вищого, до чогось 

такого, що нівелює перевагу в силі, впливі, владі чи фінансових ресурсах. У 

сучасному світі важко знайти щось таке, що учасники переговорів, за якими 

завжди стоять люди, підносять вище за силу, вплив, владу або фінансові 

можливості, матеріальні активи. Це могло б бути лише якесь найвище благо. 

Сьогоднішній світ до певної міри виглядає постійним змаганням, 

конкуруванням. Одні перемагають сьогодні, інші, можливо, завтра, потім 

реванш або ж треті з новими силами, з якими попередні намагаються 

конкурувати або домовлятися. З більшими чи меншими змінними такі 

процеси змінюють один одного і періодично ситуації повторюються. 

На прикладі політичних процесів в Україні це дуже чітко 

проглядається. Уявімо, як би виглядала ситуація, якщо б політичні сили 

змагалися не між собою, своїми приватними інтересами, а їх ідеями, 

поступаючись при цьому власними амбіціями заради більшого блага? Така 

ситуація видається, напевно, неможливою, бо всі в силу своєї егоїстичної 

природи думають лише про себе, свої особисті інтереси, розуміючи та 

допускаючи, мабуть, що будь-хто інший, прийшовши до влади, буде більше 

дбати про індивідуальні інтереси, ніж про загальні, зловживаючи при цьому 

отриманими можливостями і доступом до ресурсів. 

Однією з перших спроб сформувати державами на міжнародній арені 

ефективну вищу силу, яка могла б запобігати непорозумінням та конфліктам 
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між державами, стало утворення міжнародної організації – Ліги Націй після 

закінчення Першої світової війни. 

Ліга Націй (англ. League of Nations, франц. Société des Nations) – це 

міжнародна міжурядова організація, заснована на Паризькій мирній 

конференції 1919–1920. Мала штаб-квартиру в м. Женева (Швейцарія). Її 

статут був розроблений спеціальною комісією на чолі з Президентом США 

Томасом Вудро Вільсоном і схвалений 28 квітня 1919 року. Його підписали 

44 держави. США не стали членом Ліги Націй. Текст статуту передбачав 

принципи колективної безпеки (спільних дій країн-членів організації проти 

агресора) і відкритої дипломатії, обмеження озброєнь і відмову від війн як 

засобу розв'язання міжнародних суперечностей, збереження "вічного миру", 

безпеки народів, політичної прогнозованості та розвиток співпраці між 

націями [145]. 

Аналізуючи мету створення цієї міжнародної організації, бачимо, що 

основними завданнями, які перед нею стояли, були питання безпеки, 

співробітництва й досягнення миру і безпеки через відмову від війни як 

засобу розв’язання міжнародних суперечностей, іншими словами, закладався 

перехід до мирного вирішення спорів. 

З метою досягнення цієї мети в рамках Ліги Націй 26 вересня 1928 року 

був прийнятий згадуваний у попередньому підрозділі Загальний акт про 

мирне вирішення міжнародних спорів [55]. 

З розв’язанням Другої світової війни стало зрозуміло, що Ліга Націй не 

змогла виконати поставлені перед нею завдання – досягнути та забезпечити 

мир і безпеку в усьому світі. 

Завершення Другої світової війни та поява на міжнародній арені 

Організації Об’єднаних Націй стала другою спробою створити міжнародну 

інституцію наднаціонального характеру, наділену вищими повноваженнями 

щодо забезпечення всезагального миру і безпеки в усьому світі, вирішення 

конфліктів шляхом переговорів та налагодження співробітництва. 

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Paryzka_myrna_1919
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Paryzka_myrna_1919
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vilson_T
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Natsiia
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Зараз багато хто говорить, що ООН є неефективною і потребує 

оновлення. Однак, усе залишається як і було. Швидше за все така ситуація 

буде продовжуватися, оскільки сильні країни цього світу мало зацікавлені в 

обмеженні свого впливу, віддаючи більше повноважень ООН та беручи на 

себе зобов’язання виконувати потенційно несприятливі для себе рішення 

органів ООН, які можуть носити обов’язковий характер. До цього додається 

право накладання вето постійними членами Ради Безпеки ООН (а їх усього 

п’ять – Великобританія, Китай, Росія, США, Франція). Ситуація 1945 року, 

коли ООН була утворена, і ситуація 2021 року суттєво відрізняються, тому 

існує потреба в оновленому підході до структури, функцій, завдань та 

механізмів роботи ООН. 

Окрім цього, персонал ООН у всьому світі нараховує кілька десятків 

тисяч осіб з різних країн, які знайдуть безліч аргументів показати свою 

персональну ефективність та зберегти існуючу ситуацію. 

Цікавим та вартим уваги є підхід до колективної відповідальності (один 

за всіх та всі за одного) в Організації Північноатлантичного договору або 

НАТО (Північноатлантичний альянс) (англ. North Atlantic Treaty Organization 

— NATO, фр. L’ Organisation du Traité de l 'Atlantique Nord — OTAN). 

Головним військово-політичним принципом цієї організації є система 

колективної безпеки, тобто спільних організованих дій усіх її членів у 

відповідь на напад ззовні (ст. 5 Договору). Головна роль НАТО полягає у 

забезпеченні свободи і безпеки країн-членів з використанням політичних та 

військових засобів, дотриманням спільних цінностей демократії, 

індивідуальної свободи, верховенства права й мирного розв'язання 

суперечок. Таким чином, досягнення мети договору, що був підписаний у 

Вашингтоні 4 квітня 1949 року, можливе виключно тоді, коли всі держави-

члени виконають узяті на себе зобов’язання. [146] 

Якщо звернути увагу, ми аналізуємо зараз вирішення конфліктів на 

найвищому рівні – міжнародному – між державами. Чому так? 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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Конфлікти і проблемні ситуації на рівні фізичних осіб (міжособистісні) 

можуть вирішуватися за допомогою третіх осіб, до яких вони прислухаються 

або змушені виконувати їх волю в силу підпорядкування, субординації, 

внутрішніх нормативних інструкцій. 

Конфлікти та проблемні ситуації на рівні юридичних осіб 

(міжорганізаційні) можуть вирішуватися в судовому порядку, арбітражем або 

ж за допомогою третіх осіб, які мають авторитет або вищу юридичну силу 

впливати на них. 

Решта конфліктів, що виникають у суспільстві, на роботі, всередині 

організацій можуть вирішуватися вищим органом, у судовому порядку, 

регулюватися законом, правом, владою або домовленостями між собою. 

Як і в першому, так і в другому чи третьому випадках спостерігаємо 

існування дієвих, з погляду виконання своїх зобов’язань, у тому числі, 

правових механізмів вирішення спірних питань. 

Повертаючись до міжнародних конфліктів, важко уявити, хто може 

вплинути на Сполучені Штати Америки, Китай, Російську Федерацію, 

Федеративну Республіку Німеччина, Францію, Великобританію, Японію. 

Зазвичай ці країни здатні вести односторонній переговорний процес та 

досягати максимальної користі для себе від слабших міжнародних 

співрозмовників за столом переговорів. 

На підставі вищевикладених думок зазначимо, що переговорний 

процес між державами буде ефективним тоді, коли вони зможуть апелювати 

до вищої інстанції, яка здатна прийняти рішення, обов’язкові до виконання 

сторонами спору, а ще краще здатна втілити такі рішення в життя примусово. 

Як і у випадку з Організацією Північноатлантичного договору – НАТО, 

можливо, варто більше зосередитися на перспективі правового регулювання 

через призму не примусу, заборони чи веління, а взаємозалежності, 

взаємодоповнення на шляху до об’єднуючої мети, реалізація якої рівномірно 
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розподілена в руках кожного учасника, як найсильнішого, так само і 

найслабшого. 

Ще одним різновидом застосування вищої сили може бути 

затвердження або незатвердження угоди за результатами переговорного 

процесу, наприклад, Групою Мудрих (на зразок Panel of the Wise 

Африканського Союзу). 

Угода так чи так підпишеться та буде реалізовуватися сторонами. А її 

затвердження, себто підтвердження Групою Мудрих як справедливої, 

символізуватиме, так би мовити, «знак якості» переговорного процесу і 

характеризуватиме учасників як добросовісних або ні. 

Над формою цієї вищої сили, вищої інстанції чи вищих правил, які не 

можна нікому та ні за яких умов порушувати, потрібно ще глибоко 

замислитися. Зважаючи на те, що будь-яка людина схильна думати 

суб’єктивно, то кращим варіантом виглядає – розробка вищих 

загальнообов’язкових правил, правових положень, норм на чолі з 

об’єднуючою метою. 

Спробою закріпити такі загальнообов’язкові правила можна вважати 

Декларацію про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин та співробітництва між державами у відповідності до Статуту ООН, 

прийняту резолюцією 2625 (XXV) Генеральної Асамблеї ООН 24 жовтня 

1970 року [44]. 

7 з 10 принципів міжнародного права були закріплені у цій Декларації: 

про незастосування сили або погрози силою; мирного вирішення 

міжнародних спорів; невтручання у внутрішні справи іншої держави; 

співробітництва; рівноправ’я та самовизначення народів; суверенної рівності 

держав та добросовісного виконання зобов’язань за міжнародним правом. 

Після 1975 року Заключним актом з питань безпеки і співробітництва в 

Європі цей перелік був доповнений ще трьома принципами: територіальної 

цілісності, поваги до прав людини та непорушності кордонів [59]. 
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Однак, постає проблема з їх повноцінним втіленням у життя. 

Поки ситуація залишається такою як є, ООН і наявність принципів 

міжнародного публічного права не здатні у повній мірі забезпечити мир та 

безпеку, вирішувати всі конфлікти за допомогою переговорів і змусити 

держави-члени виконувати обов’язкові рішення. У такому разі ще більш 

актуально постає питання, як може протидіяти той учасник переговорів, який 

слабший? 

Ситуація виглядає парадоксальною. З одного боку, є давно закріплені 

міжнародні принципи, правові положення, цілі інститути, механізми та 

організації для врегулювання спорів, однак кількість самих спорів не 

зменшується чи навіть навпаки. 

Об’єднати всі ці фактори «під одним дахом» і скерувати їх у потрібне 

русло вкрай важко. Формування «загальної волі» з волі всіх (якомога більшої 

кількості громадян) відбувається шляхом досягнення компромісу чи 

консенсусу. Найповніше компроміс чи консенсус виявляється в умовах 

демократичного дискурсу – процесу творення думок і прагнень. У свою 

чергу, дискурс повинен базуватися на основоположних спільних цінностях, 

їх узгодженні та визначенні пріоритетних напрямів політичного й 

соціального розвитку [155, с. 35]. 

Серед основних доступних інструментів змінити ситуацію можна 

виокремити широке висвітлення проблемної ситуації та переговорного 

процесу в засобах масової інформації, при чому не національних, а 

міжнародних, під егідою, наприклад, ООН, на нейтральному та всім 

доступному інформаційному майданчику. Звичайно, кожна сторона буде 

пояснювати ситуацію собі на користь, викладаючи факти чи аргументи таким 

чином, що інша сторона їх заперечуватиме. Однак, широкомасштабне 

висвітлення суті конфлікту і переговорного процесу сприятиме залученню 

більшої кількості третіх сторін для винесення всезагального вердикту, осуду 

або схвалення на користь тієї чи тієї сторони. І обов’язково такий 
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інструментарій має бути нормативно закріплений та поетапно розписаний у 

деталях. 

Зважаючи на особливості інформаційної ери ХХІ століття, як в Україні, 

так і за кордоном, надшвидкий розвиток інформаційних технологій та 

неможливість виробити ефективне правове поле для фільтрування 

інформації, зазначена вище перспектива потребує вкрай виваженого підходу 

та детальної правової регламентації. 

Другим перспективним напрямом у нерівній боротьбі за столом 

переговорів може бути застосування модальності. 

Кожна суперечка заздалегідь має певний рівень модальності. 

Модальність суперечки – це рівень можливості встановити однозначну 

істину щодо предмету обговорення – головного судження. Модальність може 

бути нульовою (за умови повної неможливості встановити фактичну істину); 

середньою (за умови приблизного балансу аргументів «за» і «проти» й 

можливості знайти, якщо не однозначне, то хоч би правдоподібне), високою 

(за умови можливості віднайти єдине правильне рішення) [164, с. 201]. 

Виходячи з різних рівнів модальності, щоб краще та глибше зрозуміти 

сутність проблемної ситуації, сторони конфлікту повинні застосовувати 

факти, аргументи й твердження з якомога вищим рівнем модальності. Таким 

чином, спостерігачі за переговорним процесом будуть мати об’єктивнішу 

картину та схилятися більше на бік того учасника переговорів, який 

використовуватиме вдаліші аргументи і пояснення. 

Правова фіксація обов’язкового застосування таблиць модальності 

(нульова, середня, висока) в переговорному процесі сприяла б підвищенню 

його ефективності, а разом із тим, справедливості, прозорості та 

збалансованості. 

З метою досягнення якомога вищої модальності під час переговорного 

процесу інструменти й механізми перевірки аргументів, тверджень, фактів 

тощо мають бути чітко нормативно закріплені. 
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Наступна методика, яка може видатися перспективною на переговорах 

із сильнішим опонентом, полягає у переконуванні. Активно і вміло 

переконувати легше тоді, коли глибоко зрозуміла суть проблемної ситуації та 

справжніх інтересів опонента. Цей підхід може також здатися ефективним у 

ситуації, якщо не повного балансу взаємного задоволення інтересів, то хоча б 

мінімально невдалого для слабшої сторони. 

Описуючи найбільші омани, які виникають в учасників переговорного 

процесу, Джерард Ірвін Ніренберг і Генрі Калеро дійшли до висновків, що 

оманою № 1 є те, що сильний переговірник, домагаючись своїх цілей та 

завдань, повинен бути впертим і безкомпромісним. Оманою № 2 є те, що 

сильний переговірник надзвичайно скритний та в переговорах розкриває 

протилежній стороні лише мінімум відомостей. Оманою № 3 є переконаність 

у тому, що той, хто говорить, контролює процес. І оманою № 4 є думка, що 

перший, хто порушив мовчання після озвученої пропозиції, обов'язково 

програє [136]. 

Проаналізувавши висновки цих видатних дослідників переговорного 

процесу, можна виробити для учасників рекомендації, що, навпаки, 

сприятимуть успіхам на переговорах, а саме: не варто бути впертим та 

безкомпромісним, скоріше гнучким та готовим до компромісів. Варто бути 

відкритим та зрозумілим для іншої сторони, щоб якомога глибше зануритися 

в суть проблемної ситуації. Не потрібно переживати за свою малослівність, а 

користуючись нагодою, намагатися краще зрозуміти протилежну сторону і 

віднайти в її позиціях аргументи на свою користь. Зрештою, як іноді 

жартують, у людини два вуха й один рот, відповідно, говорити потрібно у 

два рази менше, ніж слухати. І наостанок, продовження розмови після 

мовчазної паузи – це аж ніяк не програш, а свідчення готовності 

продовжувати роботу та шукати додаткові взаємоприйнятні варіанти 

розвитку ситуації. 
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Зважаючи на більш психологічну сутність вищевикладених 

рекомендацій, варто зазначити, що їх нормативне закріплення для початку на 

рівні внутрішніх інструкцій окремих суб’єктів права може мати значно 

ширший ефект у майбутньому після вдалої апробації та відчутних 

практичних результатів. Продукування змін відбувається зсередини назовні. 

Переговорний процес – це організований процес, що веде до згоди, 

угоди [261, с. 117]. 

Б. Хасан і П. Сергоманов також пишуть про те, що якщо після 

переговорів нічого не змінилося, значить, дійсних, реальних переговорів не 

було або вони пройшли невдало. Переговори завершуються спільним 

рішенням сторін, тобто після переговорів сторони повинні щось робити. 

Тому рішення повинно бути здійсненним, а його виконання – 

контрольованим сторонами. 

Переконуючи опонента, потрібно пам’ятати про індикатори поступу 

вперед у переговорному процесі – відбуваються взаємоприйнятні зміни, 

сторони зобов’язуються вчиняти реальні дії під контролем одна одної. 

Якщо переговорний процес веде до згоди, угоди, то можна дійти 

висновку, що сторони погодилися з певними твердженнями. Ці твердження 

можна вважати відповідями на певні запитання. Таким чином, щоб досягнути 

цієї згоди, угоди, потрібно ставити партнеру з переговорів «правильні» 

запитання, правильні у тому розумінні, щоб отримувати на них ствердні та 

зрозумілі відповіді. 

Повертаючись до античних часів, один із давньогрецьких філософів 

Сократ, який хоч і не залишив жодного письмового джерела після себе, але 

його вчення відоме здебільшого завдяки свідченням його послідовників, 

зокрема його найвидатнішого учня – Платона, який заклав основу методу 

Сократа. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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Метод Сократа (Сократівський метод) базується на проведенні діалогу 

між двома особами, для яких істина й знання не мають довершеного вигляду, 

а представляють собою проблему і допускають пошук нових визначень [158]. 

Сократ часто використовує поняття діалектика. Діалектика – це метод 

знаходження понять шляхом їх точного визначення через запитання та 

відповіді. На думку Сократа, завдяки бесіді з іншою людиною можна дійти 

точного визначення. Визначення, за Сократом, – це розкриття змісту того чи 

того поняття, про яке йде розмова. Для Сократа це було дуже важливо, 

оскільки практично у всіх діалогах він показує в людях їх початкове знання 

про той чи той предмет, що не є істинним в останній інстанції [13, с. 38]. 

Метод Сократа, як його зобразив Ксенофонт, – це бесіда, в якій Сократ, 

не дратуючи співрозмовника складними для розуміння і задовгими для 

сприйняття висловлюваннями, м’яко й ненав’язливо скеровує його своїми 

запитаннями. У ході прояснення поставлених запитань Сократ підводить 

співрозмовника до усвідомленого прийняття істини, зміст якої носить 

повчальний характер [219, с. 8 – 9]. 

Ось як описує сутність цього методу Дейл Карнегі. Чи говорив Сократ 

людям, що вони не праві? О, ні! Хто завгодно, але не Сократ. Його прийоми 

базувалися на отриманні позитивної відповіді. Він ставив запитання, з якими 

опонент був вимушений погоджуватися. Отримував одне підтвердження за 

іншим, доки не отримав десятки «так». Він продовжував ставити запитання 

доти, доки опонент непомітно для себе не доходив висновку, проти якого 

заперечував кількома хвилинами раніше [68, с. 69]. 

Сократівський метод поведінки у переговорному процесі може 

служити доброю тактикою на шляху до відкриття проблемної ситуації 

опоненту в іншому світлі. 

Отже, якщо слабша сторона не володіє достатньою владою, силою, 

впливом, фінансовими чи іншими ресурсами, найчастіше їй приходиться 

переконувати. 



188 

 

 

Перше, що варто зробити – сформувати головну ідею, яку хочеться 

донести до співрозмовника. 

Друге – віднайти тези на підтвердження цієї ідеї, обґрунтування тез та 

відповідні ілюстрації, які нададуть тезам яскравості й доступності. 

Третє – все, що потрібно сказати, необхідно переводити у форму 

запитань. 

Дуже важливо, щоб на кожне запитання партнер з переговорів 

відповідав позитивно, принаймні на початку і, за можливістю, на більшість із 

запитань у процесі. Ключем до досягнення ствердних відповідей може бути 

апелювання до спільних цілей та інтересів, які обов’язково присутні у сторін 

конфлікту, а відповідно, і сторін переговорного процесу. 

Якщо бути конкретнішим, то тут вступає в дію, зокрема, еристика та 

риторика. Перша характеризує собою сукупність прийомів дослідження і 

навчання за допомогою навідних питань. Друга включає в себе правильне 

застосування мовних засобів [233]. Про риторику та еристику зазначає у 

своїх дослідженнях і О. Б. Олійник, наголошуючи на їх сутності та 

важливості. 

Розпочинати потрібно з привернення уваги, демонструючи свою 

відкритість. Говорити щиро, щоб нас не боялися, а хотіли слухати і глибше 

зацікавитися. Починати першому ставити запитання. Також пам’ятати про 

так зване правило трьох «Не Зе» (Не Заперечувати, Не Звинувачувати, Не 

Змушувати). З самого початку закладати процес у спокійне, конструктивне та 

позитивне русло. 

Добре поставлене запитання – це таке запитання, яке має стратегічний 

напрям, веде до формування основного посилу, на яке дуже бажано отримати 

позитивну, ствердну відповідь або хоча б не отримати заперечення, щоб 

могти рухатися далі. 

Запитувати – означає проявляти інтерес до співрозмовника, готовність 

заглибитися у спірну ситуацію та наявність достатньої кількості часу для 
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з’ясування всіх цих обставин. Варто пам’ятати, наскільки важливою є щира 

увага до співрозмовника. Дуже часто своїми поспішними, невмілими, 

настирливими, недоречними запитаннями можна спричинити зворотній 

ефект: замість комунікації партнер насторожиться, закриється або і зовсім 

відмовиться від співпраці та перейде в стан оборони. Через це так украй 

важливо вміти добре ставити (формулювати) правильні запитання. 

Тією чи тією постановкою запитання можна досягати різних цілей, 

зокрема: 

- зацікавити співрозмовника та викликати у нього бажання поділитися з 

вами своєю думкою; 

- активізувати та мобілізувати партнера по діалогу до більш активної 

участі; 

- утримувати ініціативу у власних руках; 

- направляти процес обміну думками в напрямі до основної ідеї, 

головного посилу. 

Існує така думка, що судити про людину варто більше за її 

запитаннями, ніж за її відповідями. 

Уважно вислухавши свого співрозмовника і поставивши йому 

запитання, досягаються три цілі: 

1) супротивник не зможе заперечити тим, що його «неправильно 

зрозуміли» і що він «цього не стверджував»; 

2) сперечальник своїм уважним ставленням до думки супротивника 

відразу отримує симпатії серед тих, хто спостерігає за суперечкою; 

3) сперечальник, слухаючи й задаючи запитання, виграє час для того, 

щоб обдумати свої власні зауваження (що є дуже важливим), уточнити свої 

позиції в суперечці [264, с. 265]. 

Багато людей, що ведуть переговори, вважають за необхідне довести 

суперечливість іншої сторони. Разом з тим, вони налаштовують проти себе 

іншу сторону. Провокуючи партнера, вони автоматично «включають» його 
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оборону, а це далеко не те, чого варто прагнути під час переговорів. У такому 

разі інша сторона починає оборонятися і закривається від будь-яких 

обговорень, переговори ні до чого не призводять. 

Можна залишатися при своїй думці, але діяти по-різному. Люди слабо 

хочуть вірити в те, що вони не праві. Вони переважно схильні думати, що їх 

рішення краще, й вони твердо вірять у нього. Кидаючи виклик їх 

переконанням, ми нападаємо на їх еґо. А вони, у свою чергу, «будують стіну» 

навпроти нас, закидаючи нас звинуваченнями. 

Справжнє мистецтво полягає в тому, щоб інша сторона відкрилася для 

вас. Зменшити її оборонну, захисну стіну. І донести до неї думку, що краще 

спільно та мирно врегулювати конфлікт, знайшовши обопільно прийнятне 

вирішення. 

Цікавим буде порівняння переговорів і малювання. Мистецтво 

переговорів вимагає, щоб кожен з учасників став художником. Адже для 

створення картин художники використовують безліч фарб різних кольорів та 

відтінків, а також застосовують різні техніки малювання. Деякі з них 

віддають перевагу лише певним кольорам і прийомам, тому використовують 

їх частіше. Однак, потрібно бути обережними. Не варто використовувати 

одні й ті ж фарби занадто часто, особливо, якщо вести переговори з одними і 

тими ж людьми. Необхідно пам'ятати, що той, хто нічого не змінює, більш 

передбачуваний. Тому так важливо розвивати в собі якомога більше 

позитивних рис та використовувати їх у найбільш вдалий для цього час [136, 

с. 45]. 

Тут варто навести приклад про змагання Сонця і Вітру. Хто сильніший. 

Хто змусить людину зняти верхній одяг. Вітер здіймається над людиною й 

сильним поривом намагається здути верхній одяг. Однак не виходить, 

людина міцно тримається за одяг. Потім виглядає Сонце. Поступово 

підвищує температуру, і людина самостійно та добровільно знімає верхній 
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одяг. Ось на такому, здавалось би, дуже простому прикладі можна зрозуміти, 

наскільки ефективною є одна й інша методика переконування [307, с. 377]. 

Проблема багатьох людей, які ведуть переговори, полягає в тому, що 

вони не направляють свої запитання до певної мети. Мистецтво задавати 

запитання повинно носити стратегічний характер. Щоб бути дійсно 

підготовленим, необхідно докласти зусиль і часу для складання запитань для 

протилежної сторони. Запитання та відповіді бажано фіксувати на папері. 

Про це детальніше буде йти мова у наступному підрозділу, де 

описуватимуться можливі варіанти правового регулювання переговорного 

процесу. 

Сократівський метод вимагає від нас зрозуміти думку протилежної 

сторони, тобто як вона прийшла до цього висновку, на підставі яких 

аргументів. Якщо ми правильно зрозуміємо позицію й інтереси іншої 

сторони, ми зможемо визначити її слабкі сторони, посиливши таким чином 

аргументи на користь взаємоприйнятного варіанту вирішення проблемної 

ситуації. 

Спочатку протилежна сторона висловлює свою позицію, свої інтереси 

та бачення шляхів вирішення. З’ясувати потрібно, як мають закінчитися 

переговори на її думку, демонструючи зрозумілість аргументів опонента. 

Варто ставити запитання, які, можливо, виходять за рамки основної 

теми переговорів, але торкаються слабких місць протилежної сторони, яка 

упустила їх з поля зору на початковій стадії переговорів. 

Те, що варто намагатися досягти, це не стільки вплинути на іншу 

сторону і змінити її первісну позицію з цього питання, скільки зробити її 

співавтором нового бачення, застосовуючи при цьому переконання. 

За допомогою сократичного методу можна поставити під сумнів будь-

чиї принципові переконання в будь-якій сфері, що, звичайно, вкрай 

актуально на переговорах. 
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Натомість, учасники переговорів дуже часто створюють собі все 

більше труднощів, зосереджуючи увагу лише на тому, що їх роз'єднує, 

розглядають усі дії один одного під збільшувальним склом і такою взаємною 

недовірою уповільнюють рух до мети. Вони швидше шукають нагоди застати 

один одного зненацька й при веденні переговорів не виявляють щирості та 

доброї волі, які варто неодмінно демонструвати, навіть обговорюючи такі 

справи, що змушують їх діяти порізно [115, с. 126]. 

На перший погляд, може скластися враження, що вищевикладені думки 

знаходяться у паралельній площині й стосуються більше історичних, 

психологічних, філософських чи інших аспектів комунікації та 

життєдіяльності людини. Проте, якщо «перенести» вищеописані 

рекомендації-поради в рамки правового поля, закріпити їх на рівні локальних 

нормативно-правових актів, дати час на їх апробацію й шляхом «спроб і 

помилок» виокремити з них раціональне зерно, можна досягнути значно 

вищого рівня юридизації переговорного процесу та сфери альтернативного 

вирішення спорів загалом. 

Для кращого і більш наочного уявлення, що представляє собою 

конфлікт, як варто діяти в умовах його виникнення та що має собою 

представляти переговорний процес із сильнішим опонентом, спробуємо 

зробити порівняння з прийомами самозахисту в японському бойовому 

мистецтві Айкідо. 

У великій українській енциклопедії (електронна версія) під конфліктом 

розуміється особливий тип соціальної взаємодії, стан зіткнення 

(протиборства) двох або більше сторін через реальну (або уявлювану) 

розбіжність в інтересах, цілях, цінностях, потребах тощо індивідів чи груп 

[51]. 

Велика українська енциклопедія (тематичний реєстр гасел з напряму – 

соціологічні науки) дає декілька визначень конфлікту: 1) зіткнення 

протилежних інтересів, цілей, поглядів, ідеологій між індивідами або 
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групами, які прагнуть досягнути власних цілей шляхом усунення, знищення 

чи підпорядкування собі іншого індивіда або групи з близькими чи 

ідентичними цілями; 2) неминуча та універсальна суперечність, яка 

притаманна будь-якій соціальній системі й виступає джерелом її змін; 3) 

якість або стан системи, що перебуває у розвитку; 4) різновид взаємодії 

соціальних суб’єктів, що характеризується подоланням суперечностей [26, с. 

90 – 91]. 

Якщо перше визначення є доволі загальним, то друга енциклопедія 

підкреслює деякі особливості, характерні для конфлікту. Крім того, що 

конфлікт – зіткнення інтересів, це неминуча притаманність будь-якій 

соціальній системі, виступає джерелом її змін та розвитку і є різновидом 

соціальної взаємодії. 

Для порівняння, проаналізуємо розуміння конфлікту в спорті, а 

точніше в японському бойовому мистецтві – Айкідо. 

Конфлікт – це зіткнення двох сил, боротьба інтересів, коли жодна 

сторона не хоче поступитися, здатися, програти, щоб не втратити свого 

обличчя. Переможе сильніший, але якщо сили орієнтовно однакові, то 

боротьба буде довго тривати і виснажувати обидві сторони. Енергія 

витрачається без змісту й користі, іншими словами, втрачається. Розвиток 

зупиняється, а в гіршому випадку – починається занепад. Айкідо не 

концентрується на природі чи підґрунті виникнення конфлікту, але на 

способі, методі, шляхові, як його можна вирішити. Техніка айкідо показує, 

як розблоковувати зіткнення сил. Блокуючий, насправді, блокує себе: сила, 

енергія і час витрачаються на підтримання блокування, в результаті розвиток 

та самореалізація стають неможливими. Кожен має власні інтереси. 

Завданням айкідо є їх узгодження для загальної користі, спільного блага, 

тому що агресія — це реалізація власних інтересів за рахунок інших. 

Розблокування не дорівнює поразці. Рух дозволяє розвиватися, реалізувати 

свій потенціал, осягати нові вміння. Стиль дій майстра айкідо – рухатися 
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для відкриття нових можливостей. Розв'язання конфлікту унеможливлює 

ситуації, в яких перемагає груба сила. При плавному русі сила не має 

жодного значення. Незалежно від того, якою б слабкою не була сила, її буде 

достатньо, щоб підтримувати рух, а відповідно, і розвиток [102]. 

Виходячи з цього визначення, варто звернути увагу на термін 

«розблокування» зіткнення сил. Блокуючий блокує себе. А сила (ресурси) і 

час витрачаються на підтримку нікому не вигідного блокування замість того, 

щоб їх витратити з користю на розвиток. При чому «розблокування» не 

сприймається як поразка. Крім того, зазначається важливість плавного руху, 

при якому величина сили не має значення. 

 

Демонстрація прийому самозахисту 

в японському бойовому мистецтві Айкідо 

 

 

 

Даний малюнок ілюструє, як необхідно поводитися зі стороною, яка 

намагається силою вирішити спір на свою користь. Тобто, зустрічаючи 

натиск противника, не потрібно прямо протистояти йому, а чіплятися за 

нього, вести його у заданому ним же напрямку, використовуючи його 

інерцію й у найбільш сприятливий момент розвернути противника 

(застосовуючи прийом) та завдати болю, поразки. 
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Під фізичним чіплянням за противника і його веденням за інерцією 

розуміється демонстрація уваги та інтересу до співрозмовника, дотримання 

правила трьох «Не Зе» (Не Заперечувати, Не Звинувачувати, Не Змушувати). 

Під продовженням руху в заданому противником напрямку розуміється 

ставлення правильних запитань, застосування знайдених і підібраних 

аргументів та фактів, бажано високої модальності. Дійшовши до ключового 

моменту в спортивній сутичці, різко змінюється траєкторія руху, 

використовується інерція противника й робиться кидок і больовий прийом, 

противнику завдається біль, імовірність поразки дуже висока. Перенісши цю 

фазу в переговорний процес, це той етап, коли противник починає 

усвідомлювати слабкість чи хибність своєї позиції, але виправляти ситуацію 

вже надто пізно, позиція противника розгромлена належними та доречними 

аргументами після отримання необхідної кількості ствердних відповідей. 

Отже, застосовувати переговорні прийоми самозахисту Айкідо 

доцільно тоді, коли протилежна сторона намагається вести переговори з 

позиції сили або впертого силового протиставлення своєї позиції. 

Беручи до уваги певну змістовно-сутнісну віддаленість сфери спорту і 

сфери права та застосовуючи бажаний (прийнятний) тактичний прийом 

ведення переговорів, що полягає в підкресленні спільності, а не відмінності, 

автор пропонує зосередити свою увагу, зокрема, на необхідності грунтовної 

підготовки, тривалому змаганні та бажанні досягти перемоги, що притаманно 

як спорту, так і праву. 

Враховуючи психологічні особливості людини, її егоцентризм, 

бажання максимально задовольнити свої приватні інтереси і більшу 

схильність до суб’єктивності, ніж об’єктивності, коли мова йде про власні 

інтереси та цілі, найбільш ефективно переговори проходитимуть при 

залученні третьої сторони у тій чи тій формі. Третя сторона – посередник, 

при умові дотримання нейтральності, професійності, етичності й наявності 

авторитету, поваги й інших характеристик може забезпечити швидке 
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врегулювання конфлікту за допомогою доброзичливо налаштованих 

учасників переговорного процесу. Наявність судді – рефері у спорті є цьому 

підтвердженням. Правова регламентація у формі нормативного акта буде 

служити міцним фундаментом червоних ліній, за які переходити не можна. 

Разом з тим, значення правового регулювання, нормотворчості полягає 

у тому, щоб вибрати саме той варіант регулювання, юридичної регламентації, 

який би в найбільш повній мірі відповідав інтересам країни та сприяв би 

прогресу суспільства і розвитку правової системи. Така регламентація 

повинна будуватися на раціональних та ефективних принципах, які б не 

залишалися абстрактно-теоретичними розробками, а позитивним чином 

впливали на практику створення юридичних нормативних документів і 

знижували вірогідність появи неефективних правових норм [107 с. 14]. 

Як показує практика та політична обстановка у світі, абсолютна сила не 

є запорукою перемоги й стабільності. Усі конфлікти все одно не вирішені. 

Усвідомлюючи той факт, що конфлікти – явище природне, то виникає 

потреба у тому, щоб мати ефективний правовий механізм їх урегулювання та 

подолання. Повністю їх викорінити навряд чи вдасться до тих пір, поки 

природа людської особистості не зміниться. 

Таку думку здавна підтверджують відомі мислителі. Ще в давнину 

стверджували, що від безлічі законів – нехай і найкращих – людина не стає 

кращою. Коли ростуть закони й накази, збільшується число злодіїв і 

розбійників. Таке можна прочитати у Лао-Цзи. Інший варіант перекладу – 

чим краще знають закони, тим більше стає злодіїв та бандитів. Про втрату 

сорому за допомогою закону говорив і Конфуцій. Якщо правити за 

допомогою закону, залагоджувати, караючи, то народ остережеться, але не 

знатиме сорому. Такі мотиви знаходимо в Біблії та багатьох інших релігійних 

текстах. Найкращі закони нічого не означають, коли зник у людських серцях 

перший закон, перший між людьми союз – добра віра. Уся чесність на 

словах, і чим складніші в когось висловлювання, тим більше потрібно 



197 

 

 

остерігатися якого-небудь обману. Інакше кажучи, чим витонченіші фрази 

(закон), тим безсовісніше суспільство, якому знадобився такий закон [232, с. 

10]. 

Про порочності й безперспективності ідеї вдосконалення суспільства, 

людини шляхом права і системи покарань писали М. Монтень, Л. Толстой, Ч. 

Дікенс, Дж. Свіфт, А. Чехов, М. Сервантес, В. Короленко [232, с. 10]. 

Аврелій Августин зазначав, що всі суспільні й державні інститути, а 

також правові норми і положення є наслідком гріховності людей. Основою 

морального вдосконалення повинна бути любов до оточуючих, де 

пануватимуть мир, порядок та справедливість. Гріховність земного життя, 

державно-правових порядків виявляється в пануванні людини над людиною, 

у відносинах управління і підкорення. Земний порядок є «природним», 

оскільки він є наслідком гріха та покарання Божого. Загалом Августин у 

своїх ученнях робив спроби: по-перше, відстояти ідею про те, що пізнати 

сутність держави й права, свободи і справедливості, закону й порядку можна 

лише за допомогою Святого Письма; по-друге, зробити акцент на тому, що 

держава з її законами не відповідає, не закликає та не сприяє істинній 

справедливості, їй відповідають лише приписи Закону Божого [284, с. 50 – 

54]. 

Як писав відомий французький учений-правознавець, компаративіст 

Рене Давид, згідно зі старокитайською легендою, право було винайдено 

варварським народом, який був згодом знищений Богом. Іншими словами, 

право – це зло, і призначене воно для тих, хто не дбає про мораль, для 

невиправних злочинців та варварів-іноземців [95, с. 115]. 

З. В. Красіловська зазначає, що сучасна вітчизняна доктрина не дає 

чіткого уявлення про місце способів альтернативного вирішення спорів у 

системі українського законодавства. Така ситуація може призвести до 

спотвореного уявлення про їх правову природу і в кінцевому підсумку 
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негативно позначиться на практиці застосування та процесі розвитку 

способів альтернативного вирішення спорів у нашій країні [94, с. 160]. 

Такої ж думки притримуються Л. О. Самілик та А. О. Рудинська, що 

незважаючи на досить широкий арсенал методів альтернативного вирішення 

спорів, становлення даного альтернативного комплексу й визначення його 

чіткого місця в системі вітчизняного законодавства досі не є виразно 

сформованими, що в кінцевому результаті призводить до спотворення 

правової природи та неправильного застосування вищевказаних способів в 

Україні [225, с. 119]. 

Таким чином, перспективи розвитку переговорного процесу варто 

розглядати в напрямі більш чіткого правового регламентування можливих 

варіантів дій для людини, закріплення цих правових механізмів у якості 

обов’язкових альтернатив та побудові якісних і належних показників 

ефективності. 

 

3.3. Правові засоби забезпечення ефективності переговорного 

процесу 

 

Виходячи з описаних у попередньому підрозділі перспективних 

напрямів розвитку переговорного процесу, проаналізуємо можливі варіанти 

правового регулювання. Мета цього підрозділу – розробити пропозиції для 

підвищення ефективності переговорного процесу та розглянути варіанти їх 

правового регулювання. 

У сучасній конфліктології загальновизнано, що переговори є однією із 

найбільш ефективних форм вирішення протиріч [261, с. 9 – 10]. 

В. Ісраелян і М. Лебедєва у своїй статті «Переговори – мистецтво для 

всіх» зазначають відсутність навичок ведення переговорів у широких 

верствах населення, того, що можна назвати «переговорною культурою» [64, 

с. 55]. 
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Якщо говорити про більш віддалене завдання, то мова може йти про 

створення загальної «субкультури» переговорів з єдиним словником 

символів, понять, кодексом поведінки. Про це В. А. Кременюк писав ще на 

початку 90-х років минулого століття. Однак, тут потрібна співпраця 

міжнародної спільноти. Щоб науковці та дослідники переговорного процесу 

з різних країн спільно зібралися й у співпраці між собою розробили так звану 

субкультуру переговорів. 

Г Шелест, автор статті «Посередництво та фактори культури», 

зазначає, що Р. Коен фактично став засновником досліджень щодо впливу 

культури на переговори та посередництво. Його праці «Культурні аспекти 

міжнародного посередництва» і «Переговори через культури: комунікаційні 

перешкоди в міжнародній дипломатії» розширили діапазон досліджень 

посередництва та надали нового імпульсу діалогові щодо факторів, які мають 

безпосередній вплив на ефективність посередницького процесу [62, с. 251 – 

252]. 

Однак, В. Зартман наполягає, що культура впливає на процес 

переговорів лише з погляду манер, а у процесі прийняття рішень головними 

стають національні інтереси, які можуть не зважати на культурні 

особливості, тобто культура є лише супутнім елементом. Більше того, ця 

група дослідників вважає, що дипломати говорять однією мовою, що існує 

універсальна культура дипломатії, яка мінімізує вплив національних культур 

[62, с. 254]. 

Аналізуючи існуючі правові засоби забезпечення ефективності 

переговорного процесу, спостерігаємо, що всі вони носять переважно 

рекомендаційний характер. Усіх учасників сторін спору чи потенційних 

конфліктів закликають до вирішення проблемних ситуацій за допомогою 

переговорів, але не змушують їх робити це в обов’язковому порядку. Іншими 

словами, немає примусу домовлятися до тих пір, поки мирним шляхом 
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сторони не дійдуть згоди, встановлюючи при цьому ще й часові рамки 

досягнення такої згоди. 

З іншого боку, проконтролювати та оцінити, наскільки ефективно і 

добросовісно застосовувалися переговори як інститут для врегулювання 

спору, теж видається неможливим. 

У науковій записці І. О. Кресіної щодо правових механізмів 

урегулювання етнополітичних конфліктів в Україні зазначається, що правові 

механізми передбачають застосування відповідних правових норм 

національного законодавства та міжнародного права, а політичні механізми 

передбачають пошук консенсусу між конфліктуючими сторонами за 

допомогою переговорів і посередницьких процедур [97, с. 101]. 

Таким чином, спостерігаємо необхідність мати, крім правових 

механізмів, політичні у випадку етнополітичних конфліктів. Що стосується 

решти всіх інших конфліктів, то тут мова може йти про наявність сильної та 

непохитної волі до врегулювання спорів за допомогою переговорів. 

Правові засоби розв’язання конфліктних ситуацій передбачають 

залучення офіційних медіаторів. Ними можуть бути: 

1) міждержавні організації (наприклад, ООН, ОБСЄ та ін.); 

2) окремі держави; 

3) державно-правові інститути (уряд, Президент, Конституційний Суд, 

Верховний Суд, інші суди, прокуратура тощо); 

4) урядові чи тимчасові парламентські комісії, що створюються для 

вирішення спірних проблем; 

5) керівники (адміністрація) підприємств, установ, організацій тощо; 

6) громадські організації; 

7) різного роду комісії з розв’язання трудових спорів і конфліктів, 

профспілка; 

8) професійні медіатори та конфліктологи, офіційний статус яких 

визначено у чинному законодавстві України [91, с. 228]. 
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У наш час дуже часто звідусіль чути про ширші права, свободи та 

інтереси людини, на відміну від обов’язків. Складається враження, що в 

уявленні людей цілеспрямовано формується картина важливості 

відстоювання своїх прав, аніж необхідності дотримання своїх обов’язків. 

У цьому контексті виникає риторичне запитання: чому не зобов’язати 

сторін конфлікту вирішувати спори виключно мирним шляхом – шляхом 

переговорів? З чим може бути пов’язане небажання найвищих десіжн-

мейкерів (decision-maker) встановити загальнообов’язкове правило для всіх 

без винятку вирішувати спори мирним шляхом. Адже у них є в наявності вся 

повнота влади так зробити. Це може стосуватися як рівня юридичних осіб 

приватного права, різних організацій, спільнот окремої держави чи навіть 

міждержавного рівня. Право на суд дозволяє винести вирішення спору на 

розгляд третьої нейтральної сторони. Відбувається певного роду конкуренція 

між правом на суд та обов’язком мирного врегулювання. 

Залежно від потенційно можливих моделей вирішення конфліктів, 

сприйняття інтересів і цілей конфліктуючих сторін переважно 

застосовуються п’ять основних підходів до вирішення спору. Це: 

конкуренція, ухилення, пристосування, співпраця, компроміс [192, с. 

262]. 

Виходячи з наведених стилів вирішення конфліктів, переговори також 

можна охарактеризувати більшою схильністю до конкуренції, ухилення, 

пристосування, співпраці чи компромісу. 

У той же час, ніякий компроміс не може бути виправданим, якщо він не 

служить досягненню пріоритетних для більшості членів суспільства цілей і 

позбавляє меншість можливості захищати свої погляди та інтереси. 

Компроміси, природно, виключаються між ворожими за всіма напрямами 

суспільними силами [192, с. 272]. 
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Відомий український економіст, громадський діяч, меценат, колишній 

член Римського клубу Богдан Дмитрович Гаврилишин (1926 – 2016) залишив 

після себе нащадкам Декларацію обов’язків людини [151]. 

Ось уривок: «Загальна декларація прав людини та жорстокі конкурентні 

відносини призвели до ситуації, де всі дедалі менше виграють, а більше 

програють. Світові потрібна допомога, щоб вилікуватись, оживити цінності 

свободи, людської гідності, верховенства права, соціальної справедливості, 

радше чим зосередження лише на грошах. Перехід від ситуації, де хтось 

виграє, а хтось програє, до ситуації, де всі щось виграють, є необхідним 

завдяки зміні взаємовідносин, діючи через почуття обов'язку та у дусі 

співпраці. Потрібна Універсальна декларація обов’язків людини» [151]. 

У назві декларації відсутнє посилання на права людини. На думку 

багатьох дослідників права, обов’язки є тісно взаємопов’язані й не існують 

одні без одних. Там, де є права, є обов’язки, і навпаки, там, де є обов’язки, 

там є права. 

Ось обов’язки людини, до яких Богдан Гаврилишин закликає людство у 

своїй Декларації обов’язків людини: 

 

Декларація обов’язків людини (за Богданом Гаврилишиним): 

1. Говори правду, будь чесним, дій згідно з моральними та етичними 

принципами. 

2. Підтримуй своє здоров’я у якнайкращому стані, щоб не обтяжувати 

суспільство витратами на твоє лікування. 

3. Вчися, розвивай свої таланти, здібності, навики протягом усього 

життя, щоб бути корисною частиною суспільства. 

4. Стався до інших так, як би ти хотів, щоб ставились до тебе. 

5. Будь вільною людиною, тобто будь сам суддею того, що є правда, а 

що ні, що є добре, а що зле. Водночас продовжуй випробовувати свій 
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розсудок, щоб впевнитись, що він відповідає моральним та етичним 

принципам. 

6. Прагни до гармонії між особистим, професійним та соціальним 

життям, будучи частиною громади. 

7. У прагненні реалізації своїх прав, не обмежуй прав інших членів 

суспільства. 

8. Вирішуй якнайбільше проблем та питань на індивідуальному, 

сімейному, громадському рівнях, щоб полегшити тягар та зменшити витрати 

на управління. 

9. Обов’язки людини до сім’ї: 

• Бережи культурну спадщину своїх предків; 

• Стався до батьків з любов’ю та повагою, за потреби допомагай їм; 

• Стався до братів та сестер як до кращих друзів. 

10. Батьків до дітей: 

• Люби своїх дітей, виховуй у них етичні та моральні цінності; 

• Сприяй їхній освіті та розвитку їхніх талантів і особистостей, виховуй 

їх як вільних людей. 

11. До суспільства: 

• Допомагай суспільству бути ефективним у наданні таких послуг, як 

початкова освіта, охорона здоров’я, соціальні послуги; 

• Сприяй добробуту усіх членів суспільства; 

• Зберігаючи свою ідентичність, будь свідомою частиною усієї світової 

спільноти. 

12. До довкілля: 

• Економно та розумно використовуй всі ресурси, уникай забруднення 

біосфери. Допомагай зберегти біологічне та зоологічне різноманіття. 

13. До країни: 

1. Будь законослухняним; 
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2. Допомагай своїй країні в рамках власних можливостей 

підтримувати пріоритет загального блага: повної політичної свободи, 

адекватного рівня економічного добробуту для усього населення, соціальної 

справедливості, здорового довкілля. 

14. До майбутніх поколінь: 

• Залиш навколишнє середовище у кращому стані, ніж отримав: із 

збільшеним культурним спадком, цінностями, щоб уможливити майбутні 

покоління бути більш ефективними у політичній, економічній, соціальній, 

культурній сферах суспільства. 

15. До світу: 

• Будь толерантним та стався з повагою до всіх рас, етнічних груп, 

релігій, мов, звичаїв; 

• Вивчай різні мови та хоча б базові речі про інші цивілізації; 

• Сприяй розумінню різних культур, їх цінностей для мирної співпраці 

і чесної торгівлі [151]. 

Проаналізувавши ці обов’язки, можна побачити, що тут немає чогось 

понадміру складного для реалізації. При бажанні людина здатна це все 

виконувати або принаймні максимально прагнути дотримуватися цих 

обов’язків. 

Окрім того, ці обов’язки можна розбити на дві окремі групи (перші вісім 

стосуються безпосередньо кожного з нас, починаючи з дев’ятого, йде мова 

про направленість обов’язків щодо сім’ї (діти, батьки), суспільства, екології, 

держави, майбутніх поколінь, світу. 

На підставі цієї декларації пропонується розробити Правила ведення 

переговорів (далі – Правила), які включатимуть у себе права та обов’язки 

учасників переговорів. Положення цих Правил будуть базуватися на 

загальновідомих й основоположних принципах моралі та етики людських 

взаємин, захисту прав, свобод й інтересів людини і громадянина, демократії, 

верховенства права, ідеях сталого розвитку, дотримання своїх обов’язків 
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тощо. Такі Правила могли б стати певним дороговказом після детального 

обговорення та врахування думок представників різних соціальних сфер. 

Ці правила є добре відомі. Ні для кого не є таємницею їх зміст. Однак, 

однією з ідей є їх правове закріплення. Через підписання цих Правил 

учасники дають свою згоду на них та підтверджують їм свою відданість. 

Обумовленість спільних правил якраз і полягає у формуванні спільного 

простору для пошуку та вироблення взаємоприйнятних пропозицій. 

Зрештою, кожен з учасників продовжує мати правовідносини з іншими 

суб’єктами права, а відповідно, повинен дбати про свою репутацію і власний 

імідж. Розвиваючи тему репутації, можна було б також створити рейтинг 

суб’єктів права на предмет дотримання ними Правил ведення переговорів. Це 

за умови, що не вдасться уникнути мати справу з недоброчесною стороною. 

 

Правила ведення переговорів 

 Права учасника переговорів Обов’язки учасника переговорів 

1. Чути правду Говорити правду, не брехати 

2. Мати повагу до себе від 

співрозмовника 

Поважати співрозмовника, вести 

себе етично, гідно, достойно, не 

принижувати, не дорікати, не 

ображати співрозмовника 

3. Відчувати до себе довіру та 

емпатію 

Довіряти та мати емпатію до 

співрозмовника, намагатися 

зрозуміти його, вчиняти так, як би 

хотілося, щоб вчиняли зі мною 

4. Мати до себе щиру увагу від 

співрозмовника 

Бути уважним та ввічливим до 

співрозмовника, дотримуватися 

регламенту, не поспішати, не 

тиснути, не шантажувати, не 

погрожувати 

5. На турботу про свої інтереси Прагнути максимально можливого 

задоволення інтересів 

співрозмовника 

6. На спільну роботу над угодою Активно та спільно працювати над 

угодою 

7. На слово для виступу, 

роз’яснення, репліки, відповіді 

Уважно слухати співрозмовника, 

не перебивати, зберігати спокій 

8. На письмові/усні запитання до та Письмово/усно відповідати на 
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відповіді від співрозмовника запитання співрозмовника 

9. Чути від співрозмовника 

високомодальні аргументи, факти, 

переконання 

Використовувати максимально 

високомодальні аргументи, факти, 

переконання та бути послідовним 

у своїх висловлюваннях 

10. На гумор під час переговорів Спокійно сприймати позитивний 

та добрий гумор 

11. На спільне висвітлення 

переговорів ЗМІ 

Спільно зі співрозмовником 

висвітлювати переговори ЗМІ 

12. На посередника, представника, 

радника 

Дотримуватися правила трьох «НЕ 

Зе» (НЕ заперечувати, НЕ 

звинувачувати, НЕ змушувати) 

 

Зазначені Правила могли б бути ще доповнені й видозмінені за 

результатами експертних обговорень, а потім розповсюджені в якомога 

більшій кількості інформаційних джерел з метою їх популяризації та фіксації 

в людському сприйнятті. 

Додаткового вивчення потребує питання правового регулювання, а 

саме, визначення пілотної організації або асоціації організацій для 

практичного застосування й апробації на практиці нормативно закріплених 

Правил. 

Актуальним та логічним є питання щодо знаходження ефективних 

механізмів забезпечення контролю дотримання вимог Правил, адже постійно 

потрібно не піддаватися спокусі стати недобросовісним або зловжити 

ситуацією. 

Перейдемо до аналізу елементів, вивчення яких потребує прискіпливої 

уваги. 

Основні елементи переговорів, на думку Б. Хасана і П. Сергоманова, 

це: 

- учасники переговорів (Хто є справжнім учасником переговорів? 

Хто, крім прямих учасників, зацікавлений у результаті переговорів?); 
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- предмет переговорів (Що повинно змінитися в результаті 

переговорів? Про що ми будемо домовлятися? Як ми визначимо, що є 

предметом взаємних домагань?); 

- інтереси та цілі сторін, спільні інтереси, спільні цілі (В чому 

полягають мої інтереси? В чому полягають інтереси партнера? В чому ми 

обидва зацікавлені? В чому особливість, схожість та відмінність наших 

намірів? Які наші справжні цілі? Яких бажаних результатів ми прагнемо 

досягнути на переговорах? Яких результатів ми хочемо досягнути в 

подальшому?); 

- легітимність (Які правила, норми, положення, критерії будуть 

основою, підґрунтям для досягнення домовленостей?); 

- стандарти прийняття рішень (Що буде еталоном, стандартом, 

прецедентом при ухваленні рішень?); 

- опції (варіанти рішень) (Які конкретні рішення можна викласти на 

стіл?); 

- обов’язки учасників переговорів (Які обов’язки повинен взяти на 

себе я? Які обов’язки повинен взяти на себе партнер?); 

- ресурси (Які є наявні ресурси для виконання домовленостей та взятих 

на себе зобов’язань, рішень і обов’язків? Які ресурси для виконання рішень є 

в іншої сторони?); 

- контроль виконання рішень (Хто, яким чином, коли і як буде 

здійснювати контроль за виконанням рішень?); 

- санкції (Які санкції і за які дії передбачені для сторін переговорів? 

Хто, яким чином, в якому розмірі та порядку тощо забезпечує виконання 

санкцій?) [261, с. 118]. 

Порівнюючи ці основні елементи переговорів з основними 

компонентами переговорного процесу, викладені у другому підрозділі 

другого розділу, бачимо, що вони дуже схожі, однак тут проявляється деяка 
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їх ширша деталізація. Ці деталі допоможуть нам краще сформувати перелік 

запитань, на які потрібно отримати відповіді. 

Виходячи з вищезгаданих основних елементів переговорів, 

пропонується розробити письмовий Переговорний формуляр із запитаннями, 

обговорити його зміст в експертному колі, врахувати зауваження, 

нормативно затвердити його форму внутрішнім правовим актом та 

апробувати на практиці, даючи можливість сторонам спору письмово його 

заповнювати перед початком переговорів від імені протилежної сторони. 

Більш детально про можливість адаптації за допомогою посередника 

змісту запитань Переговорного формуляру до відповідної проблемної 

ситуації та особливостей учасників переговорів буде йти мова під час опису 

регламенту переговорної моделі «Я – це Ти, Ти – це Я». 

 

Переговорний формуляр 

№ 
Елементи 

переговорів 

Запитання 

(кожен учасник відповідає окремо 

та у письмовому вигляді) 

1.  
Учасники 

переговорів 

Хто офіційно бере участь у переговорах? 

Чи є у Вас на переговорах представник(и)? 

Чи є хтось, хто приховано впливає на переговори? 

Хто уповноважений приймати остаточне рішення? 

Хто ще зацікавлений у результатах переговорів? 

Хто ще, на Вашу думку, має брати участь у 

переговорах? 

На кого ще можуть вплинути результати переговорів? 

Про які свої особливості Ви бажаєте зазначити? 

Які Ваші ключові психологічні характеристики? 

2.  
Предмет 

переговорів 

У чому полягає сутність предмету переговорів? 

У чому полягає Ваша найбільша незгода? 

Яким чином Ви бачите подолання цієї незгоди? 

Що найбільше перешкоджає подолати цю незгоду? 

Яким Ви бачите порядок денний переговорів? 

Яка Ваша найбільша претензія? 

Чи може Ваша згода на когось або щось вплинути 

негативно? 

Якщо так, то на кого або на що саме? 

Які перспективи відкриваються після досягнення згоди? 
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Які перспективи закриваються, якщо згоди не буде? 

Наскільки Ви зацікавлені у збереженні партнерських 

відносин? 

На що Ви готові піти заради збереження партнерських 

відносин? 

3.  

Мета, цілі 

(спільні та 

протилежні) 

учасників 

Яка Ваша найбільша мета на переговорах? 

Які Ваші спільні цілі? 

Які Ваші протилежні цілі? 

Як Ви бачите задоволення спільних цілей? 

Як Ви бачите задоволення протилежних цілей? 

Що Вам може перешкоджати задовольнити свої цілі? 

Які Ваші проміжні та кінцеві цілі? 

Кому, крім Вас, вигідні вищевказані цілі та мета? 

Які Ваші додаткові, побічні цілі? 

4.  
Інтереси 

учасників 

Які Ваші позиції на переговорах? 

Які інтереси ховаються за позиціями? 

Які Ваші спільні інтереси? 

Які Ваші відмінні інтереси? 

Які Ваші справжні інтереси, що знаходяться глибше? 

Як Ви бачите компенсацію незадоволення Ваших 

інтересів? 

Що найбільше спонукає Вас узяти участь у 

переговорах? 

Які потреби приховуються за інтересами? 

5.  
Варіанти 

рішень 

Які варіанти рішень Ви підготували? 

Хто чи що може найбільше чинити і чинить Вам опір? 

Які пункти майбутніх рішень для Вас найважливіші? 

Чим Ви готові поступитися? 

Чим Ви не готові поступитися? 

Які варіанти рішень можна буде винести пізніше на 

розгляд учасникам? 

Які є пріоритети серед висунутих варіантів? 

Хто, крім учасників, може ще підтримувати відповідні 

варіанти рішень? 

6.  

Аргументи та 

факти для 

рішень 

Які аргументи підсилюють Вашу позицію? 

Які аргументи послаблюють Вашу позицію? 

Яких фактів Вам не вистачає або до яких немає 

доступу? 

Хто чи що для Вас є авторитетом у даній ситуації? 

Хто чи що для Вас навпаки є абсолютно неприйнятний 

як авторитет? 

Які найбільші високомодальні аргументи Ви маєте? 

Які найменш модальні аргументи Ви маєте? 

Що Ви можете зазначити в історичному контексті 
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Ваших вимог? 

7.  
Легітимність 

рішень 

Які Ви можете назвати правові підстави Ваших вимог? 

На яких ще підставах, окрім правових, базуються Ваші 

вимоги? 

Як Ви бачите регламент ведення переговорів? 

Кого б Ви хотіли бачити посередником і чому саме? 

Кого б Ви не хотіли бачити посередником і чому саме? 

На яких об’єктивних критеріях мають базуватися 

варіанти рішень? 

Що є не припустимим для варіантів рішень? 

Як бачать учасники організаційно-процедурні питання 

(місце, час, обставини переговорів тощо)? 

Який Ви бачите формат комунікації та спільної роботи 

між учасниками? 

Які Ваші головні морально-етичні цінності? 

8.  
Ресурси 

учасників 

Якими ресурсами Ви володієте, щоб претендувати на 

задоволення своїх вимог? 

Яких ресурсів Вам не вистачає? 

Як Ви порівнюєте свої ресурси з ресурсами опонента? 

Якими ресурсами Ви володієте, щоб забезпечити 

виконання досягнутих домовленостей? 

Який Ваш головний ресурс? 

Як Ви бачите свої обов’язки за результатами 

переговорів? 

Які існують перешкоди на шляху виконання досягнутих 

домовленостей, виконання зобов’язань? 

9.  Розподіл ролей 

Яку ініціативу Ви готові взяти на себе і чому? 

Як Ви бачите розподіл ділянок відповідальності у 

процесі переговорів? 

Як Ви бачите обов’язки учасників за результатами 

переговорів? 

У чому Ваша головна відмінність? 

У чому Ви найбільше схожі? 

10.  
Результати 

переговорів 

Як Ви бачите результати переговорів? 

Чого Ви найбільше не бажаєте бачити в результатах 

переговорів? 

Для кого результати переговорів важливіші й чому? 

На кого ще результати переговорів можуть вплинути? 

Фундаментом чого в майбутньому можуть стати 

результати цих переговорів? 

11.  Контроль 

Хто здійснюватиме контроль за виконанням досягнутих 

домовленостей? 

Яким чином відбуватиметься контроль? 

Яка періодичність проведення контролю? 
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Які об’єктивні критерії потрібні для здійснення 

контролю? 

Якщо варто, то кого можна залучити з третіх осіб для 

здійснення контролю? 

Які спільні та окремі дії Ви готові виконати? 

Які спільні та окремі дії Ви не готові виконати? 

12.  Санкції 

Які санкції Ви бачите у разі невиконання зобов’язань? 

Що можна вважати невиконанням зобов’язання? 

Хто і як виконуватиме накладання санкцій? 

Які Ви можете запропонувати додаткові санкції за 

невиконання досягнутих домовленостей? 

Які об’єктивні критерії потрібні для встановлення 

розміру порушення та належної за це санкції? 

Чи варто залучити і яких саме третіх осіб до накладання 

санкцій? 

 

Зазначений перелік запитань може видатися дуже спірним та доволі 

неоднозначним. Однак, після експертного обговорення й узагальнення 

почутих зауважень, пропозицій та коментарів переговорний формуляр можна 

було б доповнити і доопрацювати. Як варіант, перелік запитань міг би 

змінюватися, розширюватися чи доповнюватися залежно від конкретної 

проблемної ситуації. 

Замислюючись над вищевикладеними запитаннями, очевидним стає 

факт, що людина при бажанні, відповідаючи на ці запитання усно, може 

ухилятися від чіткої відповіді. А згодом взагалі може сказати, що мала на 

увазі інше. 

Таку думку підтверджує і Габріель Бонно де Маблі, що з обох сторін 

спостерігається навмисне прагнення зробити договір двозначним та 

залишити за собою можливість тлумачити його для своєї користі, коли для 

цього будуть найбільш сприятливі обставини [115, с. 157]. 

Тому доцільно заповнювати переговорний формуляр письмово окремо 

кожним із учасників. Двояке розуміння чи занадто образне формулювання 

може усуватися за допомогою третьої сторони, яка допомагала б учасникам 

переговорів заповнювати формуляри. Заповнення переговорних формулярів 
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мало б відбуватися конфіденційно та індивідуально з кожною стороною. 

Сторона не мала б змоги ознайомитися з формуляром протилежної сторони. 

Зміст формуляра був би доступний лише посереднику. Переговорний 

формуляр міг би включати як запитання відкритого характеру, так і 

закритого та уточнюючого характеру. Структура формуляра мала б бути 

логічно побудована й враховувати максимальну кількість тих факторів, які 

впливають на конкретний переговорний процес. Важливим моментом є те, 

що сторони можуть заповнювати переговорний формуляр як від свого імені, 

так і від імені протилежної сторони. 

На думку Хрістофа Бесемера, результат перегорів має відповідати 

чотирьом критеріям. Вирішення проблеми має бути справедливим, 

ефективним, розумним та стабільним [12, с. 97]. 

Якщо прописати і закріпити у правовому полі критерії, як має 

виглядати та чому має відповідати результат переговорів, під яким сторони 

підписуються, це може стати ще одним дороговказом на шляху розроблення 

взаємоприйнятного варіанту вирішення проблемної ситуації. 

Для надання цим критеріям більшої об’єктивності, дотриманими вони 

можуть вважатися лише тоді, коли під ними підписалися всі учасники 

переговорного процесу. 

Таким чином, пропонується, щоб результати переговорів відповідали 

критеріям справедливості, ефективності, розумності, стабільності та праву – 

вимогам правового регулювання (правовим положенням і нормам). 

Розуміючи перегукування деяких критеріїв, їх остаточна версія може бути 

схвалена за результатами більш широкого експертного обговорення. Разом з 

тим, варто передбачити, щоб учасники переговорного процесу обопільно 

підписувалися під цими критеріями. 

Відомий український дипломат Д. І. Ткач пише про те, що міжнародне 

право не регламентує правил ведення переговорів, кожна країна визначає 
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сама для себе регламент їх проведення та підготовки, однак є 

загальноприйняті норми, яких притримуються в більшості країн світу [248]. 

Оскільки на міжнародному рівні немає правил ведення переговорів, є 

лише загальноприйняті норми, доцільно було б на національному рівні 

розробити нормативно-правовий акт чи інший документ, який би 

регламентував особливості ведення переговорів. Після його практичної 

апробації та доопрацювання можна було б підготувати відповідні зміни до 

законодавства з метою їх закріплення у формі обов’язкових правових 

процедур. 

Визначення переговорів як обов’язкового правового механізму 

врегулювання спорів має на меті усунути сьогоднішню прогалину в 

законодавстві, адже на сьогоднішній час відсутня відповідальність за 

неефективне, неналежне застосування такого механізму. 

Національне законодавство України передбачає можливості 

використання переговорів з метою мирного врегулювання спорів. Це 

стосується всіх судових юрисдикцій – адміністративної, господарської, 

кримінальної та цивільної. Однак, як показує практика, необхідно 

підвищувати їх результативність. 

Кодекс адміністративного судочинства України (ч. 1 ст. 17, статті 184 – 

188) передбачає, що сторони вживають заходів для досудового врегулювання 

спору за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є 

обов’язковими згідно із законом, а також передбачає порядок проведення 

врегулювання спору за участю судді (Глава 4 КАСУ) [75]. 

Аналогічні положення містяться у господарському процесуальному 

кодексі України (статті 13, 19, статті 186-190). Сторони вживають заходів для 

досудового врегулювання спору за домовленістю між собою або у випадках, 

коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Цим же кодексом 

регламентується врегулювання спору за участю судді (Глава 4 ГПК України) 

[35]. 
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У відповідності до цивільного процесуального кодексу України (статті 

12, 16) суд, зберігаючи об’єктивність і неупередженість, сприяє 

врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами. Крім того, 

цим кодексом також передбачено врегулювання спору за участю судді (статті 

201 – 205) [267]. 

На відміну від процесуальних кодексів у сфері адміністративної, 

господарської та цивільної юрисдикції, у кримінальному процесуальному 

кодексі відсутні норми щодо досудового врегулювання спорів. Це 

пояснюється тим, що підставою кримінальної відповідальності є вчинення 

особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального 

правопорушення, передбаченого КК України. І особа не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку й встановлено обвинувальним вироком суду (ст. 2 КК України). 

Разом з тим, однією з новел Кримінального процесуального кодексу 

України від 12 квітня 2012 року стало введення у кримінальний процес 

інституту угод (угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи 

обвинуваченим; угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим 

про визнання винуватості – ст. 468 КПК України) [99]. Станом на сьогодні 

відсоток кримінальних проваджень на підставі угод складає близько 15% від 

загальної кількості, що свідчить про їх активне застосування, хоч і не без 

проблемних аспектів. 

Оцінити, наскільки ефективно використані переговори 

конфліктуючими сторонами, неможливо. Зазвичай усе зводиться до 

формальності їх проведення. 

Як бачимо, законодавство України передбачає можливість досудового 

врегулювання спору за участю судді. Однак, надзвичайно велика кількість 

справ у судах усіх юрисдикцій свідчить про низьку популярність згаданих 

інструментів, відсутність об’єктивних критеріїв для оцінки їх повноцінного 

використання сторонами та небажання сторін домовлятися на досудовому 
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етапі. Така ситуація породжує необхідність удосконалення досудового етапу 

врегулювання спорів. 

Законодавцю нашої держави варто передбачити конкретні дієві 

механізми спеціальної підготовки суддів, які б дали змогу опанувати всі риси 

та навички, що відповідають «портфоліо медіатора». І лише у такому разі 

запровадження процедури врегулювання спору за участю судді може дати 

значні позитивні результати, які забезпечать право учасників спорів на 

ефективний судовий захист своїх порушених інтересів через призму 

примирення та заохочення до взаємоповаги [194, с. 47]. 

Якби конфлікт сприймався лише як деструктивне явище в суспільстві, 

що веде до порушення нормального функціонування й руйнації соціальної 

системи, то ставлення до конфлікту зводилося б до його ліквідації, 

придушення, швидкого вирішення. Визнання ж конфлікту закономірним 

явищем у суспільстві, більше того, рушійною силою розвитку, розширює і 

поглиблює проблему взаємодії з ним [192, с. 239]. 

Тобто наявність конфліктів є природнім явищем. Чого варто уникати й 

над чим доцільно працювати, так це над запобіганням їх переростанню в 

деструктивний елемент. Деструктивність веде до усунення, знищення іншої 

сторони замість узгодження протилежних позицій, інтересів та побудови 

партнерських взаємовідносин у майбутньому. 

У зв’язку з тим, що в Україні на законодавчому рівні медіація не 

впроваджується вже дуже тривалий час, а інститут медіації розвивається 

паралельно на рівні рекомендацій і заохочення до добровільного 

застосування, говорити про зменшення кількості спорів, конфліктів та 

судових справ у судах не доводиться. Це все при тому факті, що, починаючи 

з 2010 року, в парламенті зареєстровано було 14 законопроєктів з медіації. 

Уже згадувані Б. Хасан та П. Сергоманов пишуть про те, що для 

переговорів інтерес є основоположним фактором. Якраз навколо інтересів 

повинна зосереджуватися дискусія. Адже інтерес (тобто, його задоволення 
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або незадоволення) є мірою ефективності переговорів. Посередник у цьому 

розумінні виконує завдання організації процедур погодження інтересів [261, 

с. 136]. 

Дискусія потрібна, але тільки іренічна (відкрита, миролюбна), не 

полемічна. Треба такої дискусії, яка прямувала б до миру — не до війни [122, 

с. 184]. 

Отже, основний фокус на переговорах під час миролюбної дискусії має 

бути зосереджений на інтересах та шляхах їх задоволення. І якраз посередник 

повинен займатися їх пошуком та узгодженням. 

Ці дослідники переговорного процесу також пишуть, якщо переговори 

не закінчуються угодою, а угода, у свою чергу, не виконується, то вести мову 

про можливості самих переговорів беззмістовно. Ресурси визначають 

серйозність намірів сторін. 

Залежно від того, якими ресурсами володіють сторони, можна робити 

висновок про те, наскільки серйозні наміри учасників домовитися щодо 

вирішення проблемної ситуації та виконати взяті на себе зобов’язання. 

Виходячи з наявності у кожної сторони інтересу (інтересів) і 

необхідності їх задоволення, для кращого відчуття ситуації та проявлення 

емпатії пропонується сконструювати практичну переговорну модель, умовно 

назвавши її «Я – це Ти, Ти – це Я». Ця модель обміну ролями передбачала б, 

що сторони міняються місцями й письмово формують свою мету, цілі та 

пропозиції, виходячи з позиції протилежної сторони, за участю посередника. 

Дана ідея далеко не нова. Наприклад, у футболі команди обмінюються 

воротами у другому таймі. У баскетболі, волейболі чи гандболі команди 

також міняються місцями. Команди гравців у поло на слонах обмінюються 

слонами. Гравці в шашки міняються кольором шашок. 

Цей підхід переговорного рокірування знову відсилає нас до 

стародавнього принципу-правила, щоб відчути і зрозуміти чиюсь думку, 
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необхідно увійти у становище цієї особи, проявити емпатію, відчути на собі її 

стан. 

Таким чином, є два учасники переговорів А і Б. Умовно помінявшись 

позиціями, тобто А представляє Б, Б представляє А, вони готують пропозиції 

від імені протилежної сторони. До процесу залучена третя сторона – 

посередник В, який допомагає сторонам та контролює дотримання 

регламенту. 

Для початку пропонується ознайомитися з Регламентом переговорної 

моделі «Я – це Ти, Ти – це Я» в таблиці. 

 

Таблиця регламенту переговорної моделі 

«Я – це Ти, Ти – це Я» 

День Зміст процедур Тривалість 

1-й Прибуття учасників та посередника 

Час на відпочинок і підготовку 

Спільна вечеря-знайомство 

 

2 години 

2 години 

2-й Ознайомлення з Правилами ведення 

переговорів, Методичними рекомендаціями 

щодо тактичних прийомів 

Уточнення запитань Переговорного формуляра 

Запитання-відповіді між учасниками та 

посередником 

Перерва 

Окремі індивідуальні зустрічі посередника з 

учасниками переговорів 

Перерва 

Культурна програма 

1 година 

 

 

1 година 

1 година 

 

0,5 – 1 година 

1 година 

1 година 

0,5 – 1 година 

2 години 

3-й Заповнення учасниками Переговорних 

формулярів від імені протилежної сторони 

Аналіз заповнених формулярів посередником 

Підготовка письмових рекомендацій для 

врахування учасниками переговорів 

Перерва 

Окремі індивідуальні зустрічі посередника з 

учасниками переговорів 

2 години 

 

1 година 

1 година 

 

1 година 

2 години 

2 години 

4-й Повторне заповнення Переговорних формулярів 

Повторний аналіз заповнених Переговорних 

формулярів посередником 

1 година 

1 година 
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Підготовка посередником чергових письмових 

рекомендацій або ключових пунктів для 

узгодження 

Спільна зустріч посередника з учасниками, 

проголошення ключових пунктів 

Перерва 

Узгодження учасниками своїх позицій за участі 

посередника, який контролює процес 

1 година 

 

 

1 година 

 

0,5 – 1 година 

3-4 години 

5-й Коротка окрема індивідуальна зустріч 

посередника з кожним із учасників 

Продовження узгодження позицій 

Перерва 

Підписання досягнутих домовленостей або 

пауза в переговорному процесі 

0,5 – 1 година 

0,5 – 1 година 

3 – 4 години 

0,5 – 1 година 

 

Регламент переговорної моделі 

«Я – це Ти, Ти – це Я» 

Дійові особи: учасники переговорів А і Б, посередник В. 

Рекомендується, щоб кожен учасник переговорів був у супроводі двох осіб. 

Місце проведення переговорів має бути нейтральне та знаходитися за 

межами місць роботи учасників переговорів. 

1-й день. 

Прибуття учасників А і Б та посередника В до місця проведення 

переговорів. Деякий час відпочинок. Укінці дня спільна вечеря – знайомство 

за участю посередника. За можливістю, обговорення предмету переговорів 

бажано уникати. 

2-й день. 

Посередник ознайомлює учасників під підпис у трьох примірниках (А, 

Б, В) із Правилами ведення переговорів, Методичними рекомендаціями щодо 

прийнятних (бажаних) та неприйнятних (небажаних) тактичних прийомів 

ведення переговорів й уточнює з ними зміст запитань Переговорного 

формуляра. 

У разі необхідності посередник відповідає на запитання учасників, 

роз’яснює зміст документів, саму ідею переговорної моделі. Крім цього, 
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залежно від конкретної ситуації можуть вноситися зміни до переліку 

запитань Переговорного формуляра та уточнення інших положень 

документів. 

У другій половині дня після перерви посередник проводить окремі 

зустрічі з кожним із учасників, відповідає на запитання, у разі потреби 

працює з поміченими індивідуальними особливостями кожного з учасників. 

На вечір другого дня пропонується взяти участь у культурній програмі 

чи відвідати культурний захід. Вибір програми, заходу здійснюється залежно 

від наявних подій і можливостей у місці проведення переговорів. 

3-й день. 

Зранку посередник на спільній зустрічі вручає бланк Переговорного 

формуляра кожному учаснику окремо для письмового заповнення від імені 

протилежної сторони. Зазвичай це займатиме одну або дві години. 

Заповнені Переговорні формуляри від імені протилежних сторін 

учасники передають посереднику. Після цього учасники мають час на 

розмірковування, поки посередник аналізує заповнені формуляри. Це триває 

орієнтовно біля однієї години. 

Посереднику забороняється розголошувати зміст Переговорних 

формулярів. Уся інформація, отримана посередником від учасників, є 

конфіденційною. 

Порівнявши бачення проблемної ситуації очима протилежної сторони, 

посередник готує письмові рекомендації для врахування окремо кожному з 

учасників та визначає час для ознайомлення. 

Після перерви (орієнтовно одна година) посередник проводить окремо 

по одній зустрічі з кожним учасником. Під час цих зустрічей на підставі своїх 

письмових рекомендацій і за допомогою запитань підштовхує кожну зі 

сторін до сутності проблемної ситуації, інтересів сторін та ймовірних шляхів 

їх узгодження. Посередник може запропонувати учаснику через призму 
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бачення проблемної ситуації очима протилежної сторони врахувати 

відповідні письмові рекомендації. Кожна із зустрічей триває дві години. 

Вибір сторони, з якою посередник проводить індивідуальну зустріч 

насамперед, змінюється почергово, через жереб, щоб не виникало питань з 

приводу надання переваги одному з учасників. Після проведення двох 

окремих зустрічей дається час на роздуми та відпочинок до наступного дня. 

4-й день. 

Зранку посередник повторно роздає на спільній зустрічі кожному 

учаснику Переговорний формуляр для письмового заповнення від імені 

протилежної сторони. Це займає одну годину. 

Заповнені Переговорні формуляри від імені протилежних сторін 

учасники передають посереднику. Після цього учасники мають час на 

розмірковування, поки посередник аналізує заповнені формуляри. Це триває 

орієнтовно годину часу. 

Порівнявши позиції учасників з першим заповненням Переговорних 

формулярів, посередник готує у разі необхідності чергові письмові 

рекомендації та дає учасникам час для ознайомлення або одразу визначає 

ключові моменти, де учасники мають прямо протилежні позиції, і готує 

письмовий перелік пунктів, щодо яких існують найбільші розбіжності. 

Після незначної перерви учасники зустрічаються разом з посередником 

для обговорення. Першим виступає посередник. Він оголошує ці ключові 

моменти та ставить запитання про перші три кроки у випадку досягнення 

взаємоприйнятної угоди за результатами переговорів. Отримавши відповіді, 

посередник фіксує їх письмово і дає можливість учасникам висловити свої 

пропозиції на шляху врегулювання ситуації. За сприяння посередника 

розпочинається процес узгодження учасниками своїх позицій та вироблення 

взаємоприйнятної угоди шляхом поступок і компромісів згідно з критеріями 

визначення результатів переговорів. 
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Завдання посередника – стежити за дотриманням Правил ведення 

переговорів, Методичних рекомендацій щодо тактичних прийомів та 

критеріїв визначення результатів ведення переговорів. Пункти, за якими 

учасники досягнули згоди, фіксуються й, відповідно, письмово 

оформлюються. Спірні та найскладніші пункти для досягнення порозуміння 

залишаються на наступний день. 

5-й день. 

Зранку відбувається коротка зустріч посередника з кожним з учасників. 

Під час цієї зустрічі посередник може вказати на сильні й, можливо, слабкі 

сторони кожного з учасників і запропонувати своє бачення шляхів 

досягнення згоди. 

Після цього продовжується обговорення решти положень, де 

залишилися розбіжності, безпосередньо самими учасниками за участю 

посередника. 

У випадку досягнення взаємоприйнятної угоди відбувається її 

підписання, обумовлюється порядок та строки її виконання, передбачаються 

гарантії й санкції за порушення та невиконання досягнутих домовленостей. У 

досягнутій угоді фіксується порядок контролю виконання взятих на себе 

зобов’язань і передбачаються санкції (можливе нейтральне розміщення 

фінансових ресурсів у якості гарантії) для учасників у випадку недотримання 

домовленостей. 

У випадку недосягнення згоди робиться перерва або ж продовжуються 

переговори ще деякий час залежно від позицій учасників та думки 

посередника. 

Така практична переговорна модель після апробації могла б бути 

доповнена та доопрацьована з урахуванням наданих зауважень, пропозицій, 

коментарів і формалізована на рівні нормативно-правових вимог до ведення 

переговорів. 
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Беручи до уваги оригінальність та індивідуальність кожної окремо 

взятої проблемної ситуації, переговорна модель «Я – це Ти, Ти – це Я» могла 

б видозмінюватися й набувати нових елементів. Тривалість її реалізації 

впродовж п’яти днів взята за основу лише орієнтовно. Визначений час для 

процедур теж орієнтовний. 

У подібному руслі про рольові переговори говорив і Роджер Харрісон. 

Він розділив цей процес на чотири етапи. 

Складення договору. Кожен учасник готує перелік побажань для 

іншого учасника. Те, що інший учасник повинен робити більше, а що менше, 

й те, що повинен продовжувати роботи, як робив до цього. 

Обмін і уточнення. Кожен учасник складає перелік своїх пунктів та 

розміщує їх для практичного ознайомлення, щоб можна було робити 

письмові коментарі й побажання. 

Обговорення ролей. Після необхідних уточнень, учасники вибирають 

пріоритетні для них пункти, сідають разом і за допомогою запрошеної 

третьої особи починають процес обговорення. 

Письмова угода. Формулюються досягнуті домовленості та 

фіксуються письмово із вказуванням строків виконання [12, с. 163]. 

Беручи до уваги, що запропоновані новації (Правила ведення 

переговорів, Переговорний формуляр, Методичні рекомендації щодо 

тактичних прийомів ведення переговорів, критерії результатів ведення 

переговорів і практична переговорна модель «Я – це Ти, Ти – це Я») не 

охоплені або охоплені не у повному обсязі законодавчим регулюванням, 

постає питання: хто має схвалювати або затверджувати їх остаточну форму? 

Одним із можливих варіантів може бути схвалення та затвердження цих 

правил, формуляра й тактичних прийомів уповноваженою стороною, тобто 

стороною, яка відповідає за ведення переговорів. Це може виглядати так, як 

це буває із затвердженням директив для участі у переговорах. У випадку 

можливості узгодити свої дії між учасниками переговорів до їх початку, ці 
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документи можуть бути спільно узгоджені, схвалені чи затверджені. Варто 

робити більший акцент на спільному узгодженні, позаяк тоді учасники 

переговорів послуговуватимуться спільними правилами та документами. 

В інший можливий спосіб це питання пропонується вирішити через 

призму Концепції реформування інституту саморегулювання в Україні, що 

схвалена розпорядженням Уряду України від 10.05.2018 № 308-р, та Плану 

заходів з реалізації цієї Концепції, що затверджений розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 29.08.2018 № 598-р. Таким чином, професійні 

об’єднання у сфері альтернативного вирішення спорів організації, на кшталт, 

Українського центру медіації, Української асоціації медіаторів України 

могли б бути залучені до процесу обговорення і затвердження цих 

документів. 

Однак, допоки людина буде такою, якою вона є за своєю егоїстичною 

природою, правове регулювання залишатиме місце для зловживань та 

подвійного тлумачення, а людство продовжуватиме крокувати темпом на 

виживання сильніших, деструктивних конфліктів не уникнути. Можливо, 

варто також поглянути на примирення через призму прощення. Як 

зазначалося вище, конфлікти – явище природне. Чого варто уникати, так це 

їх переростання в деструктивний елемент. Запорукою цього може стати 

розробка й упровадження ефективних і дієвих стимулів до застосування 

переговорного механізму в якості мирного інструменту врегулювання спорів. 

Зрештою, можливо, ці інструменти вже є, але у нас немає щирого бажання 

ними скористатися, а нормативна база нас до цього прямо не зобов’язує. 

Як показує історія та наш час, абсолютна сила не може гарантувати 

абсолютної перемоги. Необхідність домовлятися постійно зростає. І чим 

швидше ми це усвідомимо, тим більше ресурсів буде збережено. Право 

покликане дати нам рамки, створити загальні правила гри. Моральність та 

етика здатні піднести нас не лише до декларування відданості принципу 

«позитивної суми» (від співпраці виграють усі учасники) [122, с. 24], але і до 
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його завзятої реалізації на практиці. Як наслідок, можуть настати суттєві 

зміни в підходах до розуміння себе та сприйняття свого опонента, інтересів 

одне одного, характеру правових взаємовідносин й ефективності 

переговорного процесу як такого. 

 

Висновки до розділу 3 

Підсумовуючи вищенаведений аналіз міжнародно-правових засобів та 

процедур урегулювання спорів, можливих шляхів правового регулювання 

ефективності переговорного процесу й перспективи розвитку переговорного 

процесу в сучасних умовах, можна дійти таких висновків. 

1. Досліджуючи наявні міжнародно-правові засоби і процедури 

врегулювання міжнародних суперечок, можна зауважити, що принцип 

мирного вирішення спорів міцно закріпився практично в усіх міжнародно-

правових документах міжнародних організацій в усьому світі. 

Найчастіше серед мирних засобів та процедур урегулювання 

міжнародних суперечок виокремлювали переговори, медіацію, обстеження, 

добрі послуги, посередництво, примирення, судові процедури, арбітраж і 

різного роду комісії з урегулювання спорів та встановлення фактів. 

Разом з тим, інститут ведення переговорів як правовий механізм 

урегулювання спору не отримав детального опису на рівні міжнародно-

правових документів. Особливості, які сприяють чи навпаки гальмують успіх 

переговорного процесу, залишилися поза увагою авторів й учасників 

міжнародних зібрань. 

Практично у всіх засобах і процедурах урегулювання міжнародних 

суперечок акцент робиться на необхідності залучення третьої нейтральної 

сторони, особи, яка зможе об’єктивніше підійти до ситуації та допомогти 

сторонам її врегулювати. 

Разом з тим, незважаючи на таку значну різноманітність міжнародно-

правових засобів і процедур урегулювання міжнародних суперечок, кількість 
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зіткнень, спорів та конфліктів у всьому світі не зменшується, а жоден з 

існуючих інструментів і механізмів не може гарантувати їх швидке та мирне 

врегулювання. 

2. Перспективи розвитку переговорного процесу в сучасних умовах, 

особливо у випадку сильнішого опонента, можуть бути пов’язані з: 

апеляцією до вищої сили, вищих загальнообов’язкових правил, 

затвердженням угоди вищою інстанцією; широкомасштабним 

інформаційним висвітленням та застосуванням методу Сократа, включаючи 

високомодальні аргументи, правило трьох «Не Зе» і порівняння з виконанням 

прийомів самозахисту в японському бойовому мистецтві Айкідо. 

Однією з перших спроб держав сформувати на міжнародній арені 

ефективну вищу силу, яка могла б запобігати непорозумінням та конфліктам 

між державами, стало утворення Ліги Націй, потім Організації Об’єднаних 

Націй, що на сьогодні потребує суттєвого реформування у напрямку 

неухильного дотримання державами принципів міжнародного права й 

необхідності розробки і затвердження загальнообов’язкових правил, які 

підлягали би безумовному виконанню всіма суб’єктами міжнародного права. 

Потенційним напрямом удосконалення правового регулювання може 

стати затвердження угоди за результатами переговорного процесу вищою 

інстанцією на зразок Групи Мудрих (Panel of the Wise) Африканського 

Союзу. 

Наступна перспектива – це широкомасштабне висвітлення суті 

конфлікту та переговорного процесу на нейтральному і всім доступному в 

рівних пропорціях інформаційному майданчику під егідою, наприклад, ООН, 

що сприятиме залученню більшої кількості третіх сторін для винесення 

всезагального вердикту, осуду або схвалення на користь тієї чи тієї сторони. І 

все це в рамках чітко визначеного правового поля. 

Враховуючи основи еристики та риторики, досягнення більших 

результатів переговорів пов’язане з більш точним визначенням предмету 
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переговорів, більш детальним формулюванням цілей учасників переговорів, 

запитань і відповідей (використання методу Сократа). 

3. Розглядаючи правові засоби забезпечення ефективності 

переговорного процесу, можна дійти висновку, що міжнародне право не 

регламентує правил ведення переговорів, кожна країна визначає сама для 

себе регламент їх проведення та підготовки, однак є загальноприйняті норми, 

яких притримуються в більшості країн світу. За неналежне використання 

переговорів як механізму врегулювання спору відсутня відповідальність, а 

оцінити, наскільки добросовісно й повноцінно використані переговори 

конфліктуючими сторонами, неможливо. Залежно від потенційно можливих 

моделей вирішення конфліктів, сприйняття інтересів і цілей конфліктуючих 

сторін переважно застосовуються п’ять основних підходів до вирішення 

конфлікту: конкуренція, ухилення, пристосування, співпраця, компроміс. 

Інтерес є центральним моментом для переговорів, а ресурси учасників 

визначають серйозність їх намірів. 

Нові теоретико-правові засоби-пропозиції, пов’язані з підвищенням 

ефективності переговорів та удосконаленням правового регулювання, 

передбачають: 

- практичну переговорну модель – «Я – це Ти, Ти – це Я» (обмін 

учасниками переговорного процесу виконуваних ролей); 

- Правила ведення переговорів (права та обов’язки учасників 

переговорів); 

- Переговорний формуляр (перелік запитань для надання відповідей у 

письмовій формі від імені протилежної сторони); 

- Методичні рекомендації щодо прийнятних (бажаних) та 

неприйнятних (небажаних) тактичних прийомів ведення переговорів; 

- критерії результатів переговорів (справедливість, ефективність, 

розумність, стабільність та відповідність праву – вимогам правового 

регулювання). 
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ВИСНОВКИ 

 

У висновках сформульовано найбільш суттєві результати першого 

комплексного наукового дослідження теоретико-правових проблем 

переговорного процесу, які обумовлені метою та завданнями дисертаційної 

роботи. Наголошено, що підвищення результативності переговорів можливе 

через удосконалення правової, моральної, психологічної й етичної свідомості 

учасників. Зроблено подальший висновок, що підвищення результативності 

переговорного процесу знаходиться одночасно в руках обох учасників. 

Зауважено, що від ставлення до переговорів, сприйняття протилежної 

сторони, розуміння права та визначення якості відносин між людьми у світі 

буде залежати найбільш застосовувана форма правового регулювання з 

метою забезпечення ефективності переговорного процесу. Серед найбільш 

суттєвих висновків цієї роботи можна виокремити такі. 

1. Аналіз історії становлення правового інституту врегулювання спорів 

шляхом переговорів засвідчує, що переговорний процес зароджувався у 

чотирьох сферах: військовій, торговельній, дипломатичній та трудовій. 

Переговори тісно пов’язані з правом (законом), владою і силою. 

Переговори відбуваються там, де є рівність, де над сторонами немає вищої 

інстанції, тому потрібно шукати аргументи, переконувати, знаходити 

компроміс чи консенсус та домовлятися. 

Літературу про переговори і переговорний процес можна поділити на 

чотири групи: загальнотеоретичні дослідження; «керівництва до дії»; 

математичні дослідження у сфері теорії ігор; психологічні праці, що 

вивчають взаємини учасників переговорів (психологія спілкування). 

2. Досліджуючи історичні форми переговорного процесу, можна дійти 

висновку, що успішний переговорний процес рухається від полюсу 

«зіткнення» до полюсу «згода», в історичному аспекті – від силового 
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протистояння через мирну конфронтацію до превентивної форми 

переговорного процесу. 

Історію утвердження переговорного процесу загалом можна розглядати 

як історію зміни співвідношення трьох основних її форм: насильницької 

(антиправової), судової (за допомогою примусового відновлення порушеного 

права в судовому порядку) та примирювальної (на основі інтересів). 

Серед історичних форм переговорного процесу найяскравіше 

прослідковуються два основні підходи: інтегративний (переговори 

співробітництва, гра зі зростаючим результатом) і дистрибутивний 

(переговори конфлікту, гра з нульовим результатом). 

Серед факторів, що мали суттєвий вплив на історичні форми 

переговорного процесу, варто виокремити такі: розвиток прав людини та 

міжнародного права; вдосконалення судового процесу як однієї з 

найдавніших форм переговорного процесу; ЄСПЛ як приклад одного з 

найефективніших міжнародних регіональних механізмів вирішення спорів та 

захисту прав людини; залучення до переговорного процесу нейтральної 

третьої сторони й різного роду уповноважених представників учасників 

переговорів. 

3. Досліджуючи правову природу переговорного процесу та виходячи з 

висновків попереднього розділу щодо сфер зародження переговорів як 

правового методу вирішення спорів, можна переконатися у тому, що 

переговорний процес набував нормативного закріплення у чотирьох сферах: 

військовій, торговельній, дипломатичній і трудовій. 

Правове регулювання переговорного процесу яскраво простежується 

там, де влада за допомогою закону або сили не здатна врегулювати конфлікт. 

Разом з тим, саме моральний вимір спрямовує використання, виконання, 

дотримання й застосування правових приписів для досягнення більшого 

суспільного блага. 
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Оскільки за всіма переговорами стоять люди, за їх переговорними 

позиціями приховані інтереси, за інтересами йдуть потреби, які у всіх людей 

переважно однакові (позиція – інтерес – потреба), то найбільш універсальним 

можна вважати поділ переговорів, виходячи з теорії переговорів на основі 

потреб, на міжособистісні, міжорганізаційні та міжнародні. 

Загалом переговори, які не створюють благ, не вирішують проблеми, 

назвати переговорами складно. На думку автора, визначальним критерієм 

успішності переговорів можна вважати обопільне максимально можливе 

задоволення потреб й інтересів учасників. Переговори, після яких чиїсь 

інтереси не задоволені чи присутнє невдоволення сторони, можна назвати 

невдалими. Це не стосується ситуації, коли сторона добровільно відмовилася 

від задоволення своїх інтересів, поступилася ними заради чогось більшого, 

важливішого або коли програють усі. 

4. З’ясовуючи поняття, сутність та етапи переговорного процесу, варто 

зауважити, що поняття переговорного процесу є ширшим від поняття 

переговорів, оскільки переговори є одним із етапів переговорного процесу, 

коли відбувається безпосереднє узгодження позицій. 

Переговорний процес як засіб урегулювання конфлікту – це процес 

комунікації між двома або більше особами, які мають різні позиції, але схожі 

інтереси, що виходять із потреб, володіють необхідними ресурсами, спільно 

працюють на основі взаємопов’язаних і узгоджених правових норм та 

етичних правил заради досягнення взаємоприйнятної угоди шляхом 

компромісу чи консенсусу. 

Сутність переговорного процесу складають його основні компоненти: 

статус учасників і їх сприйняття одне одного, проблемна ситуація (проблема, 

спір, конфлікт, відмінність позицій), цілі учасників, комунікація та спільна 

робота, узгоджені правила і норми, ресурси, взаємоприйнятна угода. 
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Будь-який переговорний процес проходить етапи підготовки, 

переговорів та завершення. У своє чергу, кожен згаданий етап має свої 

підетапи й особливості. 

5. Аналізуючи тактичні прийоми, що застосовуються під час ведення 

переговорів, та сприйняття переговорів самими учасниками спору через 

призму інтегративного і дистрибутивного підходів до переговорів, виділяють 

переговори в умовах співробітництва, в умовах конфлікту та змішані 

переговори. Відповідно, у переговорному процесі може бути конструктивна 

двостороння переговорна стратегія й деструктивна одностороння 

переговорна стратегія. Залежно від обраної стратегії сторони 

використовують відповідні тактики. На думку автора, деструктивна 

одностороння переговорна стратегія з дистрибутивним (гра з нульовим 

результатом) підходом не може називатися переговорною. Адже переговори 

є там, де всі щось виграють і ніхто не програє, а якщо й програє, то 

добровільно, заради чогось більшого, або ж програють усі разом. 

Відсутність упродовж тривалого часу чіткого правового регулювання 

тактичних прийомів можна пояснити небажанням, слабкою зацікавленістю 

учасників переговорів обмежувати власний інструментарій для досягнення 

своїх цілей будь-якою ціною. 

З метою забезпечення справедливого переговорного процесу високої 

морально-етичної якості та ефективного правового регулювання 

застосування тактичних прийомів під час ведення переговорів зроблено 

висновок щодо необхідності затвердження методичних рекомендацій, які б 

схвалювали й заохочували учасників переговорів до використання одних 

тактичних прийомів і утримували та застерігали їх від використання інших 

тактичних прийомів. 

6. Аналізуючи особливості правового регулювання участі третьої 

сторони у переговорному процесі, варто почати з розуміння межі між 

суб’єктивністю й об’єктивністю. Питання філософське, дуже відносне та 
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неоднозначне. Однак, можна спробувати показати цю межу за допомогою 

золотого правила моральності: якщо ми вчиняємо іншим те, чого самі собі 

бажаємо, то нас можна вважати об’єктивними, а якщо ні, то це свідчить про 

нашу суб’єктивність. 

Залучення третьої нейтральної сторони до переговорного процесу з 

метою вирішення спору переважно відбувається у трьох основних формах: 

суд, арбітраж, медіація. 

У міжнародно-правових документах та національному законодавстві 

України дається більше роз’яснення поняття суду, судді, ніж чітке 

визначення. 

Найбільш привабливою формою посередництва при вирішенні спорів є 

медіація, однак для її успішного та ефективного застосування існує 

найбільше перешкод. У контексті України найбільші проблеми – відсутність 

законодавчої бази, зокрема Закону про медіацію, недостатнє бажання людей 

урегульовувати спір у досудовому порядку та відсутність правових 

механізмів виконання подібних рішень. 

7. Досліджуючи наявні міжнародно-правові засоби і процедури 

врегулювання міжнародних суперечок, можна зауважити, що принцип 

мирного вирішення спорів міцно закріпився практично в усіх міжнародно-

правових документах міжнародних організацій в усьому світі. 

Найчастіше серед мирних засобів та процедур урегулювання 

міжнародних суперечок виокремлювали переговори, медіацію, обстеження, 

добрі послуги, посередництво, примирення, судові процедури, арбітраж і 

різного роду комісії з урегулювання спорів та встановлення фактів. 

Разом з тим, інститут ведення переговорів як правовий механізм 

урегулювання спору не отримав детального опису на рівні міжнародно-

правових документів. Особливості, які сприяють чи навпаки гальмують успіх 

переговорного процесу, залишилися поза увагою авторів та учасників 

міжнародних зібрань. 
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Практично у всіх засобах і процедурах урегулювання міжнародних 

суперечок акцент робиться на необхідності залучення третьої нейтральної 

сторони, особи, яка зможе об’єктивніше підійти до ситуації та допомогти 

сторонам її врегулювати. 

Разом з тим, незважаючи на таку значну різноманітність міжнародно-

правових засобів і процедур урегулювання міжнародних суперечок, кількість 

зіткнень, спорів та конфліктів у всьому світі не зменшується, а жоден з 

існуючих інструментів і механізмів не може гарантувати їх швидке та мирне 

врегулювання. 

8. Перспективи розвитку переговорного процесу в сучасних умовах, 

особливо у випадку сильнішого опонента, можуть бути пов’язані з: 

апеляцією до вищої сили, вищих загальнообов’язкових правил, 

затвердженням угоди вищою інстанцією; широкомасштабним 

інформаційним висвітленням та застосуванням методу Сократа, включаючи 

високомодальні аргументи, правило трьох «Не Зе» і порівняння з виконанням 

прийомів самозахисту в японському бойовому мистецтві Айкідо. 

Однією з перших спроб держав сформувати на міжнародній арені 

ефективну вищу силу, яка могла б запобігати непорозумінням та конфліктам 

між державами, стало утворення Ліги Націй, потім Організації Об’єднаних 

Націй, що на сьогодні потребує суттєвого реформування у напрямку 

неухильного дотримання державами принципів міжнародного права та 

необхідності розробки і затвердження загальнообов’язкових правил, які 

підлягали би безумовному виконанню всіма суб’єктами міжнародного права. 

Потенційним напрямом удосконалення правового регулювання може 

стати затвердження угоди за результатами переговорного процесу вищою 

інстанцією на зразок Групи Мудрих (Panel of the Wise) Африканського 

Союзу. 

Наступна перспектива – це широкомасштабне висвітлення суті 

конфлікту та переговорного процесу на нейтральному і всім доступному в 
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рівних пропорціях інформаційному майданчику під егідою, наприклад, ООН, 

що сприятиме залученню більшої кількості третіх сторін для винесення 

всезагального вердикту, осуду або схвалення на користь тієї чи тієї сторони. І 

все це в рамках чітко визначеного правового поля. 

Враховуючи основи еристики та риторики, досягнення більших 

результатів переговорів пов’язане з більш точним визначенням предмету 

переговорів, більш детальним формулюванням цілей учасників переговорів, 

запитань і відповідей (використання методу Сократа). 

9. Розглядаючи правові засоби забезпечення ефективності 

переговорного процесу, можна дійти висновку, що міжнародне право не 

регламентує правил ведення переговорів, кожна країна визначає сама для 

себе регламент їх проведення та підготовки, однак є загальноприйняті норми, 

яких притримуються в більшості країн світу. За неналежне використання 

переговорів як механізму врегулювання спору відсутня відповідальність, а 

оцінити, наскільки добросовісно й повноцінно використані переговори 

конфліктуючими сторонами, неможливо. Залежно від потенційно можливих 

моделей вирішення конфліктів, сприйняття інтересів і цілей конфліктуючих 

сторін переважно застосовуються п’ять основних підходів до вирішення 

конфлікту: конкуренція, ухилення, пристосування, співпраця, компроміс. 

Інтерес є центральним моментом для переговорів, а ресурси учасників 

визначають серйозність їх намірів. 

Нові теоретико-правові засоби-пропозиції, пов’язані з підвищенням 

ефективності переговорів та удосконаленням правового регулювання, 

передбачають: 

- практичну переговорну модель – «Я – це Ти, Ти – це Я» (обмін 

учасниками переговорного процесу виконуваних ролей); 

- Правила ведення переговорів (права та обов’язки учасників 

переговорів); 



234 

 

 

- Переговорний формуляр (перелік запитань для надання відповідей у 

письмовій формі від імені протилежної сторони); 

- Методичні рекомендації щодо прийнятних (бажаних) та 

неприйнятних (небажаних) тактичних прийомів ведення переговорів; 

- критерії результатів переговорів (справедливість, ефективність, 

розумність, стабільність та відповідність праву – вимогам правового 

регулювання). 
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