
 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

«Бізнес переговори» 

 
 

 

Освітня 

програма 

Рівень вищої 

освіти 

Форма 

навчання 

Курс 

вивчення 

Семестр 

вивчення 

Кількість 

кредитів 

Освітньо-

професійна 

програма 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти 

ступеня 

молодшого 

бакалавра на 

факультеті 

цивільної та 

господарської 

юстиції 

Національного 

університету 

«Одеська 

юридична 

академія» у 

галузі знань 08 

«Право» за 

спеціальністю 

081 «Право» 

початковий 

(короткий цикл) 

рівень 

денна 2 3 
3/90 

 

 

Викладачі 

навчальної 

дисциплін

и 

Романадзе Луіза Джумберовна 

проведення лекційних і практичних занять 

доцент кафедри господарського права та 

процесу, доцент, к.ю.н 

 контактний телефон: 0679393585 

контактна електронна адреса: 

karantin.academy.romanadze@gmail.com  

 

mailto:karantin.academy.romanadze@gmail.com


 

Короткий 

опис 

навчальної 

дисциплін

и 

Ця дисципліна є вибірковою і передбачає вивчення специфіки проведення 

переговорів суб’єктами господарювання як ефективної форми вирішення 

бізнес-питань та врегулювання конфліктів у різних сферах господарської 

діяльності.  Навчальна дисципліна покликана сформувати у студентів 

необхідні уміння і навички для проведення ефективних бізнес-переговорів 

та управління бізнес-переговорами. Викладання цієї дисципліни є також 

чинником формування компетентності майбутніх юристів у вирішенні 

бізнес-конфліктів.  

 

 

Мета 

навчальної 

дисципліни 

Оволодіння студентами теоретичними знаннями та практичними 

уміннями і навичками з проведення та фасилітації переговорів у 

бізнесовому середовищі, щодо стратегій, стилів та тактики 

переговорного процесу.   

 

 

Мова 

викладання 

Українська 

 

 

Навчальне 

навантаження  

(форма навчання) 

Лекці, 

год. 

Практичні 

заняття, 

год. 

Самостійн

а робота, 

год. 

Обсяг, 

кредит

и 

ЄКТС 

денна 14 18 58 90/3 

 

 

Результати 

навчання 

 

Симво

л 

ПРН 

 

Після успішного завершення цього 

модуля здобувач вищої освіти 

буде: 

 

Методи викладання 

і навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

ПРНК01 Демонструвати знання правої теорії, 

основних галузей права 

лекції, практичні 

заняття,  

самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні 

завдання, наукові 

семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 



ПРНК02 Інтерпретувати сучасні гуманітарні дискурси 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК03 

Застосовувати знання в практичних 

ситуаціях роботи правника і розв’язувати 

типові задачі і проблеми, що потребують 

базових правових знань. Обґрунтовувати 

шляхи вирішення правових проблем, 

шляхом вибору і застосування базових 

методів, в тому числі, застосовуючи 

європейський досвід. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК06 

Будувати логічні зв’язки між 

передумовами та наслідками реформування 

правових інститутів, передумовами та 

наслідками виникнення економічних та 

правових явищ для функціонування 

людини, суб’єктів господарювання та 

держави. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНК07 
Демонструвати навички застосування 

юридичної методології 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА01 

Формулювати власну логічну й 

обґрунтовану позицію на основі 

опрацювання джерельної бази 

нормативного та доктринального  

характеру. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНА02 

Захищати права та законні інтереси 

юридичних та фізичних осіб-учасників 

відповідних правовідносин. Здатність 

забезпечити, юридичне супроводження 

створення та діяльності суб’єктів 

господарювання. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

ПРНП03 

Застосовувати набуті знання та навички у 

різних правових ситуаціях, виокремлювати 

юридично значущі факти і формувати 

обґрунтовані правові висновки. 

лекції, практичні 

заняття,  самостійне 

навчання, 

консультації, 

практичні завдання, 

наукові семінари 

екзамен, 

поточне 

оцінювання 

на 

практичних 

заняттях 

 

Зміст 

навчання 

Тема за п/п Назва теми Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. (денна 

ф/н) 



Тема 1.  Поняття, природа  та 

функції переговорів 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 2. Види переговорів ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/6 

Тема 3. Гарвардська модель як 

ефективна форма 

переговорів за інтересами  

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/2/4 

Тема 4 Переговори та 

управління бізнес-

конфліктами 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

2/2/4 



ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

Тема 5 Етапи та  

технологія 

проведення бізнес 

переговорів 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/4/4 

Тема 6 Навички ефективної 

комунікації в бізнес-

переговорах 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

 

2/4/4 

Тема 7  Культурні та етичні аспекти 

бізнес-переговорів 

ПРНК01 

ПРНК02 

ПРНК03 

ПРНК06 

ПРНК07 

ПРНА01 

ПРНА02 

ПРНП03 

2/4/2 
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https://www.academia.edu/40973991/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%

96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83_%D0%BF%D1%80
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D%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D1%8E%D1%80%D0%B8%

D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%

83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%97%D0%B0_%D1%80
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%8E_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96_%D0%

9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%

D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%9B%D1%83%D1%97%D0

%B7%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%

B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5 (звернення 26.08.2020) 

   

 

Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

        Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна 

доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього 

процесу під час навчання, викладання та провадження наукової 

(творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 

       Дотримання академічної доброчесності передбачає: самостійне 

виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 

індивідуальних потреб і можливостей); посилання на джерела 

інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 

дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації.  

     Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ 

«ОЮА» визначено у Положенні про дотримання академічної 

доброчесності в НУ «ОЮА» https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-

ukr/4519- polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-

nu-oyua 

      Згідно з Положенням про дотримання академічної доброчесності в 

НУ «ОЮА» за порушення академічної доброчесності здобувачі 

можуть бути притягненні до такої академічної відповідальності: 

повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік), 

повторне проходження  відповідного освітнього компонента ОП, 

виключення з рейтингу претендентів на отримання академічної 

https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-
https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-


стипендії, позбавлення академічної стипендії, позбавлення наданих 

закладом освіти пільг з оплати навчання, відрахування із закладу 

освіти. Рішення про притягнення до академічної відповідальності 

приймається керівником закладу вищої освіти 

 

Шкала 

оцінюван

ня 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом 

 

Навчальне навантаження здобувача вищої 

освіти 

Види навантаження Середня кількість год. на 

кожен вид (денна форма) 

Лекції 14 

Практичні заняття (семінари) 18 

Інші аудиторні заняття  0 

Самостійна /індивідуальна  робота 58 

Аналіз даних 0 

Загальний обсяг навантаження  90 

Екзамен + 

Залік - 

 


