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«Бірюзові» переговори - дослідження їх особливостей
Мета статті - характеризувати певні види переговорів, які проводяться в бірюзовій організації, яка є новою,
особливої моделлю функціонування сучасних інститутів. Перш за все, був охарактеризований тип бірюзової
організації як групи, так і як комунікаційного середовища. Були розглянуті особливості «бірюзових»
переговорів в рамках їх різних інтерпретацій як: процесу, методу вирішення конфліктів і досягнення згоди,
взаємозалежності сторін і процесів прийняття рішень, виду комунікацій, взаємного обміну і створення
цінностей. У статті представлено дослідження торгових переговорів, які можна віднести до категорії
«бірюзових», в компанії в сфері інформаційних технологій. Узагальнено особливості «бірюзових»
переговорів і запропоновано напрями майбутніх наукових досліджень даної тематики.
Ключові слова: (ділові) переговори, бірюзова організація, переговори в бірюзових організаціях («бірюзові»
переговори), особливості «бірюзових» переговорів.
Класифікація JEL: M191.
Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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«Бирюзовые» переговоры - исследование их особенностей
Цель статьи - характеризовать определенные виды переговоров, которые проводятся в бирюзовой
организации, которая является новой, особой моделью функционирования современных институтов. Прежде
всего, был охарактеризован тип бирюзовой организации как группы, так и как коммуникационной среды.
Были рассмотрены особенности «бирюзовых» переговоров в рамках их различных интерпретаций как:
процесса, метода разрешения конфликтов и достижения согласия, взаимозависимости сторон и процессов
принятия решений, вида коммуникаций, взаимного обмена и создания ценностей. В статье представлено
исследование торговых переговоров, которые можно отнести к категории «бирюзовых», в компании в сфере
информационных технологий. Обобщены особенности «бирюзовых» переговоров и предложены
направления будущих научных исследований данной тематики.
Ключевые слова: (деловые) переговоры, бирюзовая организация, переговоры в бирюзовых организациях
(«бирюзовые» переговоры), особенности «бирюзовых» переговоров.
Классификация JEL: M191.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение
и воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует присутствия
соответствующей ссылки на оригинальную версию статьи.

