
                                                                                                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший заступник директора 

            Попов М.П. 

ГРАФІК 

проведення анкетування серед слухачів спеціальності “Публічне управління та адміністрування”  

(2 курс, вечірня форма) 

 (ІІ семестр 2017-2018 навчальний рік) 
 

 

№ 

 

 

Найменування дисципліни (модулю) 

 

Викладачі 

 

Дата проведення 

 (сесія) 

 

Підведення 

підсумків 

1.  Спеціалізація «Економічна і фінансова політика та 

підприємництво» 

   

2.  Проблеми координації та управління економічним та соціальним  

розвитком 

доц. Козинський С.М. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

3.  Інноваційно-інвестиційна політика проф. Миколайчук М.М. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

4.  Інноваційно-інвестиційна політика ст.викл. Лесик О.В. 

 

04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

5.  Моделювання та прогнозування соц.-ек.процесів проф. Ахламов А.Г. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

 Спеціалізація «Право в публічному управлінні»    

6.  Правове регулювання відповідальності в публічному управлінні доц. Фальковський А.О. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

7.  Правове регулювання фінансових відносин ст.викл. Долгіх Н.П. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

 Спеціалізація «Регіональне управління»    

8.  Управління регіональною інфраструктурою ст.викл. Чижова С.М. 

 

04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

9.  Інноваційний розвиток системи регіонального управління проф. Попов С.А. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

10.  Управління людськими ресурсами доц. Панченко Г.О. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

11.  Регіональна економічна політика в Україні 

Фіскальна, бюджетна та монетарна політика регіонів 

доц. Купінець Л.Є. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

12.  Регіональна економічна політика в Україні 

Регіональна та міська економіка 

доц. Архипенко І.М. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 



 

№ 

 

 

Найменування дисципліни (модулю) 

 

Викладачі 

 

Дата проведення 

 (сесія) 

 

Підведення 

підсумків 

 Спеціалізація «Публічна політика у сфері соціального і 

гуманітарного розвитку» 

   

13.  Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського 

суспільства 

доц. Овчаренко Ю.О. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

14.  Сучасні підходи до використання трудових ресурсів та зайнятості 

населення країни 

доц. Сокур Н.В. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

15.  Публічне управління в сфері культури доц. Ростіянов Б.Ю. 04.06-08.06.18 В кінці ІІ семестру 

 

Анкетування проходить на сайті інституту www.oridu.odessa.ua  в закладці «Навчання», далі «Анкетування».  

    Дане опитування проводиться анонімно перед підведенням підсумків (залік, екзамен) окремо по кожному модулю 

(дисципліні), з метою визначення якості надання освітніх послуг та їх забезпечення в інституті. 

Посилання на анкету  http://www.oridu.odessa.ua/?fil=anketa/000  

 

 

 

Начальник відділу організації освітнього процесу                                                                                          С.К. Фурман 

 

Погоджено: декан факультету публічного управління та адміністрування                                                  І.С. Куспляк 

 

http://www.oridu.odessa.ua/
http://www.oridu.odessa.ua/?fil=anketa/000

