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ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ  ЛЕКЦІЇ 

 

1. Історія зародження переговорів  

Переговори — стародавній та універсальний засіб розв’язання людьми 

конфліктів різного типу: від міжособистісних до міждержавних. Вони дозволяють 

знаходити згоду там, де інтереси не збігаються, думки, позиції або погляди сторін 

істотно розходяться.  

Переговори — це спільна, дво- або багатостороння контактна взаємодія сторін 

для прийняття взаємоприйнятних рішень, які вважаються найкращими в певній 

ситуації [1].  

Виникнення поняття «переговори» історично пов’язане з  появою дипломатії і 

дипломатів. Слово «дипломат» походить від старогрецького слова «диплома» й означає 

офіційні документи  (зокрема, сучасною термінологією, посвідчення, інструкція, 

сьогоднішні «вірчі грамоти»).   

Буквально воно означало «подвоюю», від способу, яким ці документи 

складалися. У Стародавній Греції посли, що прямували на переговори, отримували 

інструкції, грамоти, що засвідчували їхні повноваження. Останні пред’являлися 

посадовцю міста, що відав дипломатичними справами. Ці документи були дощечками, 

складеними разом. Їх називали диплома. Звідси походить і сам термін «дипломатія». 

Утім, саме це слово почали вживати пізніше, на початку XVII ст. В Англії, наприклад, 

перший випадок уживання поняття «дипломатія» відносять до 1645 р. У 1693 р. 

відомий німецький філософ, математик і мовознавець Г. В. Лейбніц (до речі, він 

розробив на прохання Петра I проекти освіти й управління в Росії) опублікував 

«Зведення дипломатичного права», у якому ужив слово «дипломатичний» (лат. — 

diplomaticus). З тих пір воно означає те, що «стосується міжнародних відносин».  

Але, мабуть, першим у тому значенні, якого ми надаємо цьому слову, поняття 

«дипломатія» стало вживатися Франсуа Кальєром — французьким дипломатом, що жив 

у XVIII ст.; основоположником навчання мистецтва ведення переговорів. Він був 

послом Людовика XIV в декількох європейський країнах, учасником важливих і 

успішних переговорів. У 1716 р. Ф. Кальєр опублікував книгу «Способи ведення 
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переговорів з монархами». Слово «дипломат» він ще не вживав, вважаючи за краще 

говорити про «парламентерів». Але слово «дипломатія» в цій книзі фіксується і саме в 

тому значенні, у якому ми його розуміємо зараз.  

Спочатку зародження переговорів і дипломатії пов’язувалося з діяльністю богів. 

Так було в Греції і Римі, у середні століття. У XVI ст. вважалося, що першими 

дипломатами були ангели — вони вели переговори між небом і землею. Якщо 

підходити з наукового погляду, то слід зазначити, що переговори і дипломатія 

з’явилися з виникненням родового суспільства, появою племен, першого обміну 

продуктами, товарами, першими проблемами, пов’язаними з територіями для 

полювання, землеробства, рибальства і їхніми межами. Там, де утворилися перші групи 

людей, виникли і проблеми взаємин між ними, розгоралися суперечки і навіть 

конфлікти.   

Спочатку вони розв’язувалися силою, але дуже швидко люди дійшли висновку, 

що часто розбіжності вигідніше розв’язувати не силою, не бійкою, не битвами, а 

домовленістю, тобто завдяки переговорам. Тим більше, що врегулювання суперечок за 

принципом — хто сильний той і має рацію — призводило не до врегулювання, а до 

озлоблення і нових глибших конфліктів. Суперечки виникали часто і всередині одного 

племені, усередині сім’ї, і люди поступово навчилися їх розв’язувати не зброєю, а 

словом найстарішого, який і виступав у ролі своєрідного дипломата.  

Інститут переговорів формувався поступово, повільно, непросто. Історія 

людства знає такі примітивні форми інституту переговорів, як проксенія, амфіктіони, 

пілагори [1].  



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

грецькими полісами в античні часи. Проксен — людина, яка уклала конвенцію з певним 

містом, тому користувалася перевагами в 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 і «чужим» містом. 

Посольства, які прибували на чужину, зверталися, насамперед, до свого проксена. Отже, 

через інститут проксенії закладалась інституційна база переговорів.  

Амфіктіони — це міжрелігійні угоди (конвенції) щодо охорони святилища, 

навколо якого проживали племена. Термін «амфіктіони» дослівно означав «хто живе 

навколо». Спочатку амфіктіонові угоди укладалися щодо охорони святилища, 

жертвоприношень, спільного проведення ритуалів, а згодом стосувалися питань ведення 

війни й укладення миру. Під час святкувань, присвячених божествам, що входили в 

предмет амфіктіонових угод, встановлювалося «Боже перемир’я», припинялися сварки та 

збройні конфлікти.  

Пілагори — це своєрідна рада, яка приймала присяги амфіктіонів і засвідчувала їх 

дієвість. Кажучи сучасною мовою, пілагори — це держави-депозитарії, тобто хранителі 

узгоджених домовленостей.  

Інститут переговорів має власні історичні етапи становлення. Першою 

письмовою угодою, яка виникла внаслідок проведення переговорів, вважається письмова 

угода між єгипетським царем Рамзесом XI та королем хеттів Хатушилем III у 1278 році до 

Різдва Христового. На срібній пластині з текстом угоди було також і зображення короля з 

королевою та богами, що й засвідчувало автентичність тексту. У подальшому скріплення 

підписами і печаткою текстів міжнародних угод стало атрибутом цього важливого 

документа.  

Ведення переговорів у чужій країні в стародавні часи було справою небезпечною, 

тому збереглися тексти-поради послам, що відправлялися на переговори, у яких тим 

радили зробити заповіт на користь дітей, а їм самим бути насторожі і тримати «каміння за  

паском», тобто мати зброю для самоохорони. У подальшій історії людства проблема 

безпеки послів перетворилась у питання щодо забезпечення їхньої недоторканності. 

Звідси й символ — білий прапор парламентера, який відряджувався для мирних 

переговорів під час бойових дій. Забезпечення недоторканності переговірників у 

міжнародних конфліктних ситуаціях й дотепер є важливим завданням.  

Для ведення переговорів завжди необхідні були такі особливі якості, як: 

мудрість, хитрість, уміння розплутувати складні  проблеми, а 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».  

Від часів Давнього Риму почав формуватись етикет переговорів: звичай 

обмінюватися подарунками, вшановувати послів, які вже носили з собою особливу 

відзнаку посла чужоземної держави — золотий перстень.  

У часи Середньовіччя посилали делегації послів у далекі країни для налагодження 

контактів і запобігання майбутнім зіткненням торговельних інтересів і конфліктам, але 

ставилися до них нерідко жорстоко і навмисно образливо для того, щоб підкреслити 

могутність і велич країни-господаря. В Оттоманській Порті, наприклад, посла садовили на 

гнилий стілець, де він кілька годин вимушений був слухати процес обговорення 

другорядних питань в очікуванні своєї черги на заслуховування. У Японії послів 



примушували повзком наближатися до високопоставлених господарів, а в Китаї — робити 

дев’ять поклонів імператорові.  

У сучасних дипломатичних переговорах такі речі давно не практикують, але 

принцип рівності, взаємної поваги сторін тільки продовжує утверджуватися.   

Соціальність переговорів полягає в тому, що ця взаємодія двох або більше сторін 

притаманна тільки групам людей, прошаркам, верствам. Переговори проводять особи і 

делегації, які й репрезентують якісь соціальні сили.   

Р. Фішер і У. Юрі переконані в тому, що «все, що характерне для переговорів між 

людьми, характерне й для переговорів між організаціями».  

Якщо конфлікт може бути внутрішньоособистіснім і ще й досягати при цьому 

значної гостроти, то «переговори в середині» особистості, як це трапилося з героєм Ф. 

Достоєвського Іваном Карамазовим у романі «Брати Карамазови», свідчать про 

відхилення психіки героя від норми і не можуть бути визнані в теорії переговорів.  

Для того щоб переговори стали реальністю в царині розв’язання проблемних і 

конфліктних ситуацій, необхідно було, щоб в історії розвитку суспільства склалися певні 

умови.  

Як акцентує М. В. Цюрупо, передусім має бути прагматичний аспект цієї форми 

людської взаємодії [17]. Прагматичний, тобто практичний сенс переговорного процесу 

визначається тим, що він повинен приносити спільну користь, слугувати справі 

віднайдення спільного рішення в складній ситуації [15]. Не випадково, що не менше 90 % 

конфліктних справ у США розв’язується завдяки переговорному процесу.   

Обопільна користь від переговорів повинна стати очевидною, щоб спонукати 

опонентів до діалогу. У разі ж заняття опонентом вкрай непоступливої позиції мінімальна 

користь, яку можна отримати з переговорів, уважають Р. Фішер та У. Юрі, — захистити 

себе від невигідної угоди, та шлях до угоди, яка б, по можливості, враховувала якомога 

більше ваших інтересів [16].  

Комунікативний аспект переговорів означає, що переговори можливі за умови, 

коли сторони здійснюють змістовне спілкування. Кожна з них начебто каже: «Говоріть, Я 

Вас слухаю і намагаюся зрозуміти». У психологічному плані комунікація переговорів 

складається із зіставлення «я-позицій», з обміну інформацією між опонентами з приводу 

змісту конфлікту та виходу з нього, можливого варіанта розв’язання проблеми. Ще 

Махатма Ганді, індійський мислитель, політик, фундатор ненасильницького способу 

розв’язання суспільних суперечностей, говорив: «Якщо мене й можна назвати політиком, 

то моє головне правило — насамперед, з’ясувати думку інших» [5].  

Ігровий аспект переговорів означає, що сторони врешті-решт сприймають 

переговорний процес як справедливу гру, результатом якої може бути досягнення 

обопільної вигоди. Нідерландський філософ Йоган Гейзінга вбачав у грі універсальне 

культурне явище на рівні сутності будь-якої діяльності людини. Він писав: «є така давня 

мудрість (трохи дешевенька, щоправда): що б не робила людина, все то гра», а далі 

стверджував, що «передовсім усяка гра є добровільною діяльністю» [17, с. 106].  

На нашу думку, переговори можна ототожнити з особливою грою — буріме — 

складанням віршів двома чи більше учасниками на основі попередньо висловленого 

опонентом якогось слова чи рядка та на основі дотримання певних правил римування. Так 

і в переговорному процесі сторони відштовхуються від попередньо досягнутого і 

рухаються вперед до прийняття спільного документа. Ігровий аспект переговорів означає, 

що якоюсь стороною може бути застосований несподіваний хід, ефектне повідомлення, 



навіть попередньо відпрацьована поза, жест тощо, що мають здійснити вплив на 

психологічний та емоційний стан партнера. Так, на переговорах щодо післявоєнного 

облаштування Європи в 1945 р. делегація США спеціально оголосила про володіння 

ядерною зброєю у формі театрального дійства, розраховуючи залякати СРСР.  

Легітимний (законний, визнаний суспільством як прийнятний) аспект переговорів 

означає схвалення їх як ефективного засобу врегулювання суперечок на всіх рівнях, 

включно до рівня світового співтовариства. Так, у статті 33 Хартії Об’єднаних Націй, на 

яку часто посилаються Сторони, зазначається: «Сторони, які беруть участь у будь-якій 

суперечці, продовження якої могло б загрожувати підтримці міжнародного миру і 

безпеки, повинні, перш за все, намагатися вирішити суперечку шляхом переговорів 

(курсив наш), обстеження, посередництва, примирення, арбітражу, судового розбору, 

звернення до регіональних органів чи угод, або будь-якими іншими мирними засобами за 

своїм вибором» [12, с. 204–295]. Легітимність переговорів означає також, що вони 

ведуться особами та делегаціями, які уповноважені на те офіційними структурами до 

глави держави включно. Щоправда, інколи трапляється думка щодо існування 

нелегітимних, закулісних переговорів, тобто тих, що проводяться сторонами, відкрито не 

підтриманими офіційними структурами. Як бачимо, у цьому разі офіційні структури 

підтримують переговорників приховано, але повноваження їм надане.  

Аспект дискурсу вказує на те, що в процесі переговорів сторони здійснюють вплив 

на позиції одна одної [17]. Дискурс — це одне з центральних понять у новітній філософії, 

яке етимологічно означає розмову, бесіду, мовне спілкування, учасники яких прагнуть 

практично виконати конкретні економічні, політичні, прагматичні завдання або спільно 

розв’язати інші фундаментальні питання [11, с. 285]. Вищевказаний аспект виділено нами 

для того, щоб показати, що, на відміну від монологу, у якому є твердий порядок, жорсткий 

регламент, у переговорному дискурсивному процесі полярно орієнтовані учасники не 

завжди дотримуються обов’язкових дисциплінарних правил і змінюють свої позиції під 

впливом іншого учасника. Так, сучасне міжнародне право не містить якихось правил 

ведення переговорів, а мета, форми і способи проведення, склад учасників визначаються 

самими учасниками. Водночас переговори, зазвичай, ведуться з урахуванням поширеної 

практики та на основі найзагальніших принципів.  

Звичайно, це були лише перші недосконалі, примітивні зародки майбутньої 

дипломатії і переговорів. Дипломатія в тому значенні, у якому ми розуміємо її зараз, 

з’явилася лише в XVII ст. На жаль, ми мало знаємо про діяльність дипломатії в стародавні 

часи, та й відомості ці уривчасті.   

До нас, наприклад, дійшла згадка, що вже в XV ст. до н. е., тобто три з половиною 

тисячі років тому, Єгипет укладав міжнародні договори, причому за правилами 

переговорного мистецтва, близькими до наших днів. Зокрема, у XII ст. до н. е. він уклав з 

хеттами військовий союз, у якому передбачалася допомога один одному, зокрема, 

допомога в боротьбі проти внутрішнього ворога. Така стаття рідко трапляється в 

договорах сучасної дипломатії. Це свідчить про те, що єгипетська дипломатія вже тоді 

досягла високого рівня. Але, виявляється, в Азії, зокрема в Індії, ще раніше — у третьому 

тисячолітті до нашої ери, тобто понад 4000 років тому — існувала дипломатія ще більш 

розвинена.   

Згідно з законами Ману там уже існували зародки міжнародного права і дипломатії 

як мистецтва. Індійська дипломатія звертала увагу на професійні якості дипломата, від 

яких залежали результати його зарубіжної місії. Індійські дипломати замислювалися й про 



методи запобігання війнам (сучасна превентивна дипломатія), й у зв’язку з цим до 

зарубіжної служби ставилися вимоги розпізнавати плани іноземної держави, оберігати 

країну від небезпеки, яка їй загрожувала.  

Високим рівнем вирізнялася дипломатія стародавнього Китаю, яка узяла на 

озброєння підписання договорів про розв’язання спірних питань завдяки переговорам і 

висновків угод про ненапад один на одного. Це був перший відомий нам в історії 

дипломатії випадок підписання такого виду договору. Утім, дипломатія країн Азії й 

Африки не зробила великого впливу на світову дипломатію через відірваність Сходу від 

Заходу. Інша справа — дипломатія Греції, Риму й потім Візантії. Грецька дипломатія, хоча 

й дала багато чого для подальшої методології зовнішніх відносин, але, на думку  Р. 

Нікольсона, греки були поганими дипломатами.   

Англійському дипломату не подобався надмірно демократичний, відкритий, 

публічний характер дипломатії Греції. Було огидним йому й те, що дипломатія весь час 

відкрито використовувала обман. Традиції обману й підступності в дипломатії перейшли 

від греків до римлян. Рим був, кажучи сучасною мовою, «наддержавою», і його 

дипломатія взяла на своє озброєння використовування сили проти слабшого 

супротивника, метод розпалювання розбратів між сусідами. Принцип «розділяй і 

володарюй» став її основним принципом. Візантія взяла багато негативного з досвіду 

грецької і римської дипломатії і передала в спадок Венеції та іншим італійським містам 

традицію використовувати хитрість, обман та силу проти слабкого партнера. І лише 

французька дипломатія, починаючи від Ф. Кальєра, поступово стала набувати 

моральніших форм урегулювання конфліктів, спираючись при цьому на конструктивне 

ведення переговорів. У поле зору вчених проблема підготовки і ведення переговорів «по-

справжньому» потрапила лише на початку XX ст. Спочатку це були в основному 

зарубіжні дослідження, а потім до них приєднались і радянські (російські). У вивченні 

питань, пов’язаних з веденням переговорів, віддзеркалилися тенденції розвитку як 

політичного, так і наукового характеру, які були типові для нашої країни впродовж другої 

половини XX ст. Тому звернення до історії вивчення переговорів у СРСР, а потім у Росії 

та Україні, поза сумнівом, може допомогти осмислити історію розвитку міжнародних 

досліджень.  

Праці щодо переговорів у СРСР обмежувалися зовнішньополітичною сферою і так 

чи так залежали від такої політичної дилеми: чи розв’язувати проблеми і конфлікти, що 

виникають, примусовими методами, включаючи силові, чи вести переговори й шукати 

взаємоприйнятні виходи. При відповіді на це питання акцент у наших відносинах із 

Заходом у різні історичні періоди був різний. При загальній риториці про збереження 

миру превалювали то переговорні підходи і пошук компромісів, то орієнтація на 

протистояння (при недопущенні відкритого збройного конфлікту). Тому періоди розрядки 

змінювалися періодами посилення напруженості  конфронтації із Заходом. При цьому 

загальний інтерес до переговорної проблематики (відповідно й кількість праць) у СРСР 

чітко збігався з періодами розрядки.  

У дослідженнях фахівців різних аспектів переговорів можна виділити такі періоди 

(цит. за І. А. Ламановим, 2003):  

• прояв інтересу до проблем процесу ведення переговорів і поява перших 

праць із цієї тематики російською мовою (40–60-ті рр. XX ст.);  

• початок розвитку вітчизняних досліджень щодо переговорів (70–80-ті рр. 

XX ст.);  



• розквіт досліджень щодо переговорів (кінець 80-х рр. — друга половина 90-

х рр. XX ст.);  

• спад інтересу до проблем ведення переговорів (друга половина 90-х рр. — 

кінець XX ст.);  

• поступове відродження інтересу до проблеми підготовки і ведення 

переговорів (кінець XX ст. — дотепер).  

Зрозуміло, що періоди виділені умовно, бо чітких меж періодів, звичайно ж, немає.  

Перші праці щодо переговорів, у яких розглядався саме процес їхнього ведення в 

узагальненому вигляді, а не тільки результат і позиції сторін на тих чи тих конкретних 

переговорах, з’явились у вітчизняній науковій літературі ще до того, як взагалі у світі 

сформувалася переговорна проблематика як самостійний науковий напрям. Це 

перекладені праці, які були присвячені проблемам дипломатії. Переговори ж у них 

розглядалися як основний метод ведення міждержавних справ [13].  

Першою власною роботою вчених Радянського Союзу з  проблеми переговорів був 

історичний нарис про участь лідера Комуністичної партії Китаю Мао Цзедуна в мирних 

переговорах з Гомінданом «Чунцинські переговори», опублікованою 1945 р.   

У 50-х — на початку 70-х рр. XX ст. у межах правових дисциплін з’явилися, хоча і 

в невеликій кількості, вітчизняні дослідження про переговори і посередництво. У центрі 

їхньої уваги були процедурні питання [3].  

Радянські дослідження обмежуються лише проблемами міждержавних переговорів. 

Інших переговорів Радянський Союз того часу не знав, тому дослідження переговорів 

усередині країни (між сторонами, які протистояли у внутрішньому збройному конфлікті; 

між підприємцями — профспілками; між фірмами з приводу купівлі-продажу та ін., які 

проводилися на Заході) не проводилися.   

У цей період експериментальні підходи і математичні методи аналізу переговорів, 

що широко розвиваються на Заході, залишилися майже непоміченими, хоча в 1970 р. була 

видана російською мовою відома книга Дж. Неймана і О. Моргенштерна «Теорія ігор і 

економічна поведінка», яка лягла в основу багатьох західних досліджень щодо 

переговорів у 1950-х рр. Огляд і аналіз цих праць з’явиться у вітчизняній літературі 

пізніше.  

У цілому ж дослідження переговорів першого періоду тільки формують початковий 

інтерес до розгляданої проблематики і їх  радше можна оцінити як постановочні.  

У другій половині 70-х рр. XX ст., насамперед, у зв’язку з розрядкою в 

міждержавних відносинах передусім між СРСР і США, інтерес до переговорів зріс. Із 

зрозумілих причин він зосередився в політичній сфері. Значною мірою ініціаторами 

розвитку досліджень переговорів стали заступник міністра закордонних справ СРСР А. Г. 

Ковальов і начальник управління МЗС СРСР В. Ф. Петровський.   

В «Азбуці дипломатії» А. Г. Ковальов, мабуть, уперше звернув увагу на те, що 

робиться на Заході в галузі вивчення переговорів, поставив питання про необхідність 

міждисциплінарного і прикладного дослідження переговорної проблематики у нас. 

Водночас з’являється ціла низка праць, у яких аналізуються західні концептуальні підходи 

до міжнародних відносин взагалі і до переговорів  зокрема [14].  

Усе це стало стимулом для розвитку самостійних досліджень спочатку в 

Московському державному інституті міжнародних відносин Міністерства закордонних 

справ Російської Федерації, а трохи пізніше в Інституті США і Канади Академії наук 

СРСР. Для деяких вітчизняних праць цього періоду була характерна орієнтація на 



введення математичних методів аналізу, моделювання, використовування комп’ютерної 

техніки.  

У 70-ті — на початку 80-х рр. XX ст. у СРСР триває робота з вивчення зарубіжного 

досвіду аналізу переговорів і проблем, тісно пов’язаних з переговорним процесом, — 

конфліктів і співпраці. Одночасно триває дослідження переговорів у межах історичної 

науки [2]. Що стосується навчальних програм і курсів з переговорів, то вони 

обмежувалися лише вивченням історії тих чи тих переговорів, а також правових норм 

підсумку і виконання домовленостей.   

При цьому вважалося, що технологічним боком переговорної діяльності, інакше 

кажучи, навичками ведення переговорів, людина опановує на практиці сама. У зв’язку з 

цим ніяких курсів з навчання процесу ведення переговорів з використанням ігрових 

ситуацій, таких характерних для США, в СРСР не практикувалося.  

Підбиваючи підсумки щодо перших двох періодів розвитку  вітчизняних 

досліджень переговорів, слід зазначити, що, хоча деякі вітчизняні праці стосовно 

переговорів отримали визнання не тільки в країні, але й за кордоном, переговорною 

проблематикою цікавилися небагато дослідників. Особливо контрастно це виглядає на тлі 

американських переговорних досліджень. Кінець 80-х — початок 90-х рр. минулого 

століття в Радянському Союзі ознаменувався відходом від жорсткого догматизму 

марксизму, проявом активного інтересу до західних праць у сфері гуманітарних наук 

тощо. До цього слід додати бурхливий розвиток підприємництва в країні, яке немислиме 

без проведення переговорів, появу конфліктів (переважно збройних) на етнічному й 

соціальному ґрунті, що вимагають мирних засобів їхнього врегулювання.   

Мабуть, першими на запити практики відреагували дослідники, котрі раніше 

працювали у сфері міжнародних відносин. Журнали, що спеціалізуються на міжнародних 

відносинах, насамперед такі, як «Международная жизнь», «Мировая экономика и 

международные отношения», «США: экономика, политика, идеология», публікують 

статті, присвячені переговорній проблематиці. Роботи щодо переговорів стають 

доступними широкому колу дослідників, причому тим, які працюють не тільки в Москві.  

На початку 90-х рр. XX ст. увага дослідників, як і раніше, прикута до проблем 

переговорів СРСР і США. Проте на відміну від минулого, коли ці переговори 

розглядалися крізь призму історичного знання, тепер значущим стає теоретичний 

компонент самого переговорного процесу. Крім того, з’являються й нові аспекти в 

дослідженнях переговорів — використання нових інформаційних і комунікаційних 

технологій для оптимізації переговорного діалогу. У вітчизняних виданнях публікуються 

статті провідних зарубіжних, насамперед американських, дослідників переговорів, 

перекладаються їхні книги, з-поміж яких особливо слід відзначити широко відому у світі 

працю Р. Фішера й У. Юрі «Шлях до згоди, або переговори без поразки».  

Нарешті, цей період характеризувався появою монографій і  навчальних посібників 

з переговорів і дослідницьким інтересом не тільки до міжнародних переговорів [6; 7]. 

Випуск російських книг щодо переговорів став однією з ознак того, що ця проблематика в 

країні формується в самостійну наукову галузь.  

Наприкінці 80-х — на початку 90-х рр. з’явилися дослідження з процесу ведення 

переговорів в інших галузях, передусім в економіці й торгівлі. Низка досліджень 

ґрунтувалася на досвіді, накопиченому вітчизняними авторами при вивченні міжнародних 

переговорів.   



Здавалося, дослідження проблем переговорів набирає силу і  варто чекати 

бурхливого розвитку цих досліджень. Проте від середини 90-х рр. XX ст. спостерігався 

явний спад інтересу до переговорів, який вдалося подолати лише на межі ХХ–XXI ст.   

Причини тут як внутрішнього характеру, так і зовнішнього. Якщо говорити про 

зовнішні причини, то слід зазначити, що тоді у світі спостерігалася тенденція до 

скорочення публікацій, присвячених переговорам. Після розпаду Радянського Союзу і 

Варшавського Договору проблема переговорів у галузі роззброєння втратила свою 

гостроту. Водночас з’явилося багато погано керованих конфліктів, зокрема на 

європейській території. Усе це примусило дослідників переорієнтувати свою увагу із суто 

переговорних проблем на питання, пов’язані із запобіганням конфліктам, вивченням 

причин їх виникнення і особливостей розвитку.   

Іншою причиною, що спонукала дослідників різних країн вивчати конфлікти, стала 

зміна специфіки самих конфліктів і переважно те, що в конфліктах, які виникають після 

закінчення «холодної війни», беруть активну участь недержавні чинники, зокрема етнічні 

групи, які часто виступають за надання автономій або відокремлення. Конфлікти почали 

набувати внутрішньодержавного характеру при активному залученні інших держав і 

міжнародних організацій у процес урегулювання конфліктів. До переговорів, крім 

професіоналів-парламентерів, усе ширше стали долучатися представники національних 

меншин, неурядових організацій тощо.   

Слід зауважити, що на відміну від американської науки, яка приділяла основну 

увагу технологіям ведення переговорів, вітчизняна наука більшою мірою вивчала самі 

чинники, що породжують явище. Унаслідок цього вітчизняні вчені переважно аналізували 

причини конфліктів і закономірності їхнього розвитку, а не процес урегулювання. 

Науковий інтерес до переговорних методів урегулювання конфліктів стримував і той факт, 

що багато конфліктів у Росії та інших країнах СНД погано піддавалися цьому засобу дії. 

Конфліктні ситуації звичайно швидко трансформувалися або в збройний конфлікт, як, 

наприклад, у Чечні 1994 р., або в «холодний мир», який підтримувався зовнішніми силами 

— уведенням миротворчих військ (наприклад, в Абхазії, у Молдові). Випадки, коли 

домовленості досягалися винятково за столом переговорів, як це було, зокрема, у 

Татарстані 1994 р. при врегулюванні конфліктної ситуації між місцевим керівництвом і 

федеральним центром, виявлялися радше нетиповими.  

Лише на рубежі XX і XXI ст. ситуація стала дещо змінюватись у бік відродження 

інтересу вчених країн СНД до проблеми переговорів. Це зумовлено низкою чинників, 

головним з яких є зміна стратегії і тактики зовнішньо- і внутрішньополітичної діяльності 

керівництва, усвідомлення більшістю політичної еліти неможливості остаточного 

врегулювання (розв’язання) сучасних між- і внут- рішньодержавних конфліктів тільки 

силовими засобами (наприклад, як це було під час президентських виборів в Україні в 

2004 р., коли Президент України Л. Д. Кучма відмовився використати силу для розгону 

демонстрантів на Майдані Незалежності в Києві).  

 

 

 

 

 

 

 



 2. Основні зарубіжні теорії проведення переговорів  

Перше питання, на яке нам треба відповісти, — що таке переговори? — викликає в 

зарубіжній науковій літературі безліч суперечок. Американські вчені, професор 

дипломатії Дж. Рубін і професор психології Д. Пруйт, визначають переговори як «форму 

поведінки в конфлікті, за якої його сторони шукають спосіб зменшити розбіжність 

інтересів за допомогою якої-небудь взаємодії між сторонами конфлікту». Часто слово 

«переговори» вживається як термін, близький за своїм значенням до поняття «дипломатія» 

(цит. за І. А. Ламановим, 2003).  

В авторитетному зарубіжному науковому виданні, Оксфордському словнику 

англійської мови, наголошується: «дипломатія — це ведення міжнародних відносин за 

допомогою переговорів, метод, за допомогою якого ці відносини регулюються». 

Міжнародні переговори майже завжди розглядалися як підґрунтя головної складової 

дипломатії, а також основного механізму, що забезпечує ведення міжнародних справ у 

цілому. З огляду на це примітна класична праця Гарольда Нікольсона «Дипломатія» [13]. 

У ній він зазначає, що завдання дипломатії — підтримувати зв’язок між двома 

суверенними державами за допомогою переговорів. У дипломатичному словнику також 

підкреслюється, що дипломатія має на увазі, насамперед, проведення переговорів для 

пошуку взаємоприйнятних рішень.   

Отже, дипломатія — наука і мистецтво ведення міжнародних відносин за 

допомогою переговорів; мирний спосіб, за допомогою якого ці відносини регулюються і 

ведуться керівниками держав, урядів і спеціальними органами зовнішніх відносин. 

Можна навести й цілу низку інших, близьких до цих, визначень дипломатії, у яких 

переговори виступають центральною ланкою дипломатичної і зовнішньополітичної 

діяльності основного інструменту розв’язання міжнародних проблем мирними засобами. 

У цьому значенні переговори, як наголошують майже всі дослідники, були і є 

альтернативою силових, передусім військових, рішень на міжнародній арені.  

У зарубіжній літературі з переговорів можна виділити декілька основних напрямів. 

Одним із них є література для практичного застосування, у якій розглядаються, 

насамперед, переговорні правила і тактичні рекомендації, з безліччю прикладів, які робить 

їх популярними. Так, К. Каррас наводить близько 200 порад і рекомендацій ведення 

переговорів. Інший напрям — опис життєвого досвіду з використанням наукових термінів. 

У працях цього напряму здебільшого обговорюються переговори на вищому рівні в 

дипломатичних або індустріальних колах, де міститься безліч корисних зауважень і 

висновків. Автори узагальнюють наявний у них емпіричний досвід з використанням 

наукових розробок у сфері ведення переговорів і дають рекомендації читачам. 

Прикладами є книги    У. Зартмана, Д. Кауфмана, Дж. Ходсон. Наукові праці представлені 

у вигляді конкретних, детально описаних досліджень, зокрема Д. Морлі і Р. Стефенсона, Р. 

Уолтона і Р. МакКірсі, Д. Тібо і Р. Келлі, А. Рапопорта і П. Янга, Д. Ніренберга, У. 

Мастенбрука та інших авторів.  

Аналіз зарубіжної наукової літератури з проблеми переговорів показує, що існує 

безліч критеріїв для їхньої класифікації. Найзагальнішим критерієм є сфера проблемних 

відносин, що розглядаються під час переговорів. Залежно від сфери відносин, що 

розглядаються, переговори поділяють на міжнародні і внутрішні (внутрішньодержавні).  

Іншим загальним критерієм класифікації є різновид суб’єктів переговорного 

процесу. Відповідно до цього критерію переговори поділяють на міжособистісні 

(переговори «віч-на-віч», «один на один») і міжгрупові. Суб’єктами міжособистісних 



переговорів виступають окремі люди. Кожну сторону в таких переговорах представляє 

одна особа. Міжгрупові переговори ведуться не окремими особами, а малими або 

великими групами людей. Залежно від умов проведення і характеру взаємин сторін можна 

виділити переговори в умовах конфлікту (конфліктних відносин), в умовах «гри» або в 

умовах співпраці сторін.   

Такі найзагальніші підстави класифікації переговорного процесу.  

Значна частина наукових праць зарубіжних авторів присвячена проблемі 

міжнародних переговорів. Американський автор, учасник багатьох міжнародних форумів 

Дж. Дін запропонував класифікацію міжнародних переговорів, засновану на ступені 

зацікавленості сторін у досягненні домовленості.   

Дж. Дін поділяє всі переговори на три групи. До першої з них він відносить 

переговори, у яких держава проявляє індиферентне ставлення до досягнення 

домовленостей або, крім того, прагне не допустити їх. Такі переговори «ведуться в 

основному для того, щоб створити видимість переговорів», тобто вони не виконують 

провідної функції переговорів — пошуку взаємоприйнятного рішення. До другої групи 

потрапляють переговори, на яких держава прагне досягти позитивних результатів, проте 

не проявляє при цьому особливого завзяття. До третьої групи входять переговори, що є 

вкрай важливими для їх учасників.  

Інакше кажучи, головна функція переговорів на них реалізується в якнайповнішому 

обсязі. Часто для класифікації міжнародних переговорів використовують й інші підстави.   

Американський автор, учасник багатьох міжнародних форумів Ф. Ч. Ікле 

запропонував класифікацію міжнародних переговорів, за якою вони розрізняються 

залежно від мети, яку ставлять учасники [8]. Він виділяє такі переговори, як:  

1. Переговори, спрямовані на продовження дії наявних угод, досягнутих 

раніше домовленостей (наприклад, продовження терміну перебування військової бази на 

території іншої держави).  

2. Переговори з метою нормалізації відносин. Ці переговори припускають 

перехід від конфронтації до встановлення нормальних відносин. До них відносять 

насамперед переговори між країнами, що конфліктують, про припинення вогню.  

3. Переговори для досягнення перерозподільної угоди. Значення таких 

переговорів полягає в тому, що одна зі сторін, займаючи наступальну позицію, вимагає 

змін на свою користь за рахунок інших сторін.  

4. Переговори для досягнення нових угод. Ці переговори зорієнтовані на 

встановлення нових відносин і зобов’язань між сторонами, які беруть участь у них.  

5. Переговори, орієнтовані на отримання побічних результатів, які не 

відзеркалюються в угоді (у разі досягнення угоди). Як побічні «результати» може бути 

встановлення контактів, виявлення думки партнерів, формування впливу на громадську 

думку та ін.  

У наведеній Ф. Ч. Ікле класифікації основне значення надається завданням, які 

розв’язуються за допомогою переговорів, а не самому процесу, хоча очевидно, що 

залежно від мети учасників переговорів по-різному будується процес їхньої взаємодії. Так, 

міжнародні переговори, спрямовані на нормалізацію відносин, відрізнятимуться від 

переговорів, спрямованих на продовження чинних угод. У першому випадку можна 

чекати складніших і жорстких переговорів, які, не виключено, зажадають посередників.  

Слід зауважити, що погляди зарубіжних учених на суть, класифікацію і функції 

переговорів мають свою еволюцію. Наприкінці 50-х — на початку 60-х рр. відомий 



американський фахівець у галузі теорії конфлікту Т. Шеллінг виклав тогочасну панівну в 

США думку про переговори. Для нього переговори були і залишаються частиною 

конфлікту. У загальній системі конфліктних відносин між двома сторонами — особами, 

партіями, державами — наголошується на силовому чиннику, на досягненні 

односторонньої перемоги. Переговорам у цій системі відводиться місце «запасного 

виходу», коли продовження конфлікту силовими методами або безперспективне, або 

невигідне. У цьому разі переговори не беруть на себе всю тяжкість урегулювання 

суперечки, а служать лише доповненням у боротьбі за перемогу. Це думка, що панувала в 

міжнародних відносинах особливо в роки «холодної війни», тепер зазнала значних змін. 

«Компроміс» перестав бути лайливим словом, а «згода» стала цінуватися більш, ніж 

«повна перемога».  

У зв’язку з цим заслуговують на увагу праці А. Рапопорта і  Х. Райффи. Перший на 

початку 60-х рр. писав, що є різні типи конфліктів: «сутички», коли противники 

розділяють непримиренні суперечності і розраховувати можна тільки на перемогу; 

«дебати», де можлива суперечка, маневри й обидві сторони можуть розраховувати на 

компроміс; й «ігри», у яких обидві сторони діють у межах певних правил, тому вони 

ніколи не завершуються і не можуть завершитися руйнуванням усієї структури відносин.   

Х. Райффа залишив помітний слід у науці про переговори. Він ставиться до 

переговорів як до особливої галузі людських знань і людської діяльності. Його ідея про те, 

що кожна розсудлива людина повинна володіти вмінням ефективно залагоджувати 

суперечки і розбіжності, отримала широке визнання. Мистецтво і науку про переговори 

він поєднує з досягненнями системної науки в галузі розробки й ухвалення рішень. Х. 

Райффа першим увів в обіг поняття «інтерактивного процесу» ухвалення рішень, що 

означало: є сукупність рішень, що не нав’язуються однією стороною, а виробляються 

спільно в процесі переговорів.   

Як подальший розвиток ідей і висновків Х. Райффи з’явилися роботи Р. Фішера й 

У. Юрі, які підкреслювали, що ефективна стратегія переговорів — це стратегія згоди, 

пошуку і примноження загальних інтересів і вміння їх поєднувати так, щоб згодом не було 

бажання порушити досягнуту угоду.  

Р. Фішер, У. Юрі — сучасні американські вчені, фахівці у сфері теорії і практики 

переговорів, автори бестселера «Шлях до згоди, або переговори без поразки». Вони 

назвали свій шлях ведення переговорів методом принципових переговорів, який полягає в 

тому, щоб розв’язувати проблеми на основі їхніх якісних властивостей, а не торгуватися з 

приводу того, на що може чи ні піти кожна зі сторін. Метод принципових переговорів 

означає жорсткий підхід до розгляду суті справи, але передбачає м’який підхід до 

стосунків між учасниками переговорів [16].  

Нині не тільки в США, але й у всіх розвинених країнах Європи відбувається 

стрімке зростання прихильників альтернативних методів і форм урегулювання соціальних 

конфліктів і суспільних суперечок. Розвиток цих організаційних форм і методів іде лінією 

все глибшої і всебічної суб’єктивації, тобто все активнішого залучення творчого 

потенціалу сторін. З огляду на це, принципові переговори є ефективним методом 

врегулювання розбіжностей і суперечок.  

Цікавим є аналіз процесу переговорів в аспекті зарубіжної міжгрупової психології. 

Так, американські психологи Дж. Морено і  С. Стівенсон розглядають переговори, з 

одного боку, як процес, унаслідок якого дві сторони приходять до угоди про свої взаємини 

в майбутньому, і, з другого боку, як форму конфлікту, за якої сторони колективно 



вирішують, як врегулювати в даному соціальному контексті конфлікт. Результатом 

переговорів дослідники вважають злагоджену розповідь або звіт про минуле, який 

призначений для визначення дій у теперішньому часі і в майбутньому. Метою переговорів 

виступає не стільки розв’язання конфлікту, скільки знаходження способів їхнього 

спільного пошуку, незважаючи на конфлікт. Дж. Морено і С. Стівенсон наголошують на 

невіддільності переговорів від соціального контексту.  

Американські дослідники, розглядаючи переговори, аналізували міжособистісні і 

міжгрупові зв’язки. На думку Дж. Морено і  С. Стівенсона, у переговорах між групами 

можуть брати участь як професійні парламентери, що не мають безпосереднього інтересу 

в даному випадку, так і активні представники самих сторін переговорів, зацікавлені 

безпосередньо в наслідку дискусій.   

Психологи вивчали колективні переговори як міжособистісні між представниками 

сторін, але враховували колективний чинник — рольові зобов’язання перед групою. 

Дослідження Дж. Морено і  С. Стівенсона показали, що великого значення колективний 

чинник набуває тоді, коли:  

– парламентер обмежений у визначенні своїх позицій;  

– парламентер уважає себе відповідальним перед групою;  

– тільки сам парламентер відповідає за результат;  

– парламентер відчуває відповідальність перед виборцями, які перебувають у 

ситуації переговорів;   

– парламентер призначений, а не вибраний.  

Підсумком переговорів за такого підходу можна назвати результат взаємодії трьох 

сил — двох сторін, що беруть участь у самому процесі, і впливів суспільства, що стоїть за 

учасниками.  

С. Стівенсон стверджує, що вимоги міжособистісних стосунків і міжгрупових 

взаємин впливають більше чи менше на процес переговорів залежно від ситуації, але 

незалежно один від одного. З цього погляду він пропонує чотири можливі результати 

переговорів: компроміс, конфлікт, змова, апатія.   

Серед безлічі зарубіжних теорій переговорного процесу цікавим є виокремлення 

моделі ведення переговорів У. Мастенбрука, заснованої на 10-річному успішному досвіді 

роботи автора як консультанта з переговорів, яка разом з теорією містить практичні 

рекомендації. У. Мастенбрук розвиває підхід до переговорів як уміння поєднувати 

особисту вигоду з взаємозалежністю.   

Він розглядає чотири підходи до ведення переговорів, найплідніших для кращого 

розуміння цього процесу:   

• ведення переговорів як використовування набору тактичних правил, що 

передбачають безліч різних дій і заборон, які повинні бути впорядковані й 

класифіковані;   

• ведення переговорів як маніпулювання декількома дилемами;  

• ведення переговорів як процес із структурою в часі; • ведення переговорів як 

комплекс різних типів діяльності.  

Сприятливими для ведення переговорів є ситуації, за яких силові відмінності сторін 

не є вирішальними і за яких сторони володіють різними інтересами, але водночас залежать 

одна від одної.  У. Мастенбрук пропонує модель ведення переговорів, що ґрунтується на 

двох типах поведінки їхніх учасників: 1) «співпраця — боротьба»; 2) «дослідження — 

ухилення».  



Тип поведінки залежить від ступеня й характеру взаємозалежності, або від балансу 

сили між сторонами. Одночасне використовування цих двох типів поведінки дає змогу 

подолати різні форми взаємозалежності. Прикметно, що більшість людей дуже легко 

дозволяє втягнути себе у взаємини, які мають характер боротьби, пояснюючи свій вибір 

неконструктивністю поведінки опонента. Опоненти чинять так само — порочне коло 

замикається. Концепцію переговорів як сукупності декількох дилем, що враховують 

полярність співпраці і боротьби, У. Мастенбрук пропонує комбінувати з перспективою 

представлення переговорів у вигляді чотирьох типів діяльності для вироблення 

координувальної моделі. Ведення переговорів передбачає такі чотири типи діяльності:  

1) досягнення належних результатів;  

2) використання силового балансу;  

3) створення конструктивної психологічної ситуації; 4) застосування гнучкої 

тактики.  

Концепція переговорів У. Мастенбрука, як і низка інших перерахованих концепцій, 

добре відома фахівцям у цій галузі знань. У розглянутих нами концепціях висловлені 

основні зарубіжні підходи до суті і класифікації переговорів.   

 

3. Погляди сучасних учених на визначення  і класифікацію переговорів  

З-поміж вітчизняних учених, як і серед їхніх зарубіжних колег, немає єдиного 

розуміння переговорів. Так, наприклад, у словнику С. І. Ожегова визначено поняття 

«переговори» так: «обмін думками з діловою метою». Російські психологи А. Я. Анцупов і 

А. І. Шипілов у підручнику «Конфліктологія» пишуть, що переговори — це спосіб 

запобігання і розв’язання конфлікту, який «полягає у використанні ненасильних засобів і 

прийомів для розв’язання проблеми» [1]. Інший російській психолог, Н. Ю. Бєлоусова, 

визначає переговори як ситуацію спілкування і взаємодії індивідів або груп.   

На думку ж В. І. Курбатова, переговори є складною формою людської взаємодії, 

метою якої є прагнення домовитися про щонебудь. Отже, залежно від того, про що 

домовляються люди і від того, як вони це роблять, розрізняють різноманітні види 

переговорів. У переговорах чітко виділяється те, що може бути назване  їхнім наочним чи 

об’єктним боком. Тому переговори, як уважає  В. І. Курбатов, можуть кваліфікуватися як 

фінансові й економічні, ділові й політичні, військові й дипломатичні.   

Проте, про що б не велися переговори, їхніми учасниками  виступають люди. 

Відповідно до цього переговори можуть бути індивідуальними, коли дві особи 

домовляються про реалізацію своїх загальних планів і намірів, задумів і мети. Вони також 

можуть прагнути врегулювати розбіжності або конфлікт, який між ними виник.  

Учасниками переговорів можуть бути також колективні суб’єкти. У цьому разі 

переговори протікають у дещо іншій формі, ніж індивідуальні. У них виникає ефект 

змагання команд. Командний принцип бачення переговорів передбачає, що кожна команда 

має свою стійку структуру, лідера, експертів і аналітиків. Фабула таких переговорів 

ґрунтується на персональному розподілі праці, і вони, природно, значно складніші за 

багатоманітними сюжетами, ніж індивідуальні.  

За спиною як індивідуальних, так і групових переговорів може бути ціла 

організація, союз, партія, держава, нація, народність. Тоді сюжети боротьби й угод, 

компромісів і альянсів, поступок і конвенцій стають ще складнішими. До них долучаються 

суспільний інтерес, політична кон’юнктура і соціальні пріоритети.   



Слід зазначити, що проблема переговорів стає нині однією з найактуальніших. 

Українські та російські вчені, і насамперед політологи, психологи, соціологи й філософи, 

приступили до її активної розробки. Серед досліджень, присвячених цій проблемі, 

особливе місце посідають праці українських авторів, а саме: Д. О. Александрова, І. О. 

Баклицького, Я. Ю. Кондратьєва, О. В. Данчевої,  Ю. М. Швалба, В. П. Галушко, І. О. 

Дубової, Г. В. Ложкіна, В. С. Лозниці, М. І. Пірен, Н. І. Пов’якель, Л. Е. Орбан-Лембрик, 

Г. В. Осовської, В. М. Форноляк, М. В. Цюрупи та ін.  

У їхніх працях поставлені і розв’язані такі проблеми, як визначення суті й 

класифікація переговорів, виділені фази переговорного процесу й описана його динаміка, 

розкриті умови позитивного впливу переговорів на розв’язання конфліктів. Аналіз 

наукової літератури з проблеми переговорів показує, що є безліч критеріїв для їхньої 

класифікації. При цьому найзагальніші критерії класифікації, переважно ідентичні тим, що 

виділені зарубіжними вченими. Як і їхні зарубіжні колеги, російські й українські 

дослідники залежно від сфери відносин, поділяють переговори на міжнародні і внутрішні 

(внутрішньодержавні).   

Іншим загальним критерієм класифікації є різновид суб’єктів переговорного 

процесу, згідно з яким переговори поділяють на  міжособистісні й міжгрупові. Наступним 

загальним критерієм класифікації переговорів є умови їхнього проведення і характер 

взаємин сторін. За цим критерієм розрізняють переговори в умовах конфлікту (конфліктні 

відносини), в умовах «гри» або в умовах співпраці сторін.  

Спираючись на подані класифікації, основну увагу ми приділимо міжнародним 

переговорам в умовах конфліктних відносин сторін. Вибір цей не випадковий: попри те, 

що в науковій літературі класифікація міжнародних переговорів представлена достатньо 

широко, водночас суть і класифікацію внутрішньодержавних переговорів майже не 

розкрито.  

Найобґрунтованішими і найфундаментальнішими є класифікації міжнародних 

переговорів, розроблені М. М. Лебедєвою і  Н. М. Власовою.  

Класифікація міжнародних переговорів теж може проводитися за різними 

критеріями. Найтрадиційнішим з них, на думку професора М. М. Лебедєвої, є сфера, у якій 

ведуться міжнародні переговори. Відповідно до неї міжнародні переговори поділяються на 

політичні, дипломатичні, торгові тощо. Часто для класифікації міжнародних переговорів 

використовуються й інші критерії. Наприклад, В. С. Іваненко виділяє 13 критеріїв для 

класифікації міжнародних переговорів, серед них: географічна ознака (регіональні, 

субрегіональні тощо), суб’єкти (міждержавні, міжнародні) та ін. Розглядаючи міжнародні 

переговори як процес, М. М. Лебедєва використовує як основу для класифікації саме 

процесуальні параметри.  

Таких процесуальних параметрів може бути декілька. Група «процесуальних 

параметрів» є, мабуть, найпоширенішою. У її межах міжнародні переговори розрізняються 

за:  

– рівнем їх ведення (експертний, глав держав тощо);  

– кількістю сторін, залучених у переговорний процес (двосторонні, 

багатосторонні);  

– характером взаємодії учасників (прямі, що ведуться за допомогою третіх 

осіб);  

– частотою зустрічей учасників (одноразові, поновлювані); – характером 

(офіційні або неофіційні).  



Очевидно, що перераховані вище параметри незалежні. Тобто переговори можуть 

бути одночасно, наприклад, багатосторонніми, поновлюваними і прямими. Загалом же 

важливо підкреслити, що сама можливість зміни параметрів робить переговорний 

механізм гнучкішим, дозволяє легше й ефективніше знаходити переговорні рішення. У 

зв’язку з проблемою гнучкості переговорних механізмів, особливу увагу слід звернути на 

характер міжнародних переговорів: ведуться вони на офіційному чи неофіційному рівні.   

Розвиток переговорного процесу останніми роками сприяв  формуванню 

неофіційних переговорів як найважливішого чинника міжнародних відносин, здатних 

зменшити напруженість ситуації, де офіційні зустрічі виявлялися безрезультатними. Це 

твердження повною мірою стосується й внутрішньодержавних переговорів, особливо з 

проблеми запобігання політичним конфліктам та розв’язання їх. На думку Н. М. Власової, 

підстави для класифікації міжнародних переговорів можна поділити на формальні й 

змістові. До формальних критеріїв класифікації відносяться чинники, зумовлені 

структурними зовнішніми характеристиками переговорів, зокрема:  

– кількістю і географією учасників; – степеней регулярності проведення; – 

рівнем ведення.  

Формальні критерії визначають процедурні особливості переговорів і впливають на 

зміст обговорюваних питань. За кількістю учасників міжнародні переговори бувають 

двосторонніми або багатосторонніми. У двосторонніх переговорах учасники обговорюють 

питання, які належать до спільної компетенції. Багатосторонні переговори проводяться за 

участі трьох і більше зацікавлених сторін, що вимагає чіткішої процедури і принципів 

ухвалення рішень, ніж під час двосторонніх переговорів. За географією учасників 

міжнародні переговори можуть бути локальними (за участю двох чи декількох країн 

регіону), регіональними (за участю більшості або всіх країн регіону) або глобальними (за 

участю країн різних регіонів світу). За регулярністю міжнародні переговори бувають 

разовими або поновлюваними. За рівнем ведення розрізняють міжнародні переговори на 

вищому рівні, переговори на рівні представників і переговори на рівні експертів, що 

розрізняються за завданнями, рівнем повноважень, колом обговорюваних питань і 

способами ухвалення рішень.  

Відомі також класифікації міжнародних переговорів за кількома критеріями, які 

включають:  

– географію (регіональні, субрегіональні);  

– характер суб’єктів (держави, міжнародні організації);  

– форму організації (візити, зустрічі);  

– форму ведення переговорів (прийоми, засідання).   

Ці формальні критерії класифікації, безумовно, відбивають важливі риси різних 

міжнародних переговорів, але є недостатніми, оскільки вони не відбивають змістових 

ознак переговорних ситуацій.  

До змістових підстав (критеріїв) класифікації належать чинники, зумовлені 

внутрішніми характеристиками і зв’язками досліджуваного об’єкта.   

Дослідники розробили цілу низку змістових критеріїв типології міжнародних 

переговорів. Найтрадиційнішою є типологія за наочною сферою переговорів. У зв’язку з 

цим Н. М. Власова виокремлює переговори військово-політичні, дипломатичні, 

економічні, торгові, гуманітарні, соціальні, організаційні [20].   



Як найголовніше слід зазначити, що переговори — спосіб запобігання й 

розв’язання (врегулювання) конфлікту, який полягає у використанні ненасильних 

(мирних) засобів і прийомів для спільного розв’язання проблеми (розбіжностей).  

  

  

  

  

Запитання та завдання для самоконтролю  

  

1. Коли вперше вжито поняття «дипломатія»?  

2. Схарактеризуйте примітивні форми інституту переговорів, які існували в 

історії людства.  

3. Які основні етапи можна знайти в історичному становленні інституту 

переговорів?  

4. Поясніть у чому виражається соціальність переговорів.  

5. У чому полягає прагматичний смисл переговорного процесу та які можливі 

його результати?  

 

Переговорний процес  - досить тривалий за часовим параметром явище, оскільки 

містить певні етапи, тільки послідовне досягнення яких призводить до вирішення 

конфлікту. 

Структура переговорного процесу 

1. Підготовка до переговорів. 

2. Ведення переговорів. 

3. Аналіз результатів переговорів. 

4. Виконання досягнутих угод. 

Перший етап починається з заяви однієї із сторін конфлікту або третьої особи про 

прагнення та підготовку до переговорів. Організовується простір для переговорів, 

визначається оптимальна кількість учасників і строки проведення переговорів. Відбір 

запрошеної делегації повинен здійснюватися за принципом дотримання командності 

учасників. На підготовчому етапі аналізуються інтереси конфліктуючих сторін, 

вибудовується їх ієрархія, виявляється істинний об'єкт конфлікту. 

Завчасно розробляються можливі рішення протиріччя. Вітається їх висока 

варіативність і альтернативність фіналів. У кожному рішенні розглядаються необхідні 

ресурси, визначається ступінь витрат і вигода для кожної з конфліктуючих сторін. 

Будь-яка пропозиція має мати сильну мотивацію, грамотно оформлену в зрозумілу 

для всіх суб'єктів переговорів форму. Виключається двозначність і ускладнення 

формулювання пропозицій. Рішення передбачає об'єктивні аргументи, які у разі потреби 

роз'яснюються учасникам переговорів. 

Ведення переговорів - етап відкритого обговорення конфлікту. Всі неясні моменти 

повинні бути уточнені на цій стадії переговорів. Кожна сторона повинна мати чітке 

уявлення про інтереси інших сторін, однозначно розуміти позицію кожного суб'єкта 

конфлікту. Обговорюються поступки, на які може піти кожна зі сторін, а також інтереси, 

принципові для них. 

Остаточне узгодження прийнятого рішення відбувається в два етапи: 

1) погодження загальної концепції та положень рішення; 



2) уточнення та узгодження деталей рішення. 

Етап аналізу результатів переговорів допомагає усвідомити сторонам положення, 

яких вони домоглися. Відбувається суб'єктивна оцінка: чим більше вона вища, тим більш 

успішними можна вважати переговори. Аналізується ступінь дозволу головного 

протиріччя. Як правило, на цьому етапі складається документ, що містить угоди сторін та 

інші результати переговорів. 

Заключний етап переговорів служить об'єктивним показником успішності 

переговорів, що відбулися. Сторони виконують взяті на себе зобов'язання і діють в рамках 

укладеної угоди. 

 

 Стилі ведення переговорів в політичному конфлікті 

У переговорному процесі кожна із сторін вибирає свій стиль поведінки. 

Конфліктологія виділяє чотири таких стилі ведення переговорів: 

Жорсткий стиль – одна із сторін наполягає на своїх умовах, не йде на поступки, 

здійснює тиск на опонента, незважаючи на його інтереси. Уданому разі завершення 

конфлікту може відбутися за схемою "виграш - програш". Однак якщо інша сторона так 

само перейде на подібний стиль ведення переговорів, швидше за все, переговори можуть 

бути зірвані, а конфлікт може завершитися за формулою "програш - програш". 

При подібному стилі використовуються дві тактики -

 ультимативна і видавлювання поступок. Ультиматум - заява опонентові в категоричній 

формі певної вимоги. Подібна тактика може бути корисною, коли є можливість завершити 

переговори стрімко. Однак ультиматум може повністю зірвати переговори, якщо опонент 

не схильний відступати. Видавлювання поступок передбачає використання засобів 

позиційного і психологічного тиску, маніпуляцій. 

М'який стиль – ідея налагодження відносин між суб'єктами конфлікту стимулює 

до прояву толерантності і поступливості на переговорах. Можливим результатом таких 

переговорів може стати модель "програш - виграш" (при можливій значній поступці) або 

"виграш - виграш", що можна вважати найбільш оптимальним способом завершення 

конфлікту. Для такого стилю необхідні певні умови, наприклад, коли інтерес до опонента 

вищий за інтерес, отриманий при перемозі в конфлікті з ним; коли одна із сторін вагається 

у своєму успіху і може легко піти на поступки; коли вкрай мало шансів на перемогу. 

Торговельний стиль – під час переговорів досягнення вигідних для себе 

результатів реалізується шляхом мінімальних взаємовигідних поступок з кожного боку. 

При подібному стилі використовується технологія - позиційний торг, компроміс і 

консенсус. Результати таких переговорів можуть бути асиметричними на користь більш 

переконливого із суперників або симетричними, якщо угода виявиться вигідною для обох 

сторін. 

Переговори в стилі співробітництва реалізують мету максимального задоволення 

інтересів обох сторін. Цікаву технологію розробили для подібного стилю Р.Фішер і У. 

Юра - метод принципових переговорів. Суть подібного методу полягає в тому, щоб 

виносити на переговори проблеми, які готові обговорювати обидві сторони. Такий метод 

базується на чотирьох принципах: 

1. люди: відокремити людину від проблеми - обговорювати проблему, а не один 

одного; 

2. інтереси: зосередитися на інтересах, а не на позиціях; 

3. варіанти: шукати взаємовигідні варіанти; 



4. критерії: наполягати на використанні об'єктивних критеріїв. 

 

Використання сили та застосування санкцій третьої сторони для 

врегулювання політичного конфлікту 

 

Третьою стороною можуть бути і нерідко бувають групи держав об'єднані для 

врегулювання конкретного конфлікту; міжнародні універсальні (тобто ті, які відкриті для 

всіх країн світу) і регіональні організації; церква; неурядові інститути та організації, а в 

деяких випадках - окремі особи. 

Втручання в конфлікт когось іншого здійснюється з метою його врегулювання або 

принаймні призупинення ескалації, а не задля надання допомоги одному з учасників. 

Третя сторона може втручатися в конфлікт самостійно, а може на прохання 

конфліктуючих сторін. 

Серед засобів впливу розрізняють дві групи: 

- переконання і надання допомоги в знаходженні мирного рішення (є основними 

засобами впливу третьої сторони при використанні переговорного підходу) 

- примус, надання тиску (наприклад, надання політичного або економічного 

тиску) 

Для підтримання миру можуть використовуватися миротворчі сили. Це 

відбувається тоді, коли конфлікт досягає стадії збройної боротьби. Головна мета 

миротворчих сил - роз'єднання протиборчих сторін, недопущення збройних зіткнень між 

ними, контроль над збройними діями протиборчих сторін. 

В якості миротворчих сил можуть використовуватися як військові підрозділи 

окремих держав або груп держав, так і збройні формування Організації Об'єднаних Націй. 

Одночасно з введенням миротворчих сил часто створюється буферна зона з тим, 

щоб розвести збройні формування протиборчих сторін. Практикується також введення 

зон, вільних від польотів, для того щоб запобігти нанесенню бомбових ударів з повітря 

одним з учасників конфлікту. 

Введення військ третьої сторони допомагає врегулюванню конфліктів насамперед 

завдяки тому, що військові дії протиборчих сторін стають скрутними. 

Санкції досить широко використовуються в міжнародній практиці. Вони 

використовуються для того, щоб спонукати учасників припинити конфлікт. 

Санкції вводяться державами за власною ініціативою або за рішенням міжнародних 

організацій. Введення санкцій передбачається Статутом ООН у разі загрози миру, 

порушення миру або акту агресії з боку якоїсь держави. Санкції не припускають згоди 

того, відносно кого вони вводяться. 

Існують різні види санкцій. Торгові санкції стосуються імпорту та експорту товарів 

і технологій, причому особлива увага приділяється тим з них, які можуть 

використовуватися у військових цілях. Фінансові санкції включають заборону або 

обмеження на надання позик, кредитів, а також на інвестиції. Використовуються 

й політичні санкції, наприклад виключення агресора з міжнародних організацій, розрив з 

нею дипломатичних відносин. 

Санкції є досить результативними при врегулюванні конфлікту, оскільки вони 

призводять до ізоляції цих країн від зовнішнього світу. Однак використання санкцій 

ускладнюється тим, що вони діють не вибірково, а на все суспільство в цілому, причому 

переважно страждають найменш захищені верстви населення. Для зниження цього 



негативного ефекту іноді використовують часткові санкції, які не зачіпають, наприклад, 

сферу поставок продовольства або медикаментів. 

 

Тероризм як форма політичного конфлікту 

Тероризм - це одна з форм збройних політичних конфліктів, антигуманний спосіб 

вирішення політичних проблем в умовах протиборства, зіткнення інтересів різних 

політичних сил. 

Тероризм спрямований на залякування чи примушування влади, чи окремих осіб до 

певних вигідних для терористів дій. Головними методами тероризму є насилля, погрози, 

психічний тиск, вбивства, викрадення людей. 

Дослідники вважають проявом терору дії Івана Грозного, який запровадив 

оприччину (державний терор над боярами). До терору вдавався Борис Годунов фізично 

знищуючи князів, які б могли претендувати на престол. Спроби вбивства членів царської 

сім’ї (Олександра ІІ). Спалах масового „білого” і „червоного” терору під час Жовтневої 

революції. Державний тероризм став одним із основних способів утвердження і 

централізації влади зі сторони І.Сталіна і його оточення. 

Основні ознаки тероризму сьогодення: 

1. Чітка політична спрямованість. Основна мета терористів полягає у порушенні 

системи державного устрою. 

2. Провокація збройного повстання чи військового перевороту. 

3. Використання таких методів, як: політичні вбивства, шантаж, відчай. 

4. Використання дуже жорстких форм насилля: вибухи на поїздах, і в літаках, 

мінування залізниць, отруєння води.. 

Суб’єкти тероризму: 

1. Окремі держави, політичні партії, рухи, які підтримують терористичні 

організації. (Куба, Північна Корея, Іран, Ірак, Сомалі, Судан, Сирія). 

2. Самі терористичні чи екстреміські організації, які безпосередньо здійснюють 

терористичні акції. (профашиські, расиські організації: Ку-Клус-Клан – США, „Червоні 

бригади” – Франція, „Червоний вересень” – Палестина, „Аль Кайда”). 

3. Злочинні мафіозні структури міжнародного і національного рівня, які все 

частіше використовують терористичні методи. 

4. Спецслужби держав, які ведуть військові операції в інших країнах. 

 

 

 

Загальний висновок за темою лекції: 

Переговори — це факт нашого  повсякденного життя. Ви обговорюєте з 

начальником своє підвищення по службі і підвищення заробітної платні, хочете 

придбати авто на ринку і намагаєтеся домовитися з малознайомою вам людиною про 

його ціну, лідер однієї з політичних сил країни сідає за стіл переговорів з лідером іншої 

політичної сили для вирішення міжпартійних суперечок. Усе це — переговори.  

Щодня всі ми про щось домовляємося. Люди ведуть переговори навіть тоді, 

коли й не уявляють собі, що вони це роблять. Хтось обговорює зі своєю дружиною, які 

меблі придбати для квартири, за якою ціною і яку придбати їжу або одяг на базарі, а зі 

своєю дитиною — коли їй потрібно лягати спати тощо. Переговори є основним 

засобом отримати від інших людей те, чого ви хочете. Це взаємозв’язок, призначений 



для досягнення угоди, коли ви та інша сторона маєте якісь схожі або протилежні 

інтереси.  

Нині все частіше доводиться вдаватися до переговорів, тому що конфлікт є, 

образно кажучи, індустрією, що розвивається. Кожна людина хоче брати участь в 

ухваленні рішень, які зачіпають її інтереси, усе менше й менше людей погоджується з 

нав’язаними якимись рішеннями. Люди з різними інтересами використовують 

переговори для їх узгодження. Чи то в діловій сфері, урядових колах, чи то в сім’ї люди 

досягають згоди завдяки переговорам. Навіть коли вони звертаються до суду, то 

майже завжди виробляють угоду до слухання справи.  

Серед сукупності насильницьких (за допомогою сили) та  «мирних» засобів 

розв’язання конфліктів особливе місце посідають переговори, які проводять для 

розв’язання більшості проблемних ситуацій у різних сферах життя, передусім у сфері 

міжнародних відносин, економічній сфері, у царині менеджменту та організації  

діяльності, а також у туристичній галузі.  

Переговори — це надзвичайно складна форма вербальної людської взаємодії, 

метою якої є намагання сторін домовитися про щось спільне. На думку американських 

спеціалістів, переговори — це процес, коли дві чи кілька осіб, груп, що мають спільні або 

кон фліктні цілі, висловлюють та обговорюють пропозиції щодо конкретних умов 

досягнення можливої згоди.  

На думку Р. Фішера та У. Юрі, висловлену в книзі «Шлях до згоди, або 

переговори без поразки», на відміну від конфлікту, який часто виглядає брутальною 

боротьбою без правил, переговори можуть бути «розумною, ефективною та 

приємною грою».  

На нашу думку, переговори — це активна діяльність сторін із знаходження 

оптимального спільного розв’язання проблем.  

Успіх у бізнесі, ефективне виконання управлінських завдань, розв’язання 

конфліктних ситуацій у сім’ї, на виробництві, а також в інших сферах діяльності 

багато в чому залежить від результатів переговорного процесу. Одним із видів 

забезпечення цього процесу є психологічне забезпечення.   

Психологічне забезпечення переговорного процесу — це комплекс технологій, які 

спрямовані на досягнення високої психологічної готовності людини до успішного 

проведення переговорів.  

У зв’язку із загостренням конкурентної боротьби на ринку праці останнім 

часом значно підвищилися вимоги до професійного рівня і індивідуально-психологічних 

якостей людей, які працюють у структурах державної та приватної форм власності, 

їх розуміння необхідності і спроможності використовувати новітні досягнення 

психологічної науки.   

Знання основ психології спілкування людей, використання психологічних 

технологій дає змогу підвищити ефективність їх персональної і командної діяльності, 

покращити рівень партнерства в колективах, оптимізувати стан їх здоров’я.  

Ведення переговорів є важливою професійною навичкою фахівця, діяльність якого 

пов’язана з досягненням взаємовигідних  домовленостей. На нашу думку, переговори — це 

активна діяльність сторін із знаходження оптимального спільного розв’язання проблем.  

Крім звичного використання переговорів у сфері бізнесу і політики, вони можуть 

слугувати побудові взаємин і формування стилю поведінки та допомогти досягти 



порозуміння в міжособистісних взаємовідносинах та взаємовідносинах між членами 

громадських об’єднань.  

Переговори проводяться в різних сферах життєдіяльності людини, наприклад, у 

міжнародних відносинах, бізнесі, політиці, військовій справі, у діяльності правоохоронних 

органів, звільненні заручників під час проведення спеціальних операцій, розв’язання 

різноманітних конфліктів між людьми та ін.  

Уміння та навички, які формуються під час підготовки та проведення переговорів 

мають серйозне прикладне значення для життя і діяльності фахівця. Це вміння ставити 

запитання і слухати, узагальнювати і переформулювувати, бути терплячим і ввічливим, 

вміти керувати своїми емоціями і налаштовувати до спілкування співрозмовника. 

Переговори сприяють етичній комунікації, яка віддзеркалюється в стилях поведінки, 

яким притаманні чесність і прямота, справедливість та об’єктивність.  

 

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання 

матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за 

темою лекції. 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Розкрийте сутність таких форм колективної роботи, як нарада, засідання, 

збори. 

2. Назвіть позитивні і негативні сторони ділової наради. 

3. Наведіть класифікацію ділових нарад. 

4. З яких етапів складається процедура проведення ділової наради? 

5. Розкрийте зміст підготовки до ділової наради. 

6. Назвіть особливості проведення інструктивної та оперативної наради. 

7. Розкрийте специфіку проведення наради методом "мозкової атаки" та "наради 

без наради". 

8. У чому полягають особливості проведення телеконференції? 

9. Охарактеризуйте типи учасників ділової наради. 

10. Технічні прийоми проведення менеджером бесід, що сприяють вирішенню 

проблем управління. 

11. Основні принципи ведення ділових бесід. 

12. Технологія ефективного проведення зборів. 

13. Правила етики службових відносин. 

14. У чому полягають особливості ділових контактів менеджера? 

15. Охарактеризуйте зміст поняття "переговори". 

16. Опишіть модель проведення ділових переговорів. 

17. Визначте умови ефективних переговорів та передумови успішного проведення 

ділової зустрічі. 

18. Розкрийте особливості процесу керування потоком відвідувачів. 

19. Яким чином менеджер повинен здійснювати процедуру прийому відвідувачів? 

20. Визначте засоби попередження приймання незаявлених відвідувачів. 

21. Висвітліть техніку контактів керівника з підлеглими. 

22. Розкрийте принципи взаємодії керівника з підлеглими в процесі ділової бесіди. 

23. Охарактеризуйте типи підлеглих за характером сприйняття вказівок. 

24. Розкрийте напрями раціоналізації ведення телефонних розмов. 

25. Висвітліть основні напрями взаємодії керівника і секретаря-референта. 

26. Визначте типи секретарської діяльності. 

27. Охарактеризуйте завдання та функції секретаря. 

28. Розкрийте напрями діяльності секретаря щодо сприяння діловим контактам 

керівника. 



1. Що таке етикет? 

2. Назвіть принципи ділового етикету. В чому їх суть? 

3. Що таке загальні правила ділового етикету? 

4. Що таке специфічні правила ділового етикету? 

5. Наведіть приклади правил увічливості на роботі. 

6. Які правила звернень і привітань Ви знаєте? 

7. Які правила прощання з відвідувачами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глосарій: 

Аргументація — мистецтво обґрунтування думки або дії, спосіб 

переконування опонентів за допомогою значущих аргументів задля їх публічного 

захисту, спонукання опонентів до певної думки.  

Бар’єри спілкування — це певні труднощі, через які спілкування не  завжди 

проходить так, як нам би цього хотілося.  



Дрес-код (dress-code) — у пер. з англ. «код одягу» — стійкі норми й уявлення 

про те, як треба одягатися в тій чи тій діловий або публічній ситуації в певній 

соціальній групі.  

Золоте правило аргументації — це вимога в процесі дискусії розглядати 

аргументи по суті питання.  

Імідж переговірника (від англ. — образ, уявлення) — цілеспрямовано 

сформований образ переговірника, покликаний емоційно-психологічно впливати на 

партнерів з переговорів.  

Карта питань для переговорного досьє — складається перед відкриттям 

переговорів. Містить п’ять основних блоків питань з теми переговорів (питання для 

залучення уваги, для отримання інформації, які змушують думати партнерів, для 

підбиття підсумків, а також заборонені питання), які допоможуть більш упевнено вести 

переговори на різних етапах.  

Консенсус (від лат. сonsensus — згода, одностайність) — процедура  прийняття 

рішення шляхом узгодження позицій без проведення голосування.  

Конфлікт (від лат. сonflictus — зіткнення) — зіткнення протилежних цілей, 

інтересів, позицій, думок або поглядів опонентів чи суб’єктів взаємодії.  

Концепція переговорів — сукупність цілей, висунутих пропозицій, офіційно 

заявлених позицій, стратегії і тактики передбачуваних дій, шкали пріоритетів 

учасників переговорів і карти питань.  

Культура спілкування на переговорах — правильність, точність, зрозумілість 

і стислість ділового мовлення.  

Модель жорсткого торгу — використання за столом переговорів силових 

прийомів, розрахованих на маніпулювання поведінкою партнера.   

У певному сенсі жорсткий торг розрахований на абсолютний виграш: все або 

нічого. Використовуються прийоми тиску, натиску, звинувачення.  

Модель інтеграційних переговорів — метод партнерських переговорів, у 

рамках якого головним є прагнення до об’єднання, «інтегрування» своїх стратегій 

заради збільшення стартового потенціалу кожного партнера, досягнення в результаті 

переговорів «позитивного підсумку» усіма учасниками. Іноді ці переговори називають 

також «переговорами в дусі співробітництва», оскільки в них яскраво виражений 

акцент саме на цьому типі взаємодії.  

Модель м’якого торгу — використання за столом переговорів м’яких 

переговорних прийомів, розрахованих на обмін взаємними поступками. М’яка лінія в 

цій стратегії підкреслює важливість створення та збереження відносин: учасники 

переговорів розглядаються як друзі, які роблять поступки один одному для 

культивування відносин, намагаючись уникати змагання волі, при цьому допускаються 

односторонні втрати заради досягнення угод.  

Модель полемічних переговорів — це модель ведення переговорів, що 

передбачає наявність високого конфліктного особистісного потенціалу партнерів, коли 

весь складний процес узгодження інтересів і полеміка переносяться на самі 

переговори. Полемічна переговірна гра відбувається за моделлю протистояння 

партнерів, де учасники «грають» в основному проти, іноді — з позицій сили, іноді — 

займаючи оборону. Кожен партнер уважно стежить за тим, щоб під час полеміки на всі 

аргументи було дано відповідну відповідь.  



Модель принципових переговорів — це модель ведення переговорів, що 

орієнтована на те, щоб розв’язувати проблеми на основі їх якісних властивостей, 

виходячи із суті справи, але при цьому не торгуватися. Суть цього методу полягає в 

тому, що кожен партнер прагне «бути м’яким зовні і твердим усередині»: 

демонструвати увагу і ввічливість до опонентів, але твердо відстоювати при цьому свої 

позиції. Такі переговори однаково заперечують як «жорсткі методи» — перехід до 

силових прийомів, так і «м’які» прийоми полюбовних рішень.  

Модель змішаного торгу — це модель ведення переговорів, що передбачає 

поперемінне поєднання «м’якої» та «жорсткої» стратегій при збереженні загальної 

лінії торгу.  

Національний стиль ведення переговорів — прихильність до певних 

культурних цінностей, традицій і звичаїв, орієнтація на специфічні механізми 

прийняття рішень, а також дотримання певних правил поведінки, глибоко вкорінених у 

національній культурі.  

Невербальні комунікації — сукупність жестів, постав, міміки, руху очей, що 

загалом прийнято називати «мовою рухів тіла».  

Прийом «віддзеркалювання співрозмовника» — копіювання жестів і постав 

партнерів, наслідування гучності голосу, інтонацій і темпу  мовлення.  

Переговори — це активна діяльність сторін із знаходження оптимального 

спільного рішення проблем.  

Переговорне досьє — всі найважливіші документи, зібрані для майбутніх 

переговорів: тексти основних виступів членів делегації, передбачувані угоди, а також 

довідкові матеріали, підготовлені експертами з усіх аспектів майбутніх переговорів та 

найбільш важливі офіційні повідомлення для публікації в засобах масової інформації.  

Переговори міжнародні — специфічний вид міжособистісної взаємодії 

іноземних партнерів, що орієнтовані на розв’язання конфліктів чи організацію 

співробітництва і передбачає спільне прийняття певного рішення, що має міжнародне 

значення.  

Посередник — особа (а також організація, держава), за участю якої ведуться 

переговори між сторонами.  

Принципи ділової етики — найбільш загальні моральні вимоги, що регулюють 

поведінку людей у процесі ділових відносин, до яких входять відповідальність, 

справедливість, повага правових норм, повага і самоповага партнерів, терпимість до 

представників інших культур, вірувань і народів.  

Психологічний контакт — початкова фаза спілкування, у процесі якої 

відбувається взаємне узгодження цілей та інтересів партнерів і результатом якого є їх 

подальше взаєморозуміння.  

Психологічний вплив у процесі спілкування і взаємодії — прагнення 

вплинути на іншу людину, змінити її настановлення, думки, її інтереси, схильності, 

настрій і поведінку.  

Психологічне забезпечення переговорного процесу — комплекс технологій, 

які спрямовані на досягнення високої психологічної готовності людини до успішного 

проведення переговорів.  

Зв’язки з громадськістю під час переговорів — це мистецтво і наука 

досягнення гармонії в суспільстві за допомогою взаєморозуміння, заснованого на 



своєчасній інформованості всіх учасників переговорів і громадськості щодо приводу 

найважливіших цілей, завдань і самого процесу проведення переговорів.  

Стратегія переговорів — генеральна лінія проведення переговорів, спрямована 

на досягнення поставленої мети.  

Тактика переговорів — конкретні прийоми досягнення певних завдань на 

кожному з етапів переговорів.  

 

Альтернатива (фр. alternative від лат. alter - один з двох) - вибір між 

взаємовиключними можливостями; кожна з виключають один одного можливостей. 

Арбітраж (фр. arbitrage - справедливе рішення) - подання сторонами переговорів 

своїх міркувань третій стороні, яка виносить висновок, що містить рішення проблеми. 

Аргументація (від лат. argumentum-аргумент, судження) - мистецтво підведення 

підстав під яку-небудь думка або дія; спосіб переконання опонентів за допомогою 

вагомих аргументів з метою їх публічного захисту і спонукання опонентів до певного 

думку. 

Волюнтаризм (від лат. voluntas - воля) - апологетика вільної та ірраціональної волі, 

не обмеженої ні космічним, ні моральним законом. 

Дрес-код (англ. dress code - кодекс одягу) - стійкі норми та уявлення про те, як 

треба одягатися в тій чи іншій діловій або публічної ситуації у певній соціальній групі. 

Денонсація (від фр. denoncer - повідомляти, розривати) - належним чином 

оформлений відмова держави від укладеного нею міжнародного договору. 

Депозитарій (від лат. depositarium - сховище) - орган (держава або міжнародна 

організація), якій здається на зберігання оригінал міжнародного договору. 

Золоте правило аргументації - вимога в процесі дискусії розглядати аргументи по 

суті питання. 

Гра з нульовою сумою - переговорна модель, при якій переможець отримує все. 

Гра з позитивною сумою - переговорна модель, при якій кожен учасник 

переговорів щось виграє. 

Імплементація (англ. implementation - здійснення, втілення в життя, від лат. 

implere - виконувати, виконувати) - 1) здійснення, виконання державою міжнародних 

правових норм; 2) аналіз результатів переговорів і виконання досягнутих домовленостей. 

Імідж (парламентера) (англ. image - образ, уявлення) - цілеспрямовано формований 

образ, покликаний емоційно-психологічно впливати на партнерів по переговорах. 

Інформаційна кампанія, що супроводжує переговори, - заздалегідь спланований 

комплекс взаємопов'язаних комунікаційних заходів, спрямованих на забезпечення 

конкретних цілей організаторів переговорів шляхом цілеспрямованого впливу на 

громадську думку та позицію партнерів по переговорах. 

Істеблішмент (англ. establishment - встановлення, підстава) - правлячі кола 

суспільства, домінуючі еліти (не тільки політичні). 

Карта питань для переговорного досьє - робочий документ, який складається перед 

початком переговорів і включає п'ять основних блоків питань за темою переговорів (для 

залучення уваги; для отримання інформації; змушують партнерів думати; підводять 

підсумки; заборонені питання). Добре складена карта питань допоможе сторонам більш 

впевнено вести переговори на різних етапах. 

Кластеризація (від англ. cluster - скупчення) - інформаційний прийом, що означає 

членування, дроблення теми переговорів на яскраві значущі осколки, які можна 



обговорювати окремо, кожен раз звертаючись до нового соціального прошарку 

суспільства. 

Кокус (англ. caucus) - окрему закриту нараду, коли бере участь у переговорах 

сторона видаляється на короткий час спільної сесії переговорів. Має суворі часові рамки, 

визначені процедурною угодою. 

Комюніке (фр. communique, від лат. communico - повідомляю) - офіційне 

повідомлення про хід або результати міжнародних переговорів. 

Консенсус (лат. consensus - згода, одностайність) - процедура прийняття рішення 

шляхом узгодження позицій без проведення голосування. 

Конфлікт (лат. conflictus - зіткнення) - зіткнення протилежно спрямованих цілей, 

інтересів, позицій, думок і поглядів опонентів або суб'єктів взаємодії. 

Конфронтація (від лат. con - проти і frontis - лоб, фронт) - протиборство, зіткнення, 

протиставлення. 

Конформізм (від позднелат. conformis - подібний, сообразный) - установка на 

пасивно-пристосувальний, соглашательский тип поведінки в соціальному житті і в 

політиці. 

Концепція переговорів (від лат. conceptio - розуміння, система) - цілі, висунуті 

пропозиції, офіційно заявлені позиції, стратегія і тактика передбачуваних дій, шкала 

пріоритетів учасників переговорів і карта питань. 

Ксенофобія (від грец. xenos - чужий, чужий і phobos - страх) - ворожість до 

чужинців, іноземцям, представників іншої раси і т. п. 

Культура спілкування - дотримання певних правил і норм не тільки вербальною, 

але і невербальної комунікації; на переговорах передбачає правильність, точність, ясність 

і стислість ділового мовлення. 

Культура з високим контекстом - культура, в якій інформація передається 

переважно невербальними засобами, величезне значення мають підтекст, переносне 

значення слів, метафори. 

Культура з низьким контекстом - культура, в якій цінується вміння говорити 

коротко, ясно і по справі, не вітаються двозначність і невизначеність. 

Латентність (від лат. latentis - прихований, невидимий) - властивість об'єктів або 

процесів перебувати в прихованому стані, не проявляючи себе явним чином; латентний - 

прихований, не виявляє (до пори до часу) видимих ознак. 

Особисті зони в процесі комунікацій - просторові зони, у межах яких 

відбувається спілкування. Експертами виділяються зони: 

- інтимна (від 15 до 45 см) - близькі знайомі, друзі; 

- особиста, або особиста (46-120 см), колеги, знайомі, ділові партнери; 

- соціальна (120-360 см) - під час зустрічі в кабінетах і службових приміщеннях з 

малознайомими або незнайомими людьми; 

- публічна (понад 360 см) - спілкування з великою групою людей. 

Медіація (від лат. mediare - посередництво) - спосіб врегулювання конфліктів і 

спорів за сприяння посередника (медіатора) на основі добровільної згоди сторін з метою 

досягнення взаємоприйнятного рішення. 

Менталітет (фр. mentalite - напрям думок, від лат. mens, mentis - мислення, образ 

думок) - історично обумовлена специфіка мислення представників різних країн і культур. 

Модель переговорів 



- інтегративних - метод партнерських переговорів, в рамках якого головним є 

прагнення і воля сторін до об'єднання, інтегрування своїх стратегій заради збільшення 

стартового потенціалу кожного партнера. Метою переговорної гри виступає досягнення в 

результаті переговорів "позитивної суми" усіма учасниками. Іноді подібні переговори 

називають переговорами в дусі співробітництва, оскільки в них яскраво виражений акцент 

саме на цей тип взаємодії; 

- полемічних - метод переговорів, в рамках якого передбачається присутність 

високого конфліктного особистісного потенціалу партнерів, коли весь складний процес 

узгодження інтересів і полеміка переносяться на самі переговори. Полемічна переговорна 

гра відбувається по моделі протистояння партнерів, де учасники грають в основному 

проти, іноді - з позиції сили, іноді займаючи оборону. Кожен партнер уважно стежить за 

тим, щоб під час полеміки на всі аргументи було дано відповідь; 

- принципових - метод переговорів, орієнтований на те, щоб вирішувати проблеми 

на основі їх якісних властивостей, виходячи з суті справи, але при цьому не торгуватися. 

Суть методу полягає в тому, що кожний партнер прагне "бути м'яким зовні і твердим 

всередині": демонструвати увагу і ввічливість до опонентів, але твердо відстоювати свої 

позиції. Подібні переговори рівною мірою заперечують як жорсткі методи переходу до 

силових прийомів, так і м'які прийоми полюбовні рішень. 

Модель торгу 

- жорсткого - модель, яка передбачає за столом переговорів використання силових 

прийомів, розрахованих на маніпулювання поведінкою партнера. У певному сенсі 

жорсткий торг розрахований на абсолютний виграш: все або нічого. Використовуються 

прийоми тиску, натиск, звинувачення; 

- м'якого - модель, яка передбачає за столом переговорів використання м'яких 

переговорних прийомів, розрахованих на обмін взаємними поступками. М'яка лінія в цій 

стратегії підкреслює важливість створення і збереження відносин: учасники переговорів 

розглядаються як друзі, які роблять поступки один одному для культивування відносин, 

намагаючись уникати змагання волі, при цьому допускаються односторонні втрати заради 

досягнення угод; 

- змішаного - модель, яка передбачає за столом переговорів поперемінне 

поєднання м'якої та жорсткої стратегій при збереженні загальної лінії торгу. 

Мондиалізм (від фр. monde - світ) - особлива ідеологія, що передбачає злиття всіх 

держав і народів у єдине планетарне утворення з встановленням світового уряду, 

знищенням расових, релігійних, етнічних, національних та культурних кордонів. 

Національний стиль ведення переговорів - прихильність певним культурним 

цінностям, традиціям і звичаям, орієнтація на специфічні механізми прийняття рішень, а 

також дотримання певних правил поведінки, глибоко вкорінених у національній культурі. 

Національний характер - сукупність найбільш яскравих вольових та емоційних 

якостей, притаманних певному народу. 

Невербальні комунікації - сукупність жестів, поз, міміки, руху очей, що в цілому 

прийнято називати "мова рухів тіла". 

Нонконформізм (від лат. non - не та позднелат. conformis - подібний, сообразный) 

- психологічна і соціокультурна установка на незгоду з загальноприйнятим або 

нав'язуються владою авторитетом. 

"Відззеркалювання" співрозмовника - психологічний прийом; копіювання 

жестів і поз партнерів по переговорах, наслідування гучності їх голосу, інтонацій і темпу 



мови. Має велике значення в процесі комунікації, оскільки виступає одним із способів 

показати співрозмовникам, що ви з ними згодні, вони вам імпонують. 

Парадигма (від грец. paradeigma - приклад, взірець, доказ, аргумент) - усталені 

зразок або модель, створюють усвідомлену чи неусвідомлену установку мислення бачити 

явища в певному світлі або досліджувати їх у відповідному методологічному ключі. 

Патерналізм (від лат. paternus - батьківський, батьковий) - установка на 

батьківську опіку (піклування), перенесена на все суспільство, свобода якого обмежується 

владою, яка виступає як благонамірений опікун народу. 

Переговорний досьє - папка, сукупність матеріалів, що включає всі найважливіші 

документи, зібрані для майбутніх переговорів: тексти основних виступів членів делегації, 

передбачувані угоди, а також довідкові матеріали, підготовлені експертами з усіх аспектів 

майбутніх переговорів. Містить найбільш важливі офіційні повідомлення для публікації в 

ЗМІ. 

Переговори міжнародні - специфічний вид міжособистісної взаємодії іноземних 

партнерів, орієнтований на вирішення конфліктів чи організацію співробітництва і 

передбачає спільне прийняття певного рішення, яке має міжнародне значення. 

Плюралізм (від лат. pluralis - множинний) - соціально-філософська та політична 

концепція, згідно з якою існує безліч незалежних і рівноправних почав (позицій, інтересів, 

партій, ідеологій), чиє розмаїття продуктивно. 

Посередник - особа (а також організація, держава), при участі якого ведуться 

переговори між сторонами. 

Принципи ділової етики - найбільш загальні моральні вимоги, що регулюють 

поведінку людей в процесі ділових відносин, які включають відповідальність, 

справедливість, дотримання правових норм, повага і самоповага партнерів, терпимість до 

представників інших культур, вірувань і народів. 

Радикалізм (позднелат. radicalis - корінний, від лат. radix - корінь) - установка на 

крайні позиції і рішуче, ні перед чим не останавливающееся втілення в життя тих чи 

інших ідейно-політичних принципів. 

Редукціонізм (від лат. reductio - повернення, приведення назад) - спрощує 

трактування тих чи інших явищ і процесів, пов'язана зі зведенням вищих форм до нижчих 

(наприклад, духовних чинників - економічних, технологічних або біологічним). 

Релятивізм (від лат. relativus - відносний) - вчення про відносність, умовність і 

проблематичності всіх законів і норм: від наукових, пов'язаних з пізнанням, до 

культурних і моральних. 

Риторика (грец. rhetorike - ораторське мистецтво) - наука про красномовство, яка 

звертає увагу на основні принципи мовного впливу і найважливіші комунікаційні ефекти, 

що дозволяють багаторазово посилити дієвість вимовних слів. Риторичне запитання - 

запитання, яке не потребує відповіді. 

Зв'язки з громадськістю під час переговорів - мистецтво і наука досягнення 

гармонії в суспільстві за допомогою взаєморозуміння, заснованого на своєчасної 

інформованості всіх учасників переговорів і громадськості з приводу найважливіших 

цілей, завдань і самого процесу проведення переговорів. 

Софізм (від грец. sophisma - хитра уловка, вигадка) - свідома підміна тез у спорі 

або при доведенні сумнівних істин. Назва веде своє походження від школи софістів в 

Стародавній Греції, расшатывавших не тільки ідеали та достовірні об'єктивні знання, але і 

багато моральні цінності. 



Стратагема (грец. strategema - військова хитрість), в перекладі з китайського - 

стратегічний план, в якому укладена якась пастка або хитрість. 

Стратегія переговорів - розроблена генеральна лінія проведення переговорів, 

спрямована на досягнення поставлених цілей. 

Тактика переговорів - конкретні прийоми досягнення визначених завдань на 

кожному з етапів переговорів. 

Фаталізм (від лат. fatalis - визначений долею, фатальний) - вчення про царство 

непорушної необхідності, або приречення, не залишає місця ні випадковим варіацій, ні 

альтернатив і пов'язаної з ними свободи людини. 

Харизма (від грец. charisma - божественний дар, благодать) - особистий дар, 

заснований на виняткових якостях лідера вселяти свою волю масам. Термін введений в 

соціально-політичні науки німецькими вченими Е. Трельчем і М. Вебером. 

Центризм - політична установка на те, щоб уникати крайнощів лівого і правого 

радикалізму і прагнути до зближення позицій різних політичних сил на основі 

реформістської помірності. 

Емпіризм (від грец. empeiria - досвід) - установка на спостережувані факти, 

чуттєвий досвід, а не на умоглядні концепції і поспішні узагальнення. 

Укладач:  Комарницька Г.О.,  к.е.н., доц. кафедри  економіки та менеджменту. 

 


