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Опис навчальної дисципліни
Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок з використання
сучасної концепції міжнародних переговорів з акцентом на цивілізаційні та кроскультурні чинники, застосування найбільш ефективних переговорних моделей в західній
і східній переговорних традиціях, а також дотримання основних правил організації та
ведення міжнародних переговорів.
4 кредити ЄКТС/120 годин (лекції 16 год., практичні заняття 32 год., самостійна робота
72 год.)
Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом
Поточний контроль: відвідування занять, захист домашнього завдання; обговорення
матеріалу занять; виконання навчальних завдань (робота в малих групах; розв’язання
ситуаційних завдань (case studies); підготовка та захист проєктів); завдання самостійної
роботи; тестування; поточна модульна робота
Підсумковий контроль: ПМК
Наявність широких знань з глобальної економіки, основ лідерства, технологій кроскультурного менеджменту.
Українська, англійська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні
результати навчання
Компетентності, якими повинен
Програмні результати навчання
оволодіти здобувач
 мати необхідні для професійної діяльності знання та  здатність спілкуватися іноземною мовою (ЗК 1);
навички з ділових комунікацій у сфері міжнародних  здатність працювати в команді (ЗК 4);
економічних відносин, а також ефективно спілкуватися  здатність
приймати
обґрунтовані
рішення
щодо
на професійному та соціальному рівнях, включаючи налагодження міжнародних економічних відносин на всіх
усну
та
письмову
комунікацію
іноземною рівнях їх реалізації. (СК 1);

Програмні результати навчання
мовою/іноземними мовами (РН 1);
 систематизувати, синтезувати й упорядковувати
отриману інформацію, ідентифікувати проблеми,
формулювати висновки і розробляти рекомендації,
використовуючи ефективні підходи та технології,
спеціалізоване програмне забезпечення з метою
розв'язання складних задач практичних проблем з
урахуванням крос-культурних особливостей суб'єктів
міжнародних економічних відносин (РН 3);
 приймати обґрунтовані рішення з проблем
міжнародних економічних відносин за невизначених
умов і вимог (РН 4);
 визначати геоекономічні стратегії країн та їхні
регіональні економічні пріоритети з урахуванням
національних економічних інтересів і безпекової
компоненти міжнародних економічних відносин у
контексті
глобальних
проблем
людства
й
асиметричності розподілу світових ресурсів (РН 12).

Компетентності, якими повинен
оволодіти здобувач
 здатність аналізувати й оцінювати геоекономічні стратегії
країн з позиції національних економічних інтересів (СК 7).

Тематичний план навчальної дисципліни
Завдання самостійної роботи у
Назва теми
Види робіт
розрізі тем
Модуль 1. Сучасні підходи до організації та ведення міжнародних переговорів
Тема 1. Сучасна
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на тему: «Основні
інформаційна парадигма
завдання; обговорення матеріалу занять; принципи і правила сучасної теорії
міжнародних переговорів
виконання навчальних завдань (робота в міжнародних переговорів».
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 2. Моделі
Відвідування занять; захист домашнього Обрати
найбільш
ефективні
моделі
переговорного процесу у
завдання; обговорення матеріалу занять; організації та ведення переговорів з
різних країнах світу:
виконання навчальних завдань (робота в представниками різних іноземних делегації.
метод торгу, теорія ігор,
малих групах; розв’язання ситуаційних
медіація
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування
Тема 3. Проведення
Відвідування занять; захист домашнього Охарактеризувати основні етапи підготовки
міжнародних переговорів
завдання; обговорення матеріалу занять; до
переговорів,
включаючи
правила
й укладання договорів
виконання навчальних завдань (робота в формування переговорного досьє, принципи
малих групах; розв’язання ситуаційних розробки переговорної концепції, визначення
завдань (case studies); підготовка та захист стратегії і тактики переговорів, формування
проєктів); завдання самостійної роботи; порядку денного, вибору часу, місця і складу
тестування
іноземної делегації.
Модуль 2. Крос-культурні аспекти і національний стиль ведення переговорів
Тема 4. Роль
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати презентацію на тему: «Західна і
соціокультурних традицій завдання; обговорення матеріалу занять; східна культура переговорів: порівняльний
в процесі міжнародних
виконання навчальних завдань (робота в аналіз».
переговорів
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота
Тема 5. Переговори із
Відвідування занять; захист домашнього Підготувати міні-проєкт на тему:
західними партнерами:
завдання; обговорення матеріалу занять; Німецький стиль ведення переговорів;
особливості національних виконання навчальних завдань (робота в Французький стиль ведення переговорів;
стилів
малих групах; розв’язання ситуаційних Англійський стиль ведення переговорів;
завдань (case studies); підготовка та захист Американський стиль ведення переговорів.
проєктів); завдання самостійної роботи;

Назва теми
Тема 6. Переговори з
незахідними партнерами:
основні національні стилі

Види робіт
тестування; поточна модульна робота
Відвідування занять; захист домашнього
завдання; обговорення матеріалу занять;
виконання навчальних завдань (робота в
малих групах; розв’язання ситуаційних
завдань (case studies); підготовка та захист
проєктів); завдання самостійної роботи;
тестування; поточна модульна робота

Завдання самостійної роботи у
розрізі тем
Підготувати міні-проєкт на тему:
Арабський стиль ведення переговорів;
Китайський стиль ведення переговорів;
Японський стиль ведення переговорів;
Індійський стиль ведення переговорів;
Турецький стиль ведення переговорів;
Латиноамериканський
стиль
ведення
переговорів.
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни







Пакет програмних продуктів Microsoft Office.
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання
Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних
причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування
заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під
час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
Політика щодо відвідування:
відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування,
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем.
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya

Оцінювання
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання
Максимальна
Види робіт
кількість балів
Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 бали);
обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (6 бали); завдання
50
самостійної роботи (6 бали); тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (10 балів); захист домашнього завдання (6 бали);
обговорення матеріалу занять (6 бали); виконання навчальних завдань (6 бали); завдання
50
самостійної роботи (6 бали); тестування (6 бали); поточна модульна робота (10 балів)
Разом
100
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни
Сума балів за всі види
Оцінка за
Оцінка за національною шкалою
навчальної діяльності
шкалою ЄКТС
90-100
А
Відмінно
82-89
В
Дуже добре
74-81
С
Добре
64-73
D
Задовільно
60-63
Е
Задовільно достатньо
35-59
FX
Незадовільно з можливістю повторного складання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
0-34
F
навчальної дисципліни

