




ВСТУП

1.  Мета  дисципліни –  сформувати  уявлення  про  основоположні  теоретичні  та
практичні аспекти переговорів, а також виробити у студентів належні навички з ведення
переговорів та здійснення посередницької діяльності.

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:

1.  До  початку  вивчення  цього  курсу  студенти  мають  знати основні  складові
сучасних  політичних  систем  (політичні  інститути,  політичні  процеси,  політичну
культуру),  закономірності  їх  функціонування  та  розвитку;  основні  методи,  категорії,
поняття та концепції, які застосовуються у дослідженні політики.

2. Вміти на основі знань про політичну систему, закономірності її функціонування
та розвитку орієнтуватися в партійно-політичному житті конкретних країн, в тому числі і
в Україні.

3.  Володіти елементарними  навичками  наукового  дослідження,  пошуку  та
опрацювання необхідної інформації, в тому числі й в іншомовних джерелах, критичного
ставлення до перебігу конкретних подій.

3.  Анотація  навчальної  дисципліни: дана  дисципліна  забезпечує  формування
теоретичних уявлень та розвиток практичних навичок ведення переговорів та здійснення
посередницької діяльності. Її теоретична частина присвячена вивченню наукових підходів
до  дослідження  міжнародних  переговорів,  класифікації  міжнародних  переговорів,  їх
функцій,  структурних  елементів  переговорної  діяльності  (стадії  ведення  переговорів  –
підготовка,  проведення  і  аналіз  результатів  переговорів;  етапи  ведення  переговорів,
стратегії і тактичні прийоми). Дисципліна розкриває особливості психології спілкування
при  веденні  міжнародних  переговорів  в  умовах  співробітництва,  конфронтації  та  в
екстремальних  ситуаціях;  характерні  особливості  національних  та  особистих  стилів
ведення  переговорів;  дає  уявлення  про  функції,  стратегії  та  види  посередництва.
Практичний аспект дисципліни спрямований на формування практичних умінь ведення
переговорів,  що  передбачають  спроможність  студентів  використовувати  у  реальній
переговорній ситуації оптимальні елементи переговорного процесу.

4.  Завдання  (навчальні  цілі)  дисципліни: сформувати  правильне  розуміння  місця
переговорного  процесу  як  інструменту  дипломатії  в  системі  заходів  забезпечення
національних  інтересів  держави;  ознайомити  студентів  із  основними  поняттями  та
ключовими  проблемами  теорії  та  практики  міжнародних  переговорів,  переговорною
практикою  провідних  країн  світу;  сформувати  систему  знань  про  стратегію  і  тактику
переговорного процесу; виробити у студентів практичні навички підготовки та ведення
переговорів, а також уміння надавати посередницькі послуги на міжнародних переговорах
та  працювати  з  дипломатичними,  політичними  та  міжнародно-правовими  джерелами
щодо їх тлумачення і аналізу.

Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей:
загальні:
ЗК3.  Здатність бути критичним і самокритичним.



ЗК4.  Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з
експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

фахові:
ФК4.  Здатність  застосовувати  інструментарій  нормативної  та  емпіричної  політичної

теорії,  політичної  методології,  порівняльної  та  прикладної  політології,  міжнародних та
глобальних студій у фаховій діяльності.

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 

4. автономність та
відповідальність)

Форми (та/або
методи і

технології)
викладання і

навчання

Методи
оцінювання

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниК

Код
Результат навчання

Знати:
1

1.1
Основні  поняття, терміни та
категорії, що складають суть теорії
міжнародних переговорів. Основні
наукові підходи до аналізу
переговорів.

Лекція, семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота (есе),
підсумкова
контрольна

робота

10

1
1.2

Місце та роль міжнародних
переговорів в сучасній системі
міжнародних відносин; міжнародно-
правові засади переговорів. Типи та
види міжнародних переговорів, їх
функції.

Лекція, семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
підсумкова
контрольна

робота

10

1
1.3

Завдання та проблеми підготовки до
ведення міжнародних переговорів.
Структуру переговорного процесу,
особливості кожного із його етапів.

Лекція, семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота (есе),
підсумкова
контрольна

робота

10

1
1.4

Стратегії та тактичні прийоми,  які
використовуються при переговорах.
Особливості психології спілкування
при веденні переговорів;  принципи
прийняття рішень.

Лекція, семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота (есе),
підсумкова
контрольна

робота

5

1
1.5

Особливості національних та
особистих стилів ведення
переговорів. Функції, стратегії та
види посередництва.

Лекція, семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота (есе),
підсумкова
контрольна

робота

5

Вміти:
2Моделювати схему проведення Семінар, Усна доповідь, 10



2.1 двосторонніх та багатосторонніх
переговорів.

самостійна
робота

дискусія

2
2.2

Аналізувати переговорну ситуацію.
Діагностувати інтереси сторін на
переговорах.  Готувати підсумкові
документи міжнародних
переговорів.

Семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна
робота (есе)

10

2
2.3

Організовувати та проводити
міжнародні зустрічі, дипломатичні
переговори, працювати в рамках
міжнародних конференцій,
організацій, інших форм
практичного міжнародного
співробітництва, працювати з
дипломатичними та міжнародними
документами. Надавати
посередницькі послуги в якості
третьої сторони.

Семінари Усна доповідь,
дискусія

10

Комунікація:
3

3.1
Організовувати та вести професійні
дискусії у сфері міжнародних
відносин та дипломатії.

Семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
дискусія

5

3
3.2

Здійснювати  групові  дослідження
окремих  аспектів  переговорної
практики  країн  світу  із
застосуванням  заздалегідь
узгоджених  методів  отримання  та
обробки даних.

Семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота
(доповідь-

презентація),
дискусія

5

Автономність  та
відповідальність:

4
4.1

Розробляти рекомендації щодо
використання новітнього
інструментарію міжнародних
переговорів в умовах глобалізації.

Самостійна
робота

Самостійна
робота

(доповідь-
презентація)

10

4
4.2

Самостійно знаходити необхідну
інформацію, оцінювати її якість і
зміст, давати відповідну оцінку  на
предмет можливості її використання
при підготовці та  проведення
переговорного процесу, 

Семінар,
самостійна

робота

Усна доповідь,
самостійна

робота
(доповідь-

презентація)

10

 



 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 
навчання

               Результати навчання дисципліни 

Програмні результати навчання

1.
1

1.
2

1.
3

1.
4

1.
5

2.
1

2.
2

2.
3

3.
1

3.
2

4.
1

4.
2

3.   Вміти критично мислити у сфері професійної
діяльності.

= = + + +
+

+
+

+
+

+

4.  Мати навички професійної комунікації. +
+

+
+

+
+ +

11.  Застосовувати інструментарій нормативної та
емпіричної  політичної  теорії,  політичної
методології,  порівняльної  та  прикладної
політології,  міжнародних  та  глобальних  студій  у
фаховій діяльності.

+
=

+
+

+
+

+ +
+ + + +

7. Схема формування оцінки.

 7.1. Форми оцінювання
 Контроль  знань  здійснюється  за  системою  ECTS,  яка  передбачає  дворівневе
оцінювання  засвоєного  матеріалу,  зокрема  оцінювання  теоретичної  підготовки  –
результати  навчання  (знання  1.1  –  1.5),  що  складає  40  %  від  загальної  оцінки  та
оцінювання практичної підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація –
3.1-3.2); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки.

Оцінювання семестрової роботи:

        1. Усна доповідь, доповнення та участь в дискусіях на семінарах: Р.Н. 1.1,1.2,
1.3,1.4, 1.5,  2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4.2 – 24-40 балів 

             2. Самостійна робота (есе): Р.Н. 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 2.2 – 12-20 балів

             3. Самостійна робота (доповідь-презентація): Р.Н. 3.1, 3.2, 4.2 – 12-20 балів

Семестрову  кількість  балів формують  бали,  отримані  студентом  у  процесі
засвоєння матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із
балів, отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на
семінарах),  за самостійну роботиу  (есе) та за самостійну роботу (доповідь-презентація).
Всі види робіт за семестр мають у підсумку:

- в максимальному вимірі 80 балів
- в мінімальному вимірі 48 балів

У разі відсутності на семінарському занятті студент має відпрацювати завдання на
семінар в письмовій формі

       Підсумкова контрольна робота в письмовій формі - Р.Н. 1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5 – 12-20



балів.
4 Підсумкове оцінювання у формі заліку:
5 Підсумкова кількість балів з дисципліни (максимум 100 балів) визначається як сума балів

за систематичну роботу впродовж семестру з урахуванням підсумкової контрольної роботи. Залік
виставляється  за  результатами  роботи  студента  впродовж  усього  семестру  і  не  передбачає
додаткових заходів оцінювання. 

6 Для студентів, які набрали сумарно меншу кількість балів, ніж критичний мінімум – 60
балів, для одержання заліку необхідно обов’язково відпрацювати пропущені теми в письмовій
формі та здати/надіслати електронною поштою викладачу, що проводить семінарські заняття.     

7 Таким  чином,  підсумкова  оцінка  з  дисципліни  (мінімум  60,  максимум  100  балів)
складається із суми кількості балів за семестрову роботу (мінімум 48, максимум 80 балів) та
підсумкової контрольної роботи (мінімум 12, максимум 20 балів).
8
9 При простому розрахунку отримуємо:
10

Семестрова кількість
балів

ПКР (підсумкова контрольна
робота) / залік

Підсумкова
оцінка

Мінімум 48 12 60
Максимум 80 20 100

7.2. Організація оцінювання: 

Семестрова робота
Семестрова кількість балів

Min – 48 бали Max – 80 балів
Аудиторна  робота:
усна  доповідь  на
семінарі,
доповнення,  участь
в дискусіях

До тем: 1,  2,  3, 4, 5,  6,  7,  8,  9,  10
протягом  семестру,  згідно  з
графіком навчальних занять.  У разі
відсутності  студента  на  занятті,
теми  необхідно  відпрацювати  в
письмовому вигляді

Min – 24 Max – 40

Самостійна робота
(есе)

До теми 1-5: Підготовка есе на тему
дисципліни (за вибором студента) Min – 12 Max – 20

Самостійна  робота
(доповідь-
презентація)

До  теми  6:  Підготувати  доповідь-
презентацію  на  тему:
«Невербальний  аналіз  поведінки
політичного  діяча  (за  вибором
студента)  під  час  міжнародних
переговорів». 

Min – 12 Max – 20

Підсумкова
контрольна робота

До тем 1-10
Min – 12 Max – 20

Підсумкова  оцінка
з дисципліни

60 100



Критерії оцінювання:

1. Аудиторна робота:
Усна доповідь: 

5  балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  навчальним  матеріалом,  вільно  та
аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
використовуючи обов’язкову та додаткову літературу;

4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його
викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу.  Допускаються  несуттєві
неточності;

3  бали  –  в  цілому  володіє  навчальним  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини
знань,  не  спирається  на  необхідну  навчальну  літературу,  Має  у  відповіді  суттєві
неточності;

2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його
викладає,  недостатньо  розкриває  зміст  поставлених  питань.  Має  суттєві  помилки  у
відповіді.

Доповнення / участь в дискусіях:
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення

теми;
2 бали – доповнення змістовне;
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію.

2. Самостійна робота (есе):
 20-16 балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та

аргументовано  його  презентує,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  поставленого
завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

15-12  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст
поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

11-6 балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі  володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

3. Самостійна робота (доповідь-презентація):
 20-16 балів  –  студент  у  повному  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  та

аргументовано  його  презентує,  глибоко  та  всебічно  розкриває  зміст  поставленого
завдання,  правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та
додаткову  літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість
проведеного дослідження;

15-12  балів  –  студент  у  достатньому  обсязі  володіє  матеріалом,  вільно  його
презентує, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст



поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та
достовірність проведеного дослідження.  Допускаються несуттєві неточності;

11-6 балів  –  в  цілому  володіє  матеріалом,  але  не  демонструє  глибини  знань,
самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну  літературу,
робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі  володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

4.           Підсумкова контрольна робота:
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання,
правильно  інтерпретує  отримані  результати,  використовує  обов’язкову  та  додаткову
літературу,  демонструє  самостійність,  достовірність,  незаангажованість  здійсненного
дослідження / підсумкової контрольної роботи;

15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно
його викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває
зміст  поставленого  завдання,  використовує  обов’язкову  літературу,  демонструє
самостійність  та  достовірність  проведеного  дослідження  /  підсумкової  контрольної
роботи.  Допускаються несуттєві неточності;

10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини
знань,  самостійності  у  вирішені  поставлених  завдань,  не  спирається  на  необхідну
навчальну літературу, робота містить суттєві неточності;

5-0 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово
його викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в
роботі. Демонструє не самостійність у виконані завдань.

7.3. Шкала відповідності оцінок:

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№
п/п

Номер і назва теми
Кількість годин

Лекції Семінари Самостійна
робота

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи дослідження переговорного процесу.
Підготовка та проведення міжнародних переговорів.

1
Тема  1.  Міжнародні  переговори:  поняття,
концепції, класифікація та функції

2 2 4

2
Тема  2.  Особливості  організації  та  етапи
проведення міжнародних переговорів

2 2 4

3
Тема  3. Підготовка  до  міжнародних
переговорів: вибір стратегії і тактики

4 4 4

4
Тема  4.   Завершення  міжнародних
переговорів:  прийняття  рішень  та
підготовка підсумкових документів

2 2 4

5 Тема 5.  Посередництво в переговорах 2 2 4

Самостійна робота (есе) 10

Змістовний модуль 2. Культура спілкування та етика ведення переговорів. Стилі
ведення переговорів.

6
Тема  6.  Психологія  спілкування  при  веденні
міжнародних переговорів 4 4 4

7
Тема  7. Етика  ведення  міжнародних
переговорів 2 2 4

8
Тема  8. Концептуальні  положення  теорії
аргументації,  риторики,  ділової  етики  та
етикету

2 2 4

9
Тема  9.  Особистісний  стиль  ведення
переговорів 4 2 4

10
Тема  10. Соціокультурні  традиції  та
особливості  національних  стилів  ведення
міжнародних переговорів

2 2 4

Самостійна робота (доповідь-презентація) 4 14
Підсумкова контрольна робота 2

ВСЬОГО 28 28 64

Загальний обсяг 120  год., в тому числі:

Лекцій  -  28 год.

Семінарів – 28 год.

Самостійної роботи – 64 год.



Рекомендована література

Основна:

1. Блінов О. А. Психологічне забезпечення переговорного процесу: Навчальний посібник.

– Київ: НАУ, 2013. 

2.  Галушко  В.П.  Діловий  протокол  та  ведення  переговорів:  Навчальний  посібник.

Вінниця: «Нова книга», 2002. 

3. Капітоненко М.Г. Міжнародні конфлікти: Навчальний посібник. – Київ: «Либідь», 2009.

4.  Луцишин  Г.І.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:  Навчальний  посібник

/Г.І.Луцишин. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2015. 

5. Палеха Ю.І., Пристайко В.В. Документування в дипломатичній діяльності / Ю.І.Палеха,

В.В. Пристайко. Київ: «Лара-К», 2012. 

6.  Психологія  спілкування:  Навчальний посібник/  Л.  Г.  Кайдалова,  Л.  В.  Пляка,  Н.  В.

Альохіна, В. С. Шаповалова. 2-ге вид., перероб. і доповнене. Харків: «НФаУ», 2018. 

7. Росс Д. Переговори у стилі Трампа. Ефективні стратегії і прийоми майстерного ведення

бізнес-переговорів /Дж. Росс; пер. з англ. З. Лобач. Київ: «КМ-БУКС», 2019. 

8.  Скороход  Ю.С.  Діяльність  міжнародних  міждержавних  організацій  із  врегулювання

ліванського конфлікту: Навчальний посібник. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2012. 

9.  Тихомирова  Є.  Б.,  Постоловський  С.  Р.  Конфліктологія  та  теорія  переговорів:

Підручник/  Є.Тихомирова,  С.Постоловський.  –  Суми:  ВТД  «Університетська  книга»,

2008. 

10. Фішер Р., Юрі У, Петтон Б. Шлях до Так. Як вести переговори, не здаючи позицій/

Р.Фішер, У.Юрі, Б.Петтон; пер. з англ. Р.Свято. Київ: «Основи», 2016. 

11.  Цюрупа  М.  В.  Основи конфліктології  та  теорії  переговорів:  Навчальний посібник.

Київ: «Кондор», 2009. 192 с. 

12. Яхно Т.П., Куревіна І.О. Конфліктологія та теорія переговорів: Навчальний посібник/

Т.П.Яхно, І.О.Куревіна. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 

Додаткова:

1.  Виговська  О.  С.  Інформаційна  складова  національної  безпеки  України  :  колективна

монографія / О. С. Виговська, Н. Б. Білоусова. – К. :  Київ.  ун-т ім. Б.  Грінченка,  2017. –

168 с.



2. Гуменюк  Б.І.,  Хоменко  Г.Д.  Проблема  посередництва  в  дипломатичній  практиці:

Теоретичні  засади  та  практичний  підхід//Науковий  вісник  Дипломатичної  академії

України. 1999. – Випуск 2. 

3. Дюрозель, Жан-Батіст.  Історія дипломатії  від 1919 року до наших днів / Жан-Батіст

Дюрозель [Пер. з фр. Є Марічева, Л. Погорєлової, В. Чайковського]. – К.: Основи, 1999. –

903 с.

4. Зленко Ф.М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін.

– Харків: «Фоліо», 2003. 

5. Кайданова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування: Навчальний посібник. – Харьків:

НФаУ, 2011. 

6.  Сагайдак  О.П.,  Сардачук  П.Д.  Дипломатичне  представництво:  організація  і  форми

роботи: Навчальний посібник. Київ: «Знання», 2008. 

7. Тимошенко Н.Л. Ділова культура дипломата: Навчальний посібник. – Київ: «Знання»,

2014. 


