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Метою вивчення навчальної дисципліни «Психологія переговорної 

діяльності» є підготовка висококваліфікованих фахівців, які володітимуть 

методологією наукової та психологічної діяльності, здатних забезпечити 

ефективне використання сучасних психологічних методів для надання 

психологічної допомоги різним верстам населення, що її потребують, до 

застосування психологічних знань в умовах професійної діяльності з 

урахуванням загальнолюдських цінностей та норм професійної етики 

психолога. 

Місце навчальної дисципліни в освітній програмі визначено такими 

компетентностями: 

Загальні компетентності: 

ЗК1 – Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК7 – Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

Спеціальні (фахові, професійні) компетентності: 

ФК6 – Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та 

мультидисциплінарних командах 

ФК7 – Здатність приймати фахові рішення у складних і 

непередбачуваних умовах. 

ФК12 – Здатність використовувати психотерапевтичні прийоми і 

прийоми спрямованого впливу на свідомість і поведінку в процесі 

міжособистісної взаємодії для корекції людських взаємовідносин 

Передумови для вивчення навчальної дисципліни:  

Передбачено попереднє оволодіння дисциплінами «Теорія та практика 

психологічного консультування», «Психологія невизначеності, ризику та 

прийняття рішення», «Психологічна інтервенція», «Психологічне забезпечення 

силових структур».  

Результати вивчення навчальної дисципліни «Психологія переговорної 

діяльності». 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні 

знати: 

- специфіку процесу переговорів; 

- форми організації переговорного процесу; 

- предмет та завдання переговорів; 

- основні характеристики процесу переговорів. 

- проблеми та штучні бар`єри, що заважають переговорам 

 Здобувачі  вищої освіти повинні вміти: 

- виявляти проблемні аспекти особистісного розвитку та соціалізації особи 

клієнта; 

- здійснювати індивідуальну та групову корекцію за необхідності;  

- встановлювати професійні, доброзичливі відносини з клієнтами в процесі 

переговорів. 

- аналізувати індивідуальні ситуації; 

- здійснювати пошукову, евристичну діяльність; 

- надавати учасникам переговорного процесу психологічну допомогу та 

підтримку. 

Програмні результати навчання: 
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ПРН1. Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих 

знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій 

ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, 

організацій. 

ПРН5. Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, 

психотерапія, консультування тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій 

роботі, оцінювати якість. 

ПРН6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, 

впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість 

ПРН9. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

ПРН11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 
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Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Предмет психології переговорної діяльності  

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 медіатора та їх роль в переговорному процесі. 

 

Ключові слова: ділові переговори, психологія спілкуванння, суб'єкт - суб'єктна 

взаємодія, медіатор, медіація.  

 

ТЕМА 2. Визначення та зміст поняття «переговори»  

Сутність поняття «переговори». Переговори в діловому спілкування, їх 

характерні риси. Історія розвитку знань про переговори. Проблема визначення 

переговорів. Основні поняття теорії переговорів. Фази переговорів. Процедура 

переговорів та її організація. 

 

Ключові слова: ділове спілкування, теорія переговорів, переговори,фази 

переговорів, процедури переговорів. 

 

ТЕМА 3. Організація переговорного процесу 

Види переговорів за сучасних умов. Етапи переговорного процесу. 

Планування, організація, проведення переговорів, їхня заключна фаза. Технічне 

оснащення і робота секретаріату на переговорах. Лінгвістичне та протокольне 

забезпечення переговорів. 

 

Ключові слова:організація, організація переговорів,планування переговорів, 

секретаріат, протоколювання  

 

ТЕМА 4. Характеристики 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. Укріплення 

взаємовідносин. Сила переконань. Засоби укріплення початкової позиції 

переговорника. Сприяння конструктивній атмосфері переговорів. 

 

Ключові слова:переговори як діяльність, тактика та стратегія переговорів, 

співпраця, конкуренія, конфлікт, боротьба.   

 

ТЕМА 5. Стратегія переговорного процесу 
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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. 

 

Ключові слова: стратегія переговорного процесу, держава, дипломатичні 

стосунки, форматування переговорів. 

 

ТЕМА 6. 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. 

 

Ключові слова: тактика, тактика переговорів, формування вхаємовідносин у 

ході переговорів, кулуарні переговори.  

 

ТЕМА 7. Феномени переговорного процесу 

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». 

 

Ключові слова: дилема, переговорний процес, рішення дилем підчас переговорів, 

формування сгуртованості. 

 

ТЕМА 8. Типологія видів діяльності в переговорах 
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Діяльність по досягненню значних результатів; вплив на баланс сил; 

вплив на атмосферу; вплив на учасників переговорів; вплив на процедури 

переговорів. Вибір закритої або відвертої позиції.  

 

Ключові слова: переговори, учасники переговорів, вибір позиції в переговорах, 

формування атмосфери переговорів. 

 

ТЕМА 9. Маніпулятивна поведінка під час переговорів 

Тактики, що використовуються для зміцнення своєї силової позиції. 

Маневри під час переговорів. Емоційний тиск під час переговорів. 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. 

 

Ключові слова: маніпуляція, маніпулятивні засоби вплиу, маніпуляція у 

переговорному процесі, тактики маніпулюванння. 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Підсумковий контроль – це перевірка рівня засвоєння знань, навичок, 

вмінь та інших компетентностей за певний період навчання (навчальний 

семестр, навчальний рік). 

З навчальної дисципліни «Психологія переговорної діяльності» 

передбачено: 

– для заочної форми навчання – залік. 

 

Критерії та засоби оцінювання успішності навчання 

 

Б
А

Л
И

 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні 
завдання, передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час 
заняття продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді 
на теоретичні питання, розв’язання практичних завдань, висловлення 
власної думки стосовно дискусійних питань ґрунтується на глибокому 
знанні основних категорій і понять  педагогіки, усвідомленні значення 
наукових знань для організації педагогічного процесу та професійної 
діяльності.  

4 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені 
планом заняття навчальні завдання виконані в повному обсязі з 
неістотними неточностями. Під час заняття продемонстрована 
ініціативність. Відповіді на питання, розв’язання практичних завдань, 
висловлення власної думки стосовно дискусійних питань переважно 
ґрунтується на знанні основних категорій і понять  педагогіки та 
дидактики, усвідомленні значення наукових знань для організації 
педагогічного процесу та професійної діяльності. 
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3 

Питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого 
напрацювання та закріплення; навчальні завдання, передбачені планом 
заняття, виконані, деякі види завдань виконані з помилками. 

2 

Питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані 
недостатньо; більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних 
завдань містять істотні помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Здобувач вищої освіти не готовий до заняття, не знає більшої частини 
програмного матеріалу, з труднощами виконує завдання, невпевнено 
відтворює терміни і поняття, що розглядалися під час заняття, допускає 
змістовні помилки, не володіє відповідними вміннями і навичками, 
необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті. 

 

Для навчальної дисципліни «Психологія переговорної діяльності» 

засобами діагностики знань (успішності навчання) виступають: презентації 

результатів виконаних завдань та досліджень, контрольні питання, тестові 

завдання. 
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Додаток 1.1 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ 

Лариса НАЛИВАЙКО 

___.___.2020 р. 

 
 

ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
Освітній ступінь: магістр                                   Спеціальність: 053 Психологія 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Форма навчання  ЗАОЧНА                         Обсяг 4 кредити ЄКТС (120 годин). 

Навчально-науковий інститут заочного навчання та підвищення кваліфікації 

Курс 1          Група МЗ-ПС-021 

   

№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 

Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1I семестр 

1 Предмет психології переговорної 

діяльності 

10 2 2 0 0 0 8 

2 Визначення та зміст поняття 

«переговори» 

10 2 2 0 0 0 8 

3 Організація переговорного 

процесу 

10 2 2 0 0 0 8 

4 Характеристики переговорів 40 2 2 0 0 0 38 

5 Стратегія переговорного процесу 16 2 2 0 0 0 14 
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№
 

те
м

и
 

зг
ід

н
о

 
з 

Р
П

Н
Д

 
Назва теми  

(згідно з РПНД) 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 
о
б

ся
г 

го
д

и
н

 

Аудиторна робота 

С
ам

о
ст

ій
н

а 
та

 

ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
а 

р
о
б

о
та

 

В
сь

о
го

 

У
ст

ан
о
в
ч
і 

л
ек

ц
ії

 

П
ід

су
м

к
о
в
і 

л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

и
 

П
р
ак

т.
 з

ан
я
тт

я 

6 Тактика переговорного процесу 16 2 2 0 0 0 14 

7 Феномени переговорного процесу 16 2 0 2 0 0 14 

8 Типологія видів діяльності в 

переговорах 

16 6 0 2 2 2 10 

9 Маніпулятивна поведінка під час 

переговорів  

16 4 0 0 2 2 12 

 Разом за навчальний рік 120 18 6 4 4 4 102 

 Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогіки, протокол 

№ 16 від 26 червня 2020 року. 

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки     Тимофій ДЕМЧУК 
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Додаток 1.2 до Робочої програми 

навчальної дисципліни 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

 

Освітній ступінь: магістр    Спеціальність: 053 Психологія 

 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

Основні нормативні акти: 

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної 

Ради України. 1996. № 30.  Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України 

«Про відновлення дії окремих положень Конституції України»  № 1401-VIII від 

02.06.2016, ВВР, 2016, № 28, (ст.532). 

2. Про Національну поліцію України [Електронний ресурс] : Закон України 

від 2 лип. 2015 р. № 580-VIII. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua. – 

Назва з екрана.  

3. Про реалізацію ГУНП в Одеській області пілотного проекту щодо 

запровадження діяльності груп комунікації під час проведення мирних зібрань 

та інших масових заходів : наказ ГУНП України в Одеській області від 20 лют. 

2017 р. № 496/2093. 

4. Про реалізацію в окремих територіальних органах і підрозділах 

Національної поліції пілотного проекту щодо запровадження діяльності груп 

комунікації під час проведення мирних зібрань та інших масових заходів : 

доручення Національної поліції України від 2 лют. 2017 р. № 1178/02/20-2017. 

5. Про запровадження в територіальних органах і підрозділах Національної 

поліції постійно діючих робочих груп поліцейських з питань комунікації з 

організаторами та учасниками масових заходів : доручення Національної 

поліції України від 31 лип. 2017 р. № 8246/01/20-201.  

 

2. Підручники, посібники: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування в переговорах. Навч. посіб. К. Каравела, 2018.  

2. Основи практичної психології переговорів. / В. Панок, Т. Титаренко, 

Н. Чепелєва та ін. Підручник. Київ : Либідь, 2019. 536с. 

3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / 

Т.Б.Гриценко. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 c.  

4. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування. / Д.В.Джонсон; [пер. з англ. В.Хомик]. Київ : КМ Академія, 2003. 

287 с.  

5. Канарська М. Тактика ведення ділових переговорів: від протистояння до 

співпраці [Електронний ресурс] / М.Канарська. Режим доступу : 
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http://www.ukrpersonal.com.ua.  

6. Конфліктологія : Навчальний посібник / Ємельяненко Л. М., 

Петюх В.М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Київ : КНЕУ, 2003.  

7. Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління : 

[навч. посібник для студ. вищих навч. закл.]. / І. Ю.Слісаренко. Київ : МАУП, 

2001. 104 с.  

8. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : Підручник. / 

Є. Б.Тихомирова, С. Р. Постоловський. Рівне : Перспектива, 2007. 389 с.  

9. Філоненко М. Психологія спілкування : Навчальний посібник / 

М.Філоненко. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 c.  

10. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : [навчальний посібник]. / Ф.І.Хміль. 

Київ : Академвидав, 2004. 280 с.  

11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : [навч. посібн.] / 

І.М.Цимбалюк. Київ : Професіонал, 2004. 304 с.  

 

3. Монографії: 

1. Ланко. О. А. Психологічна майстерність у переговорах: теорія, практика, 

поступ: Монографія, 2019.  

 

4. Інші джерела: 

1. Щербань О.П.  Практика психологічного консультування 2-ге вид. доп. / 

Щербань. К. «Право», 2014. 

2.Антонова-Турченко О.Г. Від конфлікту до взаєморозуміння. К. Ін-т 

психології, 2020. 36с. 

  

5. Інтернет-ресурси: 

1.  http://osvita.ua/school/psychology/ – освіта. ua.   

2.  http//www.meta-ukraine.com – Мета – українська пошукова система.   

3.  http://management.com.ua.   

4.   http//www.google.com – пошукова система Google.   

 

 

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки     Тимофій ДЕМЧУК 

http://www.ukrpersonal.com.ua/


 

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ВНУТРІШНІХ СПРАВ 
 

 

ФАКУЛЬТЕТ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ТА 

УПРАВЛІННЯ  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ 
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ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

Освітній ступінь магістр 

Спеціальність 053 Психологія 

Освітня програма «Психологія» 

наказ ДДУВС від 31.08.2020 № 649 

Статус навчальної дисципліни обов`язкова 

Мова навчання: українська 
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Психологія переговорної діяльності // Плани Семінарських (практичних занять 

для заочної форми навчання. – Дніпро: Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, 2020. – 14 с. 

 

 

 

РОЗРОБНИК: 
МАРКІНА Лідія, доцент  кафедри психології  та педагогіки факультету 

соціально-психологічної освіти та управління Дніпропетровський державний 

університет внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент. 
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ТЕМА 1. Предмет психології переговорної діяльності 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 1: 

1. Психологія ведення ділових переговорів на перетині знань соціальної 

психології, конфліктології, ділового спілкування, психології організацій, 

психології труда, психології спілкування, диференційної психології. 

2. Взаємини «суб'єкт - суб'єкт» під час переговорів, їх вплив на 

переговорний процес та на успіх переговорів, оцінку результатів переговорів. 

3. Індивідуально-психологічні особливості медіатора та їх роль в 

переговорному процесі. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 1: 

1. Опишіть загальні положення суб'єкт - суб'єктної взаємодії 

2. Опишіть загальні положення суб'єкт - об'єктної взаємодії 

3. Сформуйте уявлення щодо мотивів переговорної діяльності 

 

 

ТЕМА 2. Визначення та зміст поняття «переговори» 

 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 2: 

1. Сутність поняття «переговори». 

2. Переговори в діловому спілкування, їх характерні риси. 

3. Історія розвитку знань про переговори. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 2: 

1. Проблема визначення переговорів. 

2. Основні поняття теорії переговорів. 

3. Фази переговорів. 

 

 

ТЕМА 3. Організація переговорного процесу 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

Завдання до самостійної роботи до Теми 3: 

1. Види переговорів 
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2. Етапи переговорного процесу 

3. Планування, організація, проведення переговорів, їхня заключна фаза. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 3: 

1. Технічне оснащення і робота секретаріату на переговорах. 

2. Лінгвістичне забезпечення переговорів. 

3. Протокольне забезпечення переговорів. 

 

ТЕМА 4. Характеристики переговорів 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 4: 

1. Переговори як вміння, що дозволяє вирішувати деяку кількість дилем в 

переговорах. 

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

3. Переговори як комплекс різних видів діяльності. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 4: 

1.Параметри відношень між переговорними сторонами: взаємозалежність, 

різниця інтересів, збалансованість сил. 

2. Модель переговорів, на відміну від моделі співпраці та моделі 

боротьби. 

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

поведінці. 

 

 

ТЕМА 5. Стратегія переговорного процесу 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 5: 

1. Державні стратегії та їхній вплив на формування й реалізацію 

переговорів та державних стратегічних цілей. 

2. Стратегічні позиції у переговорах, особливості їх застосування. 

3. Визначення найважливіших напрямів для першочергового обговорення 

проблематики. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 5: 

1. Вивчення позицій зацікавлених сторін (держав) для формування кола 

учасників переговорів, що дає найбільший ефект при виробленні угод. 
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2. «Переговори про переговори», визначення формату й предмету 

переговорів, узгодження рівня делегацій. 

3. Заключна стадія переговорів. 

 

ТЕМА 6. Тактика переговорного процесу 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

Завдання до самостійної роботи до Теми 6: 

1. Тактичні позиції у переговорах, особливості їх застосування. 

2. Психологія переговорів на вищому рівні. 

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

згоди». 

 

Індивідуальні завдання до Теми 6: 

1. Робоча фаза на переговорах: створення комітетів, робочих груп, 

експертних комісій, робота в кулуарах. 

2. Пошук компромісних рішень, до неузгоджених позицій. 

3. Методи вироблення та узгодження рішень. Вплив на баланс сил, 

позиції та інтереси опонента. 

 

ТЕМА 7. Феномени переговорного процесу 

Семінарське заняття № – год. 

Відсутнє 

Практичне заняття № -  год. 
Відсутнє 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 7: 

1. Дилема «поступливість - неподатливість», що вирішується під час 

досягнення реальних результатів переговорів. 

2. Дилема «покірність- домінування» що вирішується при впливі на 

баланс сил. 

3. Небезпечність крайніх варіантів поведінці та пошук середини в цій 

дилемі. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 7: 

1. Дилема «дружність-ворожість» під час сприяння конструктивній 

атмосфері переговорів та тактики, 

2. Дилема «розгорнутість - уникнення». 

 

ТЕМА 8. Типологія видів діяльності в переговорах 

Семінарське заняття №1 – 2 год. 

План 

1. Конфлікт в переговорному процесі. 

2. Співпраця в переговорному процесі. 
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3. Суперництво в переговорному процесі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

переговори, учасники переговорів, вибір позиції в переговорах, формування 

атмосфери переговорів. 

 

Практичне заняття №1 -2 год. 

План 

1. Розвиток навичок контролювання конфліктної взаємодії у ході переговорів 

за допомогою методу ділової бесіди. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння контролювати розвиток конфліктної 

взаємодії у процесі переговорів. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 8: 

1. Вплив на баланс сил як вид діяльності 

2. Вплив на атмосферу як вид діяльності 

3. Вплив на учасників переговорів як вид діяльності 

 

Індивідуальні завдання до Теми 8: 

1. Вплив на процедури переговорів 

2. Вибір закритої або відвертої позиції. 

 

ТЕМА 9. Маніпулятивна поведінка під час переговорів 

Семінарське заняття №2 – 2 год. 

План 

1. Маніпулювання в переговорному процесі. 

2. Види маніпуляторів в переговорному процесі. 

3. Захист від маніпуляцій в переговорному процесі. 

 

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: 

переговори, учасники переговорів, вибір позиції в переговорах, формування 

атмосфери переговорів. 

 

Практичне заняття №2 -2 год. 

План 
1. Розвиток навичок контролювання конфліктної взаємодії у ході переговорів 

за допомогою методу ділової бесіди. 

 

Уміння, які мають бути вироблені, та навички, які мають бути 

напрацьовані під час заняття: уміння контролювати розвиток конфліктної 

взаємодії у процесі переговорів. 

 

Завдання до самостійної роботи до Теми 9: 

1. Тактики, що використовуються для зміцнення своєї силової позиції. 
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2. Маневри під час переговорів. 

3. Емоційний тиск під час переговорів. 

 

Індивідуальні завдання до Теми 9: 

1. Маніпуляції, що спрямовані на приниження опонентів та засоби 

уникнення та відповіді на тиск. 

2. Маніпуляції, що засновані на правилах «пристойності і 

справедливості» та кращі відповідні реакції на них. 
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співпраці [Електронний ресурс] / М.Канарська. Режим доступу : 

http://www.ukrpersonal.com.ua.  

6. Конфліктологія : Навчальний посібник / Ємельяненко Л. М., 

Петюх В.М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Київ : КНЕУ, 2003.  

7. Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління : 

[навч. посібник для студ. вищих навч. закл.]. / І. Ю.Слісаренко. Київ : МАУП, 

2001. 104 с.  

8. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : Підручник. / 

Є. Б.Тихомирова, С. Р. Постоловський. Рівне : Перспектива, 2007. 389 с.  

9. Філоненко М. Психологія спілкування : Навчальний посібник / 

М.Філоненко. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 c.  

10. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : [навчальний посібник]. / Ф.І.Хміль. 

Київ : Академвидав, 2004. 280 с.  

11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : [навч. посібн.] / 

І.М.Цимбалюк. Київ : Професіонал, 2004. 304 с.  
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Рекомендована література до теми 9: 

1. Анєнкова І. П., Байдан М. А., Русова В. М. Психологічне 

консультування в переговорах. Навч. посіб. К. Каравела, 2018.  

2. Основи практичної психології переговорів. / В. Панок, Т. Титаренко, 

Н. Чепелєва та ін. Підручник. Київ : Либідь, 2019. 536с. 

3. Гриценко Т. Б. Етика ділового спілкування : Навчальний посібник / 

Т.Б.Гриценко. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 c.  

4. Джонсон Д. В. Соціальна психологія: тренінг міжособистісного 

спілкування. / Д.В.Джонсон; [пер. з англ. В.Хомик]. Київ : КМ Академія, 2003. 

287 с.  

5. Канарська М. Тактика ведення ділових переговорів: від протистояння до 

співпраці [Електронний ресурс] / М.Канарська. Режим доступу : 

http://www.ukrpersonal.com.ua.  

6. Конфліктологія : Навчальний посібник / Ємельяненко Л. М., 

Петюх В.М., Торгова Л. В., Гриненко А. М. Київ : КНЕУ, 2003.  

7. Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління : 

[навч. посібник для студ. вищих навч. закл.]. / І. Ю.Слісаренко. Київ : МАУП, 

2001. 104 с.  

8. Тихомирова Є. Б. Конфліктологія та теорія переговорів : Підручник. / 

Є. Б.Тихомирова, С. Р. Постоловський. Рівне : Перспектива, 2007. 389 с.  

9. Філоненко М. Психологія спілкування : Навчальний посібник / 

М.Філоненко. Київ : Центр учбової літератури, 2008. 224 c.  

10. Хміль Ф. І. Ділове спілкування : [навчальний посібник]. / Ф.І.Хміль. 

Київ : Академвидав, 2004. 280 с.  

11. Цимбалюк І. М. Психологія спілкування : [навч. посібн.] / 

І. М. Цимбалюк. Київ : Професіонал, 2004. 304 с.  

 

 

ПИТАНННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. «Переговори про переговори», визначення формату й предмету 

переговорів, узгодження рівня делегацій. 

2. Взаємини «суб'єкт - суб'єкт» під час переговорів, їх вплив на 

переговорний процес та на успіх переговорів, оцінку результатів переговорів. 

3. Взаємозв’язок міжособистісних і внутрішньо особистісних конфліктів.  

4. Вибір закритої або відвертої позиції. 

5. Вибір стилю поведінки в конфлікті.  

6. Вивчення позицій зацікавлених сторін (держав) для формування кола 

учасників переговорів, що дає найбільший ефект при виробленні угод. 

7. Види переговорів 

8. Визначення найважливіших напрямів для першочергового обговорення 

проблематики. 

9. Визначте позитивні і негативні сторони конфлікту.  

10. Виникнення і розвиток конфліктології як галузі наукових знань про 

конфлікти.  

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

http://www.ukrpersonal.com.ua/
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поведінці. 

12. Внутрішньо особистісні, міжособистісні та групові конфлікти.  

13. Вплив на атмосферу як вид діяльності 

14. Вплив на баланс сил як вид діяльності 

15. Вплив на процедури переговорів 

16. Вплив на учасників переговорів як вид діяльності 

17. Державні стратегії та їхній вплив на формування й реалізацію 

переговорів та державних стратегічних цілей. 

18. Джерела та умови виникнення конфліктів.  

19. Дилема «дружність-ворожість» під час сприяння конструктивній 

атмосфері переговорів та тактики, 

20. Дилема «покірність- домінування» що вирішується при впливі на 

баланс сил. 

21. Дилема «поступливість - неподатливість», що вирішується під час 

досягнення реальних результатів переговорів. 

22. Дилема «розгорнутість - уникнення». 

23. Динаміка розвитку конфлікту.  

24. Дипломатична стратегія і продуктивні етапи виходу з конфлікту.  

25. Емоційний тиск під час переговорів. 

26. Етапи врегулювання конфлікту. 37. Прямі методи розв’язання 

конфліктів.  

27. Етапи переговорного процесу 

28. Заключна стадія переговорів. 

29. Індивідуально-психологічні особливості медіатора та їх роль в 

переговорному процесі. 

30. Історія розвитку знань про переговори. 

31. Класифікація основних типів і видів конфліктів.  

32. Компетентна оцінка результатів діяльності людини.  

33. Конструктивне вирішення конфліктів.  

34. Конфлікт в переговорному процесі. 

35. Конфлікт і творчість, їх взаємодія.  

36. Конфлікти в малих і великих групах та організаціях.  

37. Конфлікти в організаціях, їх форми, види та причини виникнення.  

38. Конфлікти в педагогічній сфері, їх сутність, позитивні і негативні 

сторони (показати на прикладах).  

39. Культура спілкування і поведінки як психологічний чинник 

профілактики конфліктів.  

40. Лінгвістичне забезпечення переговорів. 

41. Маневри під час переговорів. 

42. Маніпуляції, що засновані на правилах «пристойності і 

справедливості» та кращі відповідні реакції на них. 

43. Маніпуляції, що спрямовані на приниження опонентів та засоби 

уникнення та відповіді на тиск. 

44.  Медіація 

45. Методи вивчення конфліктів.  

46. Методи вироблення та узгодження рішень. Вплив на баланс сил, 
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позиції та інтереси опонента. 

47. Методологічні основи дослідження конфліктів: структурний, 

функціональний, біхевіористський підходи.  

48. Міжгрупові конфлікти та їх специфіка. 

49. Міжнаціональні і міжетнічні конфлікти.  

50. Міжособистісні конфлікти, їх сутність, причини виникнення та 

способи подолання.  

51. Місце конфлікту в житті людини.  

52. Модель переговорів, на відміну від моделі співпраці та моделі 

боротьби. 

53. Небезпечність крайніх варіантів поведінці та пошук середини в цій 

дилемі. 

54. Об’єктивні умови, які сприяють профілактиці деструктивних 

конфліктів.  

55. Опишіть загальні положення суб'єкт - об'єктної взаємодії 

56. Опишіть загальні положення суб'єкт - суб'єктної взаємодії 

57. Основні поняття теорії переговорів. 

58. Особливості засобів, методів і прийомів захисту в конфліктах.  

59. Особливості і умови прогнозування конфліктів. 27. Профілактика 

конфліктів, її умови.  

60. Особливості та психологічні умови ефективності стилю поведінки в 

конфліктах.  

61. Оцінка взаємовідношень в групі (колективі) і виявлення прихованих 

конфліктів між людьми.  

62. Параметри відношень між переговорними сторонами: 

взаємозалежність, різниця інтересів, збалансованість сил. 

63. Педагогічні конфлікти як вид соціальних конфліктів та їх психологічна 

специфіка.  

64. Переговори в діловому спілкування, їх характерні риси. 

65. Переговори як вміння, що дозволяє вирішувати деяку кількість дилем в 

переговорах. 

66. Переговори як комплекс різних видів діяльності. 

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

68. Планування, організація, проведення переговорів, їхня заключна фаза. 

69. Побічні методи розв’язання конфліктів.  

70. Подолання психологічного захисту в конфліктних ситуаціях.  

71. Поняття про конфлікт, його психологічна сутність та функції.  

72. Пошук компромісних рішень, до неузгоджених позицій. 

73. Прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

74. Прийоми психологічного захисту в конфліктах.  

75. Проблема визначення переговорів. 

76. Проблема конфлікту у вітчизняній психології. 6. Проблема конфлікту в 

зарубіжній психології.  

77. Протокольне забезпечення переговорів. 

78. Психологічне консультування в конфліктології.  

79. Психологічні наслідки внутрішньо особистісних конфліктів.  
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80. Психологія ведення ділових переговорів на перетині знань соціальної 

психології, конфліктології, ділового спілкування, психології організацій, 

психології труда, психології спілкування, диференційної психології. 

81. Психологія переговорів на вищому рівні. 

82. Робоча фаза на переговорах: створення комітетів, робочих груп, 

експертних комісій, робота в кулуарах. 

83. Роль соціально-психологічного тренінгу в попередженні конфлікту.  

84. Соціальні і політичні конфлікти.  

85. Співпраця в переговорному процесі. 

86. Стратегії, тактики, стилі поведінки в конфліктах.  

87. Стратегічні позиції у переговорах, особливості їх застосування. 

88. Суб’єктивні способи попередження перед конфліктних ситуацій.  

89. Суперництво в переговорному процесі. 

90. Сутність поняття «переговори». 

91. Сформуйте уявлення щодо мотивів переговорної діяльності 

92. Тактики, що використовуються для зміцнення своєї силової позиції. 

93. Тактичні позиції у переговорах, особливості їх застосування. 

94. Технічне оснащення і робота секретаріату на переговорах. 

95. Технології педагогічної конфліктології.  

96. Технології попередження конфліктів.  

97. Технології спілкування в конфлікті.  

98. Фази переговорів. 

99. Форми спілкування, їх вплив на виникнення та подолання конфліктів.  

 

 

Т.в.о. завідувача  

кафедри психології та педагогіки     Тимофій ДЕМЧУК 

 

 

 

 

 

 

 


