
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Опис вибіркової навчальної дисципліни 

«ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ ТА КОМУНІКАЦІЯ» для підготовки на 

другому освітньому рівні здобувачів вищої освіти ступеня магістра за 

спеціальністю 081 Право галузі знань 081 Право 

 

Назва навчальної 

дисципліни 
ТЕХНІКА ПЕРЕГОВОРІВ ТА КОМУНІКАЦІЯ 

Кафедра  цивільного права та процесу 

Курс та семестр 2 курс, 3 семестр 

Форма контролю залік 

Викладач 

(орієнтовно) 

Лекції, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

Семінарські заняття, консультації:  

Бондаренко-Зелінська Надія Леонтіївна, професорка кафедри 

цивільного права та процесу, кандидатка юридичних наук, доцентка 

(https://univer.km.ua/pro-universytet/kafedry/kafedra-tsyvilnoho-prava-ta-

protsesu/naukovo-pedahohichni-pratsivnyky). 

 

Мета навчальної 

дисципліни  

Техніка переговорів та комунікація орієнтовано на формування у 

здобувачів знань щодо комунікації (в т.ч. правової), а також формування 

професійних навичок, в т.ч. таких  soft-skills як: комунікативні тактичні 

прийоми та  техніки, застосування яких дозволяє підвищити ефективність 

соціальної взаємодії за участю юриста, навик конструктивного діалогу 

(взаємодії) з іншими людьми; професійно-орієнтоване критичне мислення; 

креативність як здатність до творчого пошуку, нестандартного рішення 

практичних завдань тощо. 

 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення навчальної 

дисципліни 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Техніка переговорів та комунікація» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Магістр права»: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

ЗК3 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел;  

ЗК4 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК7 Здатність приймати обґрунтовані рішення; 

ЗК8 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань);  

СК10 Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають 

системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також 

розуміння особливостей практики їх застосування;  

СК12 Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти 



правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та 

відповідальності правника. 

 

Результати навчання 

відповідно до 

стандарту вищої 

освіти 

Навчальна дисципліна «Техніка переговорів та комунікація» забезпечує 

досягнення таких результатів навчання, передбачених освітньо-професійною 

програмою «Магістр права»: 

РН3 Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з 

різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, 

цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, 

використовуючи сучасні методи дослідження; 

РН4 Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, 

застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних 

комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати 

висновки;  

РН6 Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти 

опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи;  

РН7 Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і 

обґрунтовувати варіанти їх розв’язання; 

РН9 Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у 

наданні правничих послуг. 

 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Комунікація та спілкування в діяльності юриста 

Тема 2. Ефективність комунікації 

Тема 3. Переговори як форма комунікації 

Тема 4. Техніки комунікації в процесі переговорів 

Тема 5. Техніки публічної комунікації. 

 


