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Програма вивчення навчальної дисципліни «Психологія переговорної 

діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

«Магістр » напряму 053 «Психологія». 

         Програма вивчення дисципліни «Психологія переговорної діяльності » 

розроблена відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України, типової 

програми для вищих навчальних закладів, освітньо-кваліфікаційної 

характеристик. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати 

студент відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни, необхідне 

методичне забезпечення, складові й технологію оцінювання навчальних 

досягнень студентів. Навчальна дисципліна «Психологія  переговорної 

діяльності» забезпечує формування у студентів необхідних навичок для 

проведення ефективних ділових переговорів, нарад і публічних виступів. 

Психологічна допомога при веденні ділових переговорів для нашого 

суспільства є новою сферою послуг. Необхідність знань про процес 

переговорів та ефективну поведінку та спілкування опонентів під час 

переговорів є потребою сьогодення в першу чергу тому, що більшість країн 

світу, в тому числі і Україна обирає демократичний шлях вирішення 

економічних та політичних проблем, а авторитарний та корупційний шлях 

вирішення проблем поступово відходять в минуле.  Тому необхідною 

складовою соціальної культури в бізнесі, суспільному житті та особистих 

стосунках є теорія і практика ведення ділових переговорів. 

          Вивчення даної дисципліни має на меті ознайомити студентів із 

основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики 

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. Викладання даної дисципліни є головним чинником 

формування продуктивних професійних умінь та їх застосування у 



 

 

профілактиці і розв’язанні конфліктів у професійній діяльності та підвищення 

комунікативних здібностей студентів для проведення переговорів. 

      Предметом навчальної дисципліни є рішення щодо вибору стратегії, 

тактичних прийомів та стилів  ведення переговорів 

      Мета навчальної дисципліни: розкрити актуальні питання ділових 

переговорів, зокрема щодо ефективності стилю, процедур ведення ділових 

переговорів, впливу особистісних та індивідуально-психологічних 

особливостей переговірника; ознайомлення студентів із основними поняттями 

та ключовими проблемами теорії та практики переговорів, формування 

системи знань про стратегію і тактику переговорного процесу а також 

ознайомлення студентів із існуючими розробками в сфері міжнародних 

переговорів, сформувати практичні навички їх застосування. 

навчальна – освоєння здобувачем вищої освіти системи знань  про 

закономірності, механізми, фактори розвитку переговорного процесу ; 

уявлення о розвитку як о системном утворенні; дослідження загальних 

закономірностей онтогенезу психічних процесів, загальних законів розвитку.  

Формування у студентів цілісного уявлення про переговори; опанування 

правилами застосування методів психології на практиці. Опанування цієї 

дисципліни є оволодінням психологічною мовою на всіх рівнях її змісту, а 

також навичками й уміннями з таких видів професійної діяльності, як 

теоретичне творче мислення, експериментальна практика;  

розвиваюча - формування світогляду психолога пов’язано із 

засвоєнням тематики цього курсу, що призводить до розвитку психолога як 

особистості та професіонала. Навички, які формуються у ході навчання 

реалізуються в подальшому як форми науково - орієнтованої поведінки, що 

призводить до формування психологічного знання  на понятійному рівні.            

Саме через вивчення основ психології переговорної діяльності   

формуються світоглядні погляди майбутніх психологів. Опанування цієї 

дисципліни є оволодіння уявленнями про зміст та процедуру використання в 

закономірностей переговорів в практичної діяльності психолога, а також 



 

 

навичками й уміннями вирішувати завдання, які виникають під час 

самостійного наукового пошуку;  

  виховна – виховання національної гідності та патріотизму, поваги до 

особистості, високих моральних якостей, правових ціннісних орієнтацій 

психолога, посилення моральних засад міжособистісних взаємин. 

 Соціально- гуманітарна ерудованість:  

- формулювати власні обгрунтовані судження на основі аналізу 

проблеми; 

  - давати короткий висновок щодо окремих обставин з достатньої 

повнотою; 

 -   висвітлення основних проблем взаємозв'язку  психології та суміжних 

наук в галузі людино знання. 

Дослідницькі: 

-  основні риси навчальної та науково-творчої діяльності необхідні для 

успішної роботи фахівця; 

- характер науково-пізнавальних проблем і завдань сприяють 

формуванню  рис для використання різноманітних інформаційних джерел для 

повного та всебічного встановлення певних обставин у сучасному суспільстві. 

Комунікація: 

 - володіння базовими навичками комунікації професійного та 

суспільного контексту. Структура комунікації – це детермінанта компетенцій, 

які специфічні для кожного виду діяльності психолога. 

Професійна самоорганізація та використання інформаційних 

технологій:  

- належно використовувати статистику та математику для отримання та   

обробки отриманих результатів для вирішення завдань переговорів для кожної 

ситуації та проблеми. 

 

 

                                               



 

 

 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни « Психологія 

переговорної діяльності» : 

- філософія, біологія, психологія стресу, психологія тероризму,   

фізіологія ВНД, загальна психологія  соціальна психологія, диференціальна 

психологія ( за програмою бакалаврської освіти).  

Результати вивчення  навчальної дисципліни є:  

- сформуванні уявлення про розвиток наукових поглядів на психічне 

життя людини; 

 -  сформуванні уявлення про зв’язок психічних явищ у суспільстві; 

- ознайомлення студентів зі принципами досліджень в галузі ділового 

спілкування ; 

- тактика та стратегія ведення переговорів.  

. 

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми, студенти повинні: 

знати:  

1) на понятійному рівні: 

- структуру переговорного процесу; 

- стилі ведення ділових переговорів; 

- тактичні прийоми при веденні переговорів у різних стилях; 

2) на фундаментальному рівні:  

-  принципи та методи спілкування; 

-  методи дослідження  психології; 

-  зміст явищ, які досліджує соціальна психологія; 

3) на практично-творчому рівні:  

-  засобі оцінки явищ; 

-  алгоритм проведення досліджень у  психології переговорної  

діяльності;  

 

вміти: 



 

 

1) на репродуктивному рівні:  

- методи впливу в переговорному процесі;  

- етапи та методи підготовки до ділових переговорів; 

      -   основні технологічні прийоми ведення переговорів 

2) на алгоритмічному рівні: 

      -  основні прийоми рішення проблем і прийняття рішень в процесі 

переговорів; 

       - етичні особливості та діловий етикет в процесі ведення переговорів 

3) на евристичному рівні:  

       -   орієнтуватися в використання методів дослідження; 

       -  основні прийоми рішення проблем і прийняття рішень в процесі 

переговорів; 

       - етичні особливості та діловий етикет в процесі ведення переговорів 

4) на творчому рівні:  

        - діагностувати стилі ведення переговорів співрозмовника і вибір 

конкретних тактичних прийомів для досягнення результату; 

     -   створювати сприятливий клімат для ведення переговорів; 

      -   розпізнавати маніпуляцію і протистояти маніпулятивним тактикам 

і прийомам у процесі взаємодії. 

 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS. 

 



 

 

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль – проведення семінарських та практичних занять, 

відпрацювання академічних заборгованостей. 

Модульний контроль – виконання самостійних завдань, рубіжне 

атестування, виконання практичних завдань. 

Підсумковий контроль – семестровий іспит. 

 

                               Критерії оцінки знань і вмінь: 

 

“Відмінно” (високий рівень навчальних досягнень) – студент 

глибоко і в повному обсязі засвоїв весь програмний матеріал, вичерпно, 

послідовно, грамотно і логічно висловлюється, вільно справляється з 

завданнями, правильно аргументує висновки, володіє різноманітними 

навичками і виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати 

матеріал, не допускає помилок. 

 

“Добре” (достатній рівень навчальних досягнень) – студент твердо 

знає програмний матеріал, володіє і по суті висловлює його, не допускає 

помилок у відповіді на запитання та володіє необхідними навичками при 

виконанні завдань. 

 

“Задовільно” (середній рівень навчальних досягнень) – студент 

засвоїв тільки основний матеріал. Але не знає окремих  положень, допускає 

суттєві неточності і порушує послідовність у викладені програмного 

матеріалу, або вагається при виконанні завдань. 

 

“Незадовільно” (початковий рівень навчальних досягнень) – студент 

не знає більшої частини програмного матеріалу, допускає помилки, з 

великими труднощами виконує завдання. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗМІСТ ПРЕДМЕТУ 

 

 

Тема 1. Психологія ведення ділових переговорів. Зв'язок з іншими 

психологічними дисциплінами. 

 

Психологія ведення ділових переговорів на перетині знань соціальної 

психології, конфліктології, ділового спілкування, психології організацій, 

психології труда, психології спілкування, диференційної психології. 

Взаємини «суб'єкт – суб'єкт» під час переговорів, їх вплив на 

переговорний процес та на успіх переговорів, оцінку результатів переговорів. 

Індивідуально-психологічні особливості переговорника ( медіатора) та їх роль 

в переговорному процесі.  

Конфлікти у міжособистісній взаємодії, конфлікти в організаціях та у 

великих групах. Вирішення конфліктів: форми виходу, методи, стратегії, 

тактики. Посередництво при вирішенні конфліктів. Переговори як форма 

вирішення конфлікту.  

 

Тема 2. Визначення поняття «переговори». Зміст та призначення. 

 

Переговори в діловому спілкування, його характерні риси. Історія 

розвитку знань про переговори. Проблема визначення переговорів. Основні 

поняття теорії переговорів. Фази переговорів. Процедура переговорів та її 

організація. 

 Ведення переговорів – нова галузь знання, яка розвивається в наслідок 

демократизації суспільства та демократизації організації виробництва. 

Організація переговорного процесу. Види переговорів за сучасних умов. 

Етапи переговорного процесу на вищому та високому рівнях. Планування, 

організація, проведення переговорів, їхня заключна фаза. Технічне оснащення 

і робота секретаріату на переговорах. Лінгвістичне та протокольне 

забезпечення переговорів. 



 

 

 

 

         Тема 3. Модель ведення переговорів. 

 

Розуміння переговорів як різноманіття тактичних прийомів. Переговори 

як вміння, що дозволяє вирішувати деяку кількість дилем в переговорах. 

Переговори як процес, що є організованим в часі. Переговори як комплекс 

різних видів діяльності. Параметри відношень між переговорними сторонами: 

взаємозалежність, різниця інтересів, збалансованість сил. Модель переговорів, 

на відміну від моделі співпраці та моделі боротьби. Відмінності в тактиках 

співпраці, переговорів, боротьби на рівні поведінці. Факти та експертиза під 

час переговорів. Розгортання під час переговорів. Укріплення взаємовідносин. 

Сила переконань. Засоби укріплення початкової позиції переговорника. 

Сприяння конструктивній атмосфері переговорів. 

 

 

          Тема 4.  Стратегія переговорного процесу. 

Теоретичні поняття стратегії переговорного процесу.  Державні стратегії 

та їхній вплив на  формування й реалізацію переговорів та державних 

стратегічних цілей. Стратегічні позиції у переговорах, особливості їх 

застосування. Визначення найважливіших напрямів для першочергового 

обговорення проблематики. Вивчення позицій зацікавлених сторін (держав) 

для формування кола учасників переговорів, що дає найбільший ефект при 

виробленні угод. «Переговори про переговори», визначення формату й 

предмету переговорів, узгодження рівня делегацій. Заключна стадія 

переговорів. 

 

 

 

 

        Тема 5.  Тактика переговорного процесу. 



 

 

 

Теоретичні поняття тактики переговорного процесу. Тактичні позиції у 

переговорах,  особливості їх застосування. Психологія переговорів на вищому 

рівні. Аналіз заявлених позицій сторін на переговорах, виявлення «області 

згоди». Робоча фаза на переговорах: створення комітетів, робочих груп, 

експертних комісій, робота в кулуарах. Пошук компромісних рішень,  до 

неузгоджених позицій. Методи вироблення та узгодження рішень. Вплив на 

баланс сил, позиції та інтереси опонента. Жорсткі та м'які тактики 

(використання інформації в тактичних цілях, відстрочка або припинення 

переговорів, встановлення тимчасових рамок, посилання на клієнтів, 

ультимативні заяви, посилання на особистісні обставини,  делегування 

представника). Поступки, що робляться в переговорах як тактика. Переговори 

як засіб обережного та гнучкого використання декількох дилем.  

Дилема «поступливість – неподатливість», що вирішується під час 

досягнення реальних результатів переговорів. Дилема «покірність-

домінування» що вирішується  при впливі на баланс сил. Небезпечність 

крайніх варіантів поведінці та пошук середини в цій дилемі. Дилема 

«дружність-ворожість» під час сприяння конструктивній атмосфері 

переговорів та тактики, за допомогою яких вирішується ця дилема 

(відокремлення людини від її поведінці, уникання надмірної напруги, 

зменшення напруги).  Дилема «розгорнутість – уникнення». 

  

 

            

            Тема 6. Принципи побудови психограми успішного переговорника. 

 

Загальні та конкретні принципи побудови психограми успішного 

переговорника. Досвід переговорника переговорів – як важливий чинник 

ефективності переговорів. Обмеження втручання психолога до підготовки 

переговорного процесу.  



 

 

Критичні показники розвитку психічних процесів пам'яті, уваги, 

мислення та мовлення, що унеможливлюють ефективність переговорника.  

Розуміння особистісної ефективності під час переговорів в залежності 

від особистості переговорника. Індивідуально-типологічні особливості 

медіатора. Особливості темпераменту, характеру ефективного переговорника. 

Структура емоційної сфери ефективного переговорника. Негативний досвід та 

його вплив на ділові відносини. Можливість ухилення від тиску та 

маніпуляцій опонента. 

Відповідальності переговорника, переговорної команди за результат і 

особливості протікання переговорів в залежності від ситуації переговорів та 

параметрів відношень між опонентами. 

 

 

Тема 7.  Поведінка під час переговорів. Тренінг розвитку  

переговорних вмінь. 

 

Типологія видів діяльності в переговорах: досягнення значних 

результатів; вплив на баланс сил; вплив на атмосферу; вплив на учасників 

переговорів; вплив на процедури переговорів. Вибір закритої або відвертої 

позиції переговорника. Тактики, що використовуються для зміцнення своєї 

силової позиції. Маневри під час переговорів.  Емоційний тиск під час перего- 

ворів. Маніпуляції, що спрямовані на приниження опонентів та засоби 

уникнення та відповіді на тиск. Маніпуляції, що засновані на правилах 

«пристойності і справедливості» та кращі відповідні реакції на них. 
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                  СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ 

 
 

Тема 1. ПСИХОЛОГІЯ ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ.  ЗВ’ЯЗОК 

З ІНШИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

  

Ключові слова: взаємовідносини, особистісні стосунки, особистісний 

вплив, особливості сприйняття,  невизначеність ситуації. 

 

Мета: Сприяти тому, щоб знання по психології ведення ділових 

переговорів зв'язалися з більш загальними знаннями студентів по соціальній 

психології і психології спілкування  

 

Питання до семінару 

1. Визначити риси суб'єкт – суб'єктних відносин 

2. Міжособистісні стосунки в переговорах 

          3. Конфлікти у міжособистісній взаємодії та їх вплив на переговорний 

процес 

4. Індивідуально-психологічні особливості сприйняття інформації та 

чужої думки 

 

Питання до самостійної роботи 

1. Різні погляди класиків психологічної науки на параметри 

міжособистісних відносин 

2. Риси ділового спілкування та індивідуально-типологічні 

особливості реалізації своїх цілей. 

3. Засоби вирішення міжособистісних конфліктів. Типи конфліктів  

 

Теми рефератів 

1. Огляд вітчизняних теорій міжособистісних відносин  

2. Огляд зарубіжних теорій міжособистісних відносин 



 

 

3. Виділення в переговорному процесі площини, яка належить до 

суб'єкт – суб'єктних відносин 

4. Розуміння переговорів як шляху вирішення конфлікту 

  

 

Тема 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ „ПЕРЕГОВОРИ”. 

МОДЕЛЬ ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

Ключові слова: переговори, тактика, діяльність, інформація, 

організація переговорів, параметри відношень, дилеми. 

Мета: Сприяння кращому розумінню та засвоєнню  досить 

систематичного та абстрактного матеріалу теми. 

 

Питання до семінару 

1. Проблема визначення переговорів.  

2. Параметри відношень між переговорними сторонами: 

взаємозалежність, різниця інтересів, збалансованість сил. 

3. Відмінності в тактиках співпраці, переговорів, боротьби на рівні 

поведінці.  

4. Розуміння переговорів як різноманіття тактичних прийомів.  

 

Питання до самостійної роботи 

1. Різні визначення того, що розуміється під переговорами. Переговори 

в різних контекстах. 

2. Переговори як розгорнутий процес – його складові 

3. Проблеми, що неодмінно виникають у переговорах 

 

Теми рефератів 

1. Огляд вітчизняних та зарубіжних досліджень переговорів  

2. Модель ведення переговорів. Систематичний погляд на переговори. 

3. Переговори як діяльність. П'ять видів діяльності у переговорах. 

                     



 

 

Тема 3. ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ. ДИЛЕМИ, 

ЯКІ ВИРІШУЄ ПЕРЕГОВОРНИК. 

  

Ключеві слова: тактика переговорника, розгорнутість, домінування, 

уникнення, залежність, індивідуальний стиль переговорника  

 

Мета: Більш детальне вивчення матеріалу теми, його систематизація та 

краще розуміння. 

 

Питання до семінару: 

1. Дилеми в переговорах, що вирішуються в залежності від ходу 

переговорів 

2. Підкореність поведінки в переговорах. 

3. Небезпека та можливості, що слідують як наслідок вирішення 

окремої дилеми 

4. Індивідуальний стиль переговорника.  

 

Питання до самостійної роботи 

1. Назвати основні дилеми переговорника та окреслити їх основні риси. 

2. Параметри відмінностей індивідуального стилю переговірника.  

3. Робота команди переговорників, параметри  та рамки їх відношень.  

4. Компліментарність дилем різних сторін в переговорах та можливості 

її уникнення 

 

Теми рефератів 

1. Співпадіння та розбіжності дилем опонентів в переговорах.  

2. Міжнародні конфлікти – аналіз окремого переговорного процесу, що 

відбувся, та його стадій. 

3. Закономірні наслідки результатів переговорів в залежності від 

індивідуального стилю переговорників  

4. Проаналізувати вирішення дилем в газових переговорах між 

Україною та Росією в останні роки.  



 

 

до теми №3 (2 год.) 

Практичне заняття 

Ключеві слова: поведінка, процедура,  

 

Мета: Засвоєння знань по темі, краща орієнтація в значенні та техніці 

тактик, що використовуються під час переговорів. 

 

 

 

 

 

Тема 4. ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ПСИХОГРАМИ УСПІШНОГО 

ПЕРЕГОВОРНИКА 

 

 

 
Ключеві слова: психодіагностика, психограма, методика, 

індивідуально-типологічні особливості, особистісні якості. 

Мета: Зв'язування на теоретичному рівні знань принципів успішного 

ведення ділових переговорів з знаннями по психодіагностиці та диференційній 

психології. 

 

Питання до семінару 

1. Критичні показники розвитку психічних процесів пам'яті, уваги, 

мислення та мовлення, що унеможливлюють ефективність 

переговорника  

2. Особливості темпераменту, характеру ефективного 

переговорника.  

3. Особистість переговорника – принципи розуміння особистісної 

ефективності під час переговорів     

4. Емоційна сфера ефективного переговорника, виклики до неї під 

час переговорів. 

 

Питання до самостійної роботи 

 

1. Психограма, принципи її побудови 



 

 

2. Індивідуально-типологічні особливості переворника. 

Загальна модель. 

3. Межі відповідальності переговорника за результат 

переговорів 

 

                       Теми рефератів 

1. Окреслити загальні та конкретні принципи побудови психограми 

ефективного переговорника 

2. План психодіагностичного обстеження кандидатів для ефективного 

проведення переговорів на рівні двох незалежних підприємств 

3.  Особистісні якості переговорника. Зв'язок особистісних якостей 

переговорника та конкретних ефективних  

4. Проаналізувати приклад вдалих та невдалих переговорів, що 

відбулися, у зв'язку з індивідуально-типологічними особливостями 

осіб, що вели ці переговори. 

 

Теми рефератів 

1. Індивідуально-психологічні особливості ефективного переговорника 

та набір методик, які дають можливість їх встановити 

2. Структура психограмма ефективного переговорника  

3. Схема проведення психодіагностики для відбору кандидатів для 

участі у переговорному процесі, що має обмеження в часі  

4. Схема проведення психодіагностики для відбору кандидатів для 

участі у переговорному процесі, що не має обмеження в часі  

 

 

ТРЕНІНГ РОЗВИТКУ ПЕРЕГОВОРНИХ ВМІНЬ 

 

Ключеві слова: тренінг, переговорні навички, розвиток психічних 

процесів, емоційно-вольова сфера, індивідуально-типологічні особливості. 

 



 

 

Мета: Розробка тренінгової програми з проведенням окремих її 

елементів для того, щоб студенти знали основи  та деталі проведення 

психологом тренінгу для розвитку переговорних вмінь   

 

Питання до практичного заняття № 1: 

1. Викласти принципи роботи тренінгу розвитку переговорних навичок 

2. Розробити загальну схему тренінгу розвитку переговорних навичок 

 

Питання до практичного заняття № 2: 

 

1. Внести зміни в тренінгову програму з урахуванням індивідуальних 

особливостей окремого переговорника  

2. Застосувати відпрацьовані принципи та схему тренінгу, 

використовуючи психологічний портрет студента за його власним 

бажанням з детальним описом 4-5 вправ  

Питання до самостійної роботи 

1. Правила проведення тренінгу спілкування 

2. Перелік навичок переговорника, що потребують розвитку засобами 

психологічного тренінгу 

3. Використання психодіагностичних методик для перевірки результатів 

психологічного тренінгу переговорних вмінь  

 

Теми рефератів 

1. Програма тренінгу розвитку переговорних вмінь 

2. Розвиток емоційно-вольової сфери – теоретичні засади та практичні 

прийоми 

3. Елементи тренінгу спілкування стосовно удосконалення переговорних 

вмінь 

 

                                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Питання до заліку 

 

1. Різноманітне розуміння того, що вважати переговорами 

2. Вимоги до переговорника та його особистісних якостей на початку 

розвитку знань про переговори 

3. Основні поняття психології переговорів 

4. Визначення того, що розуміється під діловими переговорами 

5. Параметри відношень між переговорними сторонами 

6. Переговори як модель згоди та як модель конфліктів 

7. Місце перговорів між боротьбою та співпрацею 

8. Переговори як м'яка конфронтація, особливості позиції 

9. Особливості поведінки переговорника, що використовує тактику 

співпраці 

10.  Особливості поведінки переговорника, що використовує тактику 

боротьби 

11. Переговори як позиція між боротьбою та співпрацею 

12. Дилеми перед переговорником, які він вирішує під час переговорів 

13. Переговори як комплекс п'яти видів діяльності 



 

 

14.  Психологія переговорів на перетині інших психологічних дисциплін 

15. Переговори з позицій психології спілкування 

16. Розуміння переговорів за допомогою положень конфліктології 

17. Особливості розуміння переговорів в виробничій галузі 

18. Індивідуально-психологічні особливості переговорника, що сприяють 

ефективності ведення переговорів 

19. Основні засади для побудови психограми, що призначена діагностувати 

успішність людини в переговорному процесі 

20. Локус суб'єктивного контролю як важливий показник особистісних 

якостей ефективного переговорника 

21. Діяльність, що фокусується на змісті переговорів 

22. Найбільш важливі види діяльності в процесі переговорів 

23. Сбалансування неподатливості та поступливості під час переговорів 

24. Характерні особливості ведення переговорів на початку та наприкінці 

переговорів 

25. Основні напрямки  тренінгових занять, що покликані необхідністю 

розвитку важливих навичок переговорної діяльності 

26. Місце психолога в підготовці ефективного переговорника 

27. Особливості позиції переговорника в системі переговорник – клієнт 

28. Емоційний стан переговорника в переговорному процесі 

29. Я-концепція переговорника, що найбільш сприяє ефективності 

поведінці переговорника 

30. Емоційно –вольова сфера, особливості структури у ефективного 

переговорника 

31. Вимоги до розвитку когнітивної сфери переговорника 

32. Психологічний портрет ефективного переговорника 

33.  Збалансованість сил як важливий фактор переговорів 

34. Взаємозалежність між опонентами під час переговорів, та її межі 

35. Фази процесу переговорів 

36. Вплив на баланс сил між сторонами 



 

 

37. Створення конструктивної атмосфери переговорів  

38. Вплив на клієнтів для укріплення власної позиції 

39. Ціль переговорів – направляючий вектор переговорів   

40. Вплив на процедури переговорів – важливий фактор успішності 

переговорів 

41. Компроміс, перемога, поразка – особливості розуміння результатів 

переговорів 

42.  Тактичний обмін інформацією під час переговорів в залежності від їх 

фази 

43. Прийнятні тактики впливу на інтереси та позиції опонента 

44. Делегування представника під час переговорів  

45.  Закрита позиція під час переговорів, її переваги і недоліки. 

46. Відкрита позиція під час переговорів, її переваги і недоліки.  

47.  Шляхи, якими можливо підштовхнути опонента до поступок 

48.   Вирішення дилеми «покірність/домінування» 

49.  Характерна поведінка переговорника, що відображає покірність під час 

переговорів 

50. Характерна поведінка переговорника, що відображає домінування під 

час переговорів 

51. Виграшна позиція дотримування балансу між покірністю та 

домінуванням 

52.  Тактики, що використовуються для зміцнення своєї силової позиції 

53.  Використання маніпуляцій під час переговорів 

54. Емоційні маніпуляції як засіб впливу на опонента 

55.  Засоби уникнення маніпулятивних відносин з опонентом 

56. Принципи побудови психологічного тренінгу розвитку переговорних 

вмінь 

57.  Спосіб поведінці, який використовують при маніпуляціях на 

переговорах 



 

 

58.  Маніпуляції, що засновані на «правилах пристойності та 

справедливості» 

59.  Факти в переговорах та їх вплив на розстановку сил 

60. Альтернативи відношенням залежності, їх вплив не переговори  

61. Експертиза в переговорах 

62.  Елементи ефективних переконань 

63.  Шляхи укріплення взаємовідносин в переговорах 

64. Укріплення початкової позиції – коректні на некоректні тактики 

65.  Сприяння конструктивній атмосфері переговорів 

66. Довіра до опонента – потенціал чи пастка 

67. Вміння відстоювати свої інтереси як особистісна риса, шляхи її 

виявлення 

68. Дилема, яку вирішує переговорник «дружелюбність/ворожість» 

69. Особливості поведінки переговорника, схильного до дружелюбності 

70. Особливості поведінки переговорника, схильного до ворожості 

71.  Вміння дотримуватись балансу між дружелюбністю та ворожістю 

72.  Вміння на переговорах відокремлювати людину від його поведінки  

73.  Необхідність запобігання надмірної напруги в переговорах 

74. Невербальна поведінка опонентів в переговорах, принципи її 

відслідковування 

75. Прийоми зменшення напруги під час переговорів 

76. 12 тактик «розгортування» 

77. Ритуальні елементи переговорів 

78. Консультації, їх місце в переговорному процесі 

79. Криза, глухий кут в переговорах 

80. «Розгортування» в ділових переговорах 

81. Залежность успіху в переговорах від відносин та переговорів з клієнтами 

82. Дилема, що вирішується переговорником «незалежність/надмірна 

залежність» 

83. Тактики, що ефективні для переговорах з клієнтами 



 

 

84. Неминучість сумнівів та глухих кутів в переговорах 

85. Обмеження та можливості приймання рішень під час переговорів 

86. Процедурна гнучкість, шляхи її досягнення  

87. Переговорний стиль переговорника, важливість її усвідомлення 

88.  Керування своєю емоційністю від час переговорів 

89.  Розвиток переговорних вмінь 

90. Зміна протягом розвитку знань про переговори в моделях стримання 

емоцій 


