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РОЗДІЛ 1.  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
Навчальна дисципліна «Стратегія проведення переговорів» забезпечує формування у 

здобувачів вищої освіти необхідних навичок для проведення ефективних ділових 

переговорів, нарад, публічних виступів.  

Вивчення даної дисципліни має на меті ознайомити здобувачів вищої освіти із 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики ведення переговорів, 

розкрити структуру і специфіку переговорного процесу, виявити соціокультурні традиції і 

національні стилі ведення переговорів та сформувати практичні навички щодо їх 

організаційної підготовки та безпосереднього ведення переговорів.  

Викладання даної дисципліни є головним чинником формування продуктивних 

професійних умінь ведення переговорів та їх застосування у профілактиці і розв’язанні 

конфліктів у професійній діяльності та підвищення комунікативних здібностей здобувачів 

вищої освіти. 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні засади інструменти та 

методи розробки стратегій, тактичні прийоми та стилі ведення переговорів, технологія 

посередницької діяльності. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із основними поняттями та ключовими 

проблемами теорії та практики переговорів, формування системи знань про стратегію і 

тактику переговорного процесу, а також ознайомлення здобувачів вищої освіти з існуючими 

розробками в сфері міжнародних переговорів, сформувати практичні навички їх 

застосування. 

 

Основні завдання 

Завданнями вивчення дисципліни є:  

- надання здобувачам вищої освіти необхідних знань і практичних навичок 

організаційної підготовки до переговорів та ведення переговорів;  

- набуття вмінь роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-правовими 

джерелами щодо їх тлумачення і аналізу;  

- ознайомити здобувачів з проблемами, пов'язаними з введенням переговорів; 

- сформувати практичні навички підготовчої роботи і безпосереднього ведення 

переговорів. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: «Стратегічне 

управління в публічних організаціях», «Економічні засади публічного управління», 

«Регіональне управління та територіальне планування», «Соціальна і гуманітарна політика», 

«Публічна політика». економічна теорія, основи менеджменту, менеджмент, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату щодо теорії дебатів та переговорів. 

 

Вимоги до компетентностей, знань і умінь 

В результаті вивчення навчальної дисципліни у студентів мають бути сформовані такі 

компетентності: 

Інтегральна компетентність 

Здатність розв`язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та 

адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні 



технології. 

ЗК07. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності: 

СК04. Здатність визначати показники сталого розвитку на вищому, центральному, 

регіональному, місцевому та організаційному рівнях.  

СК05. Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та 

налагоджувати ефективні комунікації з ними. 

СК07. Здатність самостійно готувати проєкти нормативноправових актів, аналітичні довідки, 

пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування. 

СК08. Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем 

на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях. 

СК09. Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного 

управління та адміністрування. 

СК14. Здатність оцінювати конкретну управлінську ситуацію, використовуючи відповідні 

інструменти аналізу: галузевий аналіз, аналіз ринку, PEST-аналіз, матричний аналіз, SWOT-

аналіз тощо із економічним обґрунтуванням та розробкою шляхів покращення ситуацій. 

Програмні результати навчання 

знати: 

ПРН01. Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

ПРН02. Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи 

вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти 

нормативно-правових актів для їх усунення. 

уміти: 

ПРН04. Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, 

спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного 

управління та адміністрування. 

ПРН07. Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку 

публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також 

методи командної роботи. 

ПРН08. Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, 

використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних 

норм. 

ПРН12. Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного 

управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, 

вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його 

результатів, формулювання обґрунтованих висновків. 

ПРН15. Уміти застосовувати інструментарій для оцінювання тенденцій та можливостей 

концепції розвитку партнерських взаємовідносин держави, громади, освіти та бізнесу. 

 

 

 

 

 

 

 



Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати необхідний рівень 

сформованості вмінь: 

 

Назва рівня 

сформованості 

вміння 

Зміст критерію рівня 

сформованості вміння 

1. Репродуктивний 
Вміння відтворювати знання, передбачені даною навчальною 

програмою 

2. Алгоритмічний 
Вміння використовувати знання у практичній діяльності при 

розв’язуванні типових ситуацій 

3. Творчий 
Здійснювати евристичний пошук і використовувати набуті знання 

для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій 

 

Навчальна програма складена на  4 кредити. 

 

Форма контролю  – залік. 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1.Теоретичні основи ведення переговорів.  

Тема 2. Функції та культура проведення переговорів.  

Тема 3. Функціональні ролі в проведенні переговорів.  

Тема 4. Дебати та потреба у веденні переговорів.  

Тема 5. Управління очікуваними результатами ведення переговорів.  

Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності.  

Тема 7. Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності.  

Тема 8. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 

 

 

РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Тема 1. Теоретичні основи ведення переговорів. 

Визначення проведення переговорів. Принципи проведення переговорів. Ключові 

ознаки проведення переговорів. Невіддільні складники проведення переговорів. Визначення 

конфлікту в проведенні переговорів. Класифікація конфліктів. Етапи розвитку конфлікту. 

Ескалація. Різні форми інтервенції в конфлікт. Конфлікт у сучасному українському 

суспільстві. Переговори як форма роботи у соціальних конфліктах.  

 

Тема 2. Функції та культура проведення переговорів. 
Формування культури проведення переговорів в Україні та світі: досвід, виклики та 

перспективи. Застосування навичок проведення переговорів та функції проведення 

переговорів.  

Відмінність проведення переговорів від суперечки: фокус, мета, відкритість і 

готовність до змін.  

 

 

 

 



Тема 3. Функціональні ролі в проведенні переговорів. 
Дійові особи в проведенні переговорів. Про функціональні ролі у проведенні 

переговорів. Роль організатора. Роль аналітика. Роль фасилітатора. Роль мультиплікатора.  

 

Тема 4. Дебати та потреба у веденні переговорів. 
Відновлення стосунків. Як виникає потреба в дебатах? У кого виникає потреба в 

дебатах? Потреби дебатах як процесу.  

 

Тема 5. Управління очікуваними результатами ведення переговорів. 
Результати проведення переговорів. Види результатів залежно від рівня переговорів. 

Результати та очікування. Управління очікуваннями.  

 

Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності. 
Історія становлення проблеми переговорної діяльності. Соціально-психологічні 

чинники переговорної діяльності. Спеціально-тактичні фактори переговорів.  

Основні різновиди ситуацій ведення переговорів. Механізми розвитку переговорного 

процесу. Об’єктивні та суб’єктивні чинники що впливають на успішність переговорної 

діяльності.  

Чинники, що детермінують переговорний процес: соціальні, соціально-психологічні, 

індивідуально-психологічні. Закономірності динаміки психіки в ситуації переговорів.  

 

Тема 7. Основні завдання, функції та закономірності переговорної діяльності. 
Типологія переговорів та особливості окремих їх різновидів. Психологічно доцільні 

варіанти поведінки працівників в умовах ведення переговорів. Основні завдання 

переговорного процесу. Етапи ведення переговорної діяльності.  

 

Тема 8. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 
Поняття «маніпуляція» та її ознаки. Метафорична сутність та семантичні межі 

поняття «маніпуляція». Умови успішності маніпулятивного впливу. Технології 

психологічного впливу у процесі переговорної діяльності.  

Механізми психологічного впливу у процесі переговорної діяльності: навіювання, 

звернення до інстинктів, створення контексту, «салямі», вибір без вибору, перефразування, 

маніпуляція емпатією. Основні складові маніпуляції свідомістю. Мова як засіб сугесторного 

впливу. Мова образів. Маніпулювання емоціями та почуттями у процесі переговорів.  

Критерії та умови ефективного психологічного впливу. Психологічні засади протидії 

маніпуляції з боку опонентів в переговорному процесі. 
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