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Контактна інформація 
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дисципліну 
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знань і навичок у організації стратегій бізнесу.  

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна « Публічні дебати та ведення переговорів » – дисципліна, 

яка вивчається при підготовці фахівців з галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування». Навчальна дисципліна входить до 

циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, яка 
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Мета та цілі 

дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів вищої освіти 

із основними поняттями та ключовими проблемами теорії та практики 

переговорів, формування системи знань про стратегію і тактику 
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44. Семечкин Н.И. Психология социальных групп : [учеб. пособие] / 

Семечкин Н.И. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2011. – 287 с. 

45. Шейнов В.П. Психология лидерства и власти / Шейнов В.П. – 

М.: Ось-89, 2008. – 604 с. 

 

Ресурси інтернету: 

2. http:// www.rada.gov.ua - Верховна Ради України. 

3. http://www.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Кабінету Міністрів України. 

4. Залотнікова А.С. “Проблеми психології спілкування” – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://readbookz.com. 

5. Леонтьєв О.О. “Психологія спілкування”– [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://www.psy.msu.ru. 

6. Ельконін Б.Д. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://www.psychology.ru. 

7. Піз А. “Мова Тіла”– [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

http://dere.com.ua. 

8. http:// www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php  – Бібліотеки в 

Україні. 

9. http://www.nbuv.gov.ua.  – Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського 

10. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html  – Бібліотеки та 

науково-інформаційні центри України  

11. http://www.library.lviv.ua/  –Львівська національна наукова 

бібліотека України ім. В. Стефаника  

12. http://uk.wikipedia.org – вільна енциклопедія  

Обсяг курсу 120 годин, 4 кредити 

Очікувані результати 

навчання 

Вивчення навчальної дисципліни «Публічні дебати та ведення 

переговорів» передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня 

підготовки фахівця, за якого він повинен: 

а) знати: 

 знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління 

ресурсами. 

 знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування. 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.psychology.ru/
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
http://www.library.lviv.ua/


 знати та уміти використовувати нормативно-правові акти, що 

регулюють сферу публічного управління та адміністрування. 

 знати основні засади національної безпеки в межах своєї 

професійної компетенції. 

 знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження 

електронного урядування та розвитку електронної демократії. 

 використовувати методологію та інструментарій управління: 

інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю. 

б) уміти: 

 уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і 

здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та 

адміністрування. 

 уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а 

також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

 уміти попереджати та нейтралізувати виклики і загрози 

національним інтересам України та визначати напрями розвитку на 

загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному 

рівнях. 

 уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні 

завдання у сфері публічного управління та адміністрування 

 уміти у складі робочої групи на основі принципів системного 

аналізу та комплексного підходу готувати програмні документи 

щодо розвитку публічного урядування та адміністрування. 

 уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології у сфері публічного управління та адміністрування. 

 уміти здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного 

управління та адміністрування на засадах соціальної 

відповідальності, правових та етичних норм. 

 уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері 

публічного управління та адміністрування. 

 уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних 

рівнях публічного управління та адміністрування 

 уміти представляти органи публічного управління й організації, та 

презентувати для широкого загалу результати їх діяльності. 

 уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та 

впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності 

органів публічного управління. 

Ключові слова Дебати, ведення дебатів аналіз, прогнозування, стратегічні цілі, 

переговори, переговорний процес 

Формат курсу Очний   

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем даної дисципліни. 

Теми Тема 1.Теоретичні основи ведення дебатів. 

Тема 2. Функції та культура дебатів. 

Тема 3. Функціональні ролі в дебатах. 

Тема 4.Дебати та потреба в дебатах. 

Тема 5. Управління очікуваними результатами дебатів. 

Тема 6. Загальна характеристика переговорної діяльності. 

Тема 7. Основні завдання, функції та закономірності переговорної 

діяльності. 

Тема 8. Психологічні технології та прийоми ведення переговорів. 

 



Підсумковий 

контроль, форма 

Залік  

 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін: 

«Стратегічне управління в публічних організаціях», «Економічні 

засади публічного управління», «Регіональне управління та 

територіальне планування», «Соціальна і гуманітарна політика», 

«Публічна політика».  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

При читанні лекцій використовується мультимедійна презентація, 

Microsoft Teams. 

Практичні заняття проводяться з використанням інтерактивних форм і 

методів навчання (ситуаційні вправи, робота в парах, малих групах, 

рольові ігри та ін.). 

Необхідне обладнання Викладання курсу вимагає мультимедійного забезпечення. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співідношенням:  

• практичні заняття: максимальна кількість балів 40 

• індивідуальна науково-дослідна робота: максимальна кількість балів 
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 • іспит/залік: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів 

письмових робіт (реферати, вирішення ситуаційних вправ, кейсів). 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на 

практичних заняттях, поточному тестуванні, самостійній роботі. При 

цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. Наводиться перелік питань та завдань для проведення підсумкової 

оцінки знань, зразок екзаменаційного білета, перелік тестових завдань. 

З навчально методичним комплексом з даної дисципліни можна 

ознайомитись на сайті факультету: financial.lnu.edu.ua  

http://financial.lnu.edu.ua/


 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
 

 

Схема курсу 

«Публічні дебати та ведення переговорів» 
 
Тиж. Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література Завдання

, год 

Термін 

викона

ння 

(тиж) 

1 Тема 1.Теоретичні 

основи ведення дебатів. 

Визначення дебатів. 

Принципи дебатів. Ключові 

ознаки дебатів. Невіддільні 

складники дебатів. 

Визначення конфлікту в 

дебатах. Класифікація 

конфліктів. Етапи розвитку 

конфлікту. Ескалація. Різні 

форми інтервенції в 

конфлікт. Конфлікт у 

сучасному українському 

суспільстві. Дебати як 

форма роботи у соціальних 

конфліктах. 

 

Лекція, 

семінарське 

заняття,  

індивідуальн

а науково-

дослідна 

робота, 

робота в 

групах, 

самостійна  

робота 

 

Інструменти та механізми 

впровадження публічної 

політики в Україні : навч. 

посіб. / авт. кол. : С. О. 

Телешун, С. В. Ситник, І. В. 

Рейтерович, О. Г. Пухкал та 

ін. ; за заг. ред. С. О. 

Телешуна, д-ра політ. наук, 

проф. – Київ : НАДУ, 2018. – 

240 с. 

Міжсекторальні взаємодії як 

основа публічного управління 

: навч. посіб. / авт. кол. : С. О. 

Телешун, С. В. Ситник, І. В. 

Рейтерович та ін. ; за заг. ред. 

С. О. Телешуна, д-ра політ. 

наук, проф. – Київ : НАДУ, 

2018. – 224 с. 

Стратегічне управління та 

політичне прогнозування в 

публічній сфері : навч. посіб. 

/ авт. кол. : С. О. Телешун, І. 

В. Рейтерович, С. В. Ситник, 

О. Г. Пухкал та ін. ; за заг. 

ред. С. О. Телешуна, д-ра 

політ. наук, проф. – Київ : 

НАДУ, 2018. – 192 с. 

Публічна політика та 

суспільні зміни в Україні в 

контексті євроінтеграції : 

монографія / авт. кол. : С. О. 

Телешун, С. В. Ситник, І. В. 

Рейтерович, О. Г. Пухкал та 

ін. ; за заг. ред. С. О. 

Телешуна, д-ра політ. наук, 

проф. - Київ : НАДУ, 2017. - 

248 с. 

Публічна політика в процесах 

реформування системи 

державного управління 

України / С. О. Телешун, С. 

В. Ситник, І. В. Рейтерович, 
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5 Тема 7.Основні 

завдання, функції та 

закономірності 

переговорної діяльності 

Типологія переговорів 

та особливості окремих їх 

різновидів. Психологічно 

доцільні варіанти поведінки 

працівників в умовах ведення 

переговорів. Основні 

завдання переговорного 

процесу. Етапи ведення 

переговорної діяльності. 
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6 Тема 8. Психологічні 

технології та прийоми 

ведення переговорів 

Поняття 

«маніпуляція» та її ознаки. 

Метафорична сутність та 

семантичні межі поняття 

«маніпуляція». Умови 

успішності маніпулятивного 

впливу. Технології 

психологічного впливу у 

процесі переговорної 

діяльності. 

Механізми 

психологічного впливу у 

процесі переговорної 

діяльності: навіювання, 

звернення до інстинктів, 

створення контексту, 

«салямі», вибір без вибору, 

перефразування, маніпуляція 

емпатією. Основні складові 

маніпуляції свідомістю. Мова 

як засіб сугесторного впливу. 

Мова образів. Маніпулювання 

емоціями та почуттями у 

процесі переговорів. 

Критерії та умови 

ефективного психологічного 

впливу. Психологічні засади 

протидії маніпуляції з боку 

опонентів в переговорному 
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