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2020 – 2021 навчальний рік 



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників Характеристика дисципліни 

Обов'язкова (для студентів спеціальності 

"назва спеціальності")  / вибіркова дисципліна 
Вибіркова дисципліна 

Семестр (осінній / весняний) весняний 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 32 

Практичні / семінарські, годин 24 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

аудиторних 4,0 

самостійної роботи студента 5,0 

Вид контролю залік 

 
2. Програма навчальної дисципліни 

Ціль: надання знань про сутність переговорного процесу, формування 

навичок щодо його організації та проведення, подальшого їх застосування у 

практиці ділового спілкування.  

Завдання: вивчення основних понять, сутності організації та проведення 

ділових переговорів; ознайомлення з моделями переговорного процесу; 

опанування основ ведення ділової бесіди та публічних виступів; вивчення 

основних методів проведення телефонних переговорів та складання ділових 

листів. 

Предмет: процес організації та проведення ділових переговорів. 

Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Теоретичні основи переговорного процесу 

2. Стратегія і тактика організації та ведення ділових переговорів 

3. Моделі переговорного процесу 

4. Використання маніпулятивних технологій у переговорному процесі 

5. Психологія ділового спілкування 

6. Етичні аспекти в ділових переговорах 

7. Ділова бесіда 

8. Ділові зустрічі 

9. Організація та проведення ділових прийомів 

10. Телефонні переговори та ділові листи 

11. Національні особливості організації та проведення ділових 

переговорів 

12. Шляхи уникнення чи вирішення конфліктів під час переговорів 

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  



1) формування: 

- загальних програмних компетентностей: 

здатність діяти соціально відповідально та свідомо, реалізувати свої права 

і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського 

(вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

здатність працювати в команді. 

здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

- фахових програмних компетентностей: 

розуміння предметної області і специфіки професійної діяльності 

здатність організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням 

вимог і потреб споживачів та забезпечувати його ефективність 

здатність формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні 

комунікації на підприємствах сфери гостинності, навички взаємодії 

здатність управляти підприємством, приймати рішення у господарській 

діяльності суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу 

здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати 

споживання готельних та ресторанних послуг для різних сегментів споживачів  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення 

законодавства, національних і міжнародних стандартів, що регламентують 

діяльність суб’єктів готельного та ресторанного бізнесу; 

розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами 

готельних та ресторанних послуг 

розробляти нові послуги (продукцію), використовуючи сучасні технології 

виробництва та обслуговування споживачів. 

виконувати самостійно завдання, розв’язувати задачі і проблеми, 

застосовувати їх в різних професійних ситуаціях та відповідати за результати 

своєї діяльності. 

аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних 

завдань при організації ефективних комунікацій зі споживачами та суб’єктами 

готельного та ресторанного бізнесу. 

презентувати власні проекти і розробки, аргументувати свої пропозиції 

щодо розвитку бізнесу. 

діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та 

громадянської свідомості 

розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

абезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

3) набуття результатів навчання (згідно Дублінських дескрипторів): 



- знання: 

основних термінів, класифікацій, форм організації ділових переговорів; 

міжнародних та національних вимог до їх проведення; санітарних вимог; норм 

матеріально-технічного забезпечення переговорів; особливостей 

застосовуваних методів під час проведення переговорів. 

- уміння/навички: 

працювати з комп’ютером та спеціалізованим ПЗ;  

організовувати сервісно-виробничий процес з урахуванням вимог і 

потреб учасників переговорного процесу;  

орієнтуватися в методах, формах та правилах ведення переговорів, 

протоколів з урахуванням національних, вікових та гендерних особливостей;   

формувати та реалізовувати ефективні зовнішні та внутрішні комунікації. 

- комунікація: 

 здатність спілкуватися та обговорювати поточну робочу інформацію, 

проблеми та рішення в контексті їх взаємозв’язку; 

здатність роботи в команді, співвідносити свою думку з думкою 

колективу; 

 дотримуватися норми ділової етики, володіти етичними та моральними 

нормами поведінки. 

- відповідальність і автономія: 

демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України; 

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього 
у тому числі 

лекц. пр./сем. лаб. СРС 

Змістовий модуль 1. Переговорний процес: теоретичні основи 

Тема 1. Теоретичні основи 

переговорного процесу 
11 2 2 - 7 

Тема 2. Стратегія і тактика 

організації та ведення ділових 

переговорів 

13 4 2 - 7 

Тема 3. Моделі переговорного 

процесу 
12 2 2 - 8 

Тема 4. Використання 

маніпулятивних технологій у 

переговорному процесі 

12 2 2 - 8 

Тема 5. Психологія ділового 

спілкування 
12 2 2 - 8 

Тема 6. Етичні аспекти в ділових 

переговорах 
14 4 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 1 74 16 12 - 46 



Змістовий модуль 2. Організація та ведення ділових переговорів 

Тема 7. Ділова бесіда 12 2 2 - 8 

Тема 8. Ділові зустрічі 12 2 2 - 8 

Тема 9. Організація та 

проведення ділових прийомів 
12 2 2 - 8 

Тема 10. Телефонні переговори 

та ділові листи 

12 
2 2 - 8 

Тема 11. Національні 

особливості організації та 

проведення ділових переговорів 

14 4 2 - 8 

Тема 12. Шляхи уникнення чи 

вирішення конфліктів під час 

переговорів 

14 4 2 - 8 

Разом за змістовим модулем 2 76 16 12 - 48 

Усього годин  150 32 24 - 94 

 

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять 

№ 

з/п 
Вид та  тема семінарського заняття 

Кількість 

годин 

1 
Семінар – розгорнута бесіда 

Теоретичні основи переговорного процесу 
2 

2 

Семінар – розгорнута бесіда 

Стратегія і тактика організації та ведення ділових 

переговорів 

2 

3 
Семінар – дискусія 

Моделі переговорного процесу 
2 

4 

Семінар – розгорнута бесіда 

Використання маніпулятивних технологій у 

переговорному процесі 

2 

5 
Семінар – дискусія 

Психологія ділового спілкування 
2 

6 
Семінар – розгорнута бесіда 

Етичні аспекти в ділових переговорах 
2 

7 
Семінар - розгорнута бесіда 

Ділова бесіда 
2 

8 
Семінар – дискусія 

Ділові зустрічі 
2 

9 
Семінар – дискусія 

Організація та проведення ділових прийомів 
2 

10 
Семінар – розгорнута бесіда 

Телефонні переговори та ділові листи 
2 

11 Семінар – дискусія 2 



Національні особливості організації та проведення 

ділових переговорів 

12 

Семінар – дискусія 

Шляхи уникнення чи вирішення конфліктів під час 

переговорів 

2 

Всього 24 

 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: залік 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей  студента  оцінюються протягом семестру - 

100 балів. 

 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

практичного 

заняття 

 

Вид роботи/бали 

Тестові 

завданн

я 

Ситуацій

ні 

завдання, 

задачі 

Обговорен

ня 

теоретични

х питань 

теми 

Індиві-

дуальне 

завдання 

ПМК 
Сума 

балів 

Змістовий модуль 1 

Семінар 1  1 3   4 

Семінар 2  1 3   4 

Семінар 3  1 3   4 

Семінар 4  1 3   4 

Семінар 5  1 3   4 

Семінар 6  1 3 15 17 36 

Разом змістовий 

модуль 1 
 6 18 15 17 56 

Змістовий модуль 2 

Семінар 7  1 3   4 

Семінар 8  1 3   4 

Семінар 9  1 3   4 

Семінар 10  1 3   4 

Семінар 11  1 3   4 

Семінар 12  1 3  20 24 

Разом змістовий 

модуль 2 
 6 18  20 44 

Разом 100 

 

 

 



 

Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Індивідуальне завдання 
100 

35 35 30 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення навчальної дисципліни 

 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 

 


