
Назва дисципліни Основи переговорного процесу 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і курси 

навчання, студентам яких 

пропонується вивчати цю 

дисципліну 

Дисципліна пропонується для викладання на факультеті 

міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу 

здобувачам вищої освіти 4 курсу, спеціальність 291 

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні 

студії», освітньо-професійна програма «Міжнародні 

відносини»  

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних працівників, 

залучених до викладання 

Алексєєва Тетяна Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри міжнародних відносин, міжнародної 

інформації та безпеки ХНУ ім. В. Н. Каразіна, тел.  

+380671864410 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння 

кредитів з теорії міжнародних відносин; міжнародних 

відносин та світової політики; інтеграційних процесів в 

сучасних міжнародних відносинах; міжнародних організаціях; 

міжнародного публічного права  

Опис 

Мета викладання навчальної дисципліни:  

ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними поняттями 

та ключовими проблемами теорії та практики ведення 

переговорів, формуванням системи знань про стратегію і 

тактику переговорного процесу, існуючими розробками  щодо 

ведення переговорного процесу у сфері міжнародних 

відносин. 

Очікувані результати навчання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен:  

- знати: основні категорії курсу; характеристики 

переговорного процесу; типи переговорів та стилі їх ведення; 

структуру переговорного процесу; стилі ведення ділових 

переговорів; тактичні прийоми при веденні переговорів у 

різних стилях; етапи та методи підготовки до ділових 

переговорів; психологічні особливості ведення переговорів; 

основні прийоми рішення проблем і прийняття рішень в 

процесі переговорів; принципи і закономірності проведення 

ділових переговорів, зустрічей, нарад, телефонного ділового 

спілкування. 

- вміти: здобувати практичні навички організаційної 

підготовки до переговорів та їх веденню; набувати вміння 

роботи з дипломатичними, політичними та міжнародно-

правовими джерелами щодо їх тлумачення і аналізу; 

аналізувати переговорну ситуацію та діагностувати інтереси 

сторін на переговорах; організовувати ділові переговори; 

створювати сприятливий клімат для ведення переговорів; 

розпізнавати маніпуляцію і протистояти маніпулятивним 

тактикам і прийомам у процесі взаємодії; проводити ділові 

наради; грамотно вести телефонні переговори; аналізувати 

проведену ділову зустріч і розмову з метою критичної оцінки 

своєї поведінки та обліку зроблених помилок; готувати 

підсумкові документи переговорів; використовувати знання в 

галузі проведення ділових переговорів для реалізації 

професійних навичок. 



Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

 Протягом вивчення навчальної дисципліни у межах 

аудиторної та самостійної роботи здобувачі повинні засвоїти 

матеріал за наступними темами: 1. Загальна характеристика 

переговорного процесу. 2. Типи переговорів та стилі їх 

ведення. 3. Організація переговорного процесу. 

4. Психологічні особливості проведення переговорів.  

5. Стратегія ведення переговорів. 6. Тактика ведення 

переговорів. 7. Міжнародні переговори як засіб дипломатії.  

8. Ефективність завершення переговорів  

 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний контроль знань проводиться на кожному 

практичному (семінарському) занятті у формі усного 

опитування, доповідей і повідомлень здобувачів, тестування, 

розв’язання проблемних та творчих завдань, навчальних 

дискусій. Семестровий підсумковий контроль проводиться у 

формі екзамену. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 

кредити ECTS. 

 

Мова викладання – українська. 

 

 

 


