
                         з 11.02.2019 по 14.02.2019

Ч
а

с

сп
ец

іа
л

із
а

ц
ії

Деканат

ауд. 315

ауд. 403 ауд. 204 ауд.404 ауд. 302 ауд. 315 ауд. 405

ауд.315

15:00
16:20

16:30
17:50

ауд.315

ауд.315

ауд. 403 ауд. 204 ауд.404 ауд. 302 ауд. 315 ауд. 405

ауд.315

15:00

16:20

ауд.315

ауд.315

ауд. 403 ауд. 204 ауд.404 ауд. 302 ауд. 315 ауд. 405

ауд.315

15:00

16:20

ауд. 403 ауд. 204 ауд.404 ауд. 302 ауд. 315 ауд. 405

ауд. 403 ауд. 204 ауд.404 ауд. 302 ауд. 315 ауд. 405

                          

                                                                                                                                                              

Механізми управління та 

адміністрування 

горизонтальними політиками 

ЄС; Внутрішній ринок та 

галузеві політики 

Європейського Союзу

Децентралізація влади та 

розвиток місцевого 

самоврядування; 

Співробітництво 

територіальних громад

Державно-громадянське 

партнерство у сфері соціального 

розвитку; Соціально-економічні 

і культурні права людини

Право в публічному управлінні  Регіональне управління 
Економічна і фінансова політика та 

підприємництво

Публічна політика в сфері соціального та 

гуманітарного розвитку

Європейська інтеграція в умовах 

глобального врядування

Реєстрація

                                                 "Затверджено"

перший заступник директора

М.П. Попов

Розклад оглядових консультацій по факультету публічного управління та адміністрування

випуск 2018 - 2019 навчального року 

Спеціальність "Публічне управління та адміністрування"
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Право в публічному управлінні
доц. Козуліна С.О.; доц. Львова Є.О.;доц.Ровинська К.І.

Місцеве самоврядування
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доц. Осадчук С.В. 
доц. Курносенко Л.В.,                        

доц. Яковлева Л.І.
доц. Кривцова О.М.
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2
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13:00
3

Кадрова політика, правові та організаційні основи публічної служби (0,5год.); Запобігання та протидія корупційним проявам та етика у системі публічної служби (0,5); Прийняття рішень в публічному управлінні(0,5); 

Електронне урядування та електронна демократія (0,5 год.)

проф. Пахомова Т.І., доц. Оганісян М.С.,  доц. Воронов О.І.; Куспляк І.С. 
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Економіка та врядування

доц. Куранда Л.О.; доц. Осадчук С.В. ;  Козинський С.М. 

11:40 

13:00
3

доц. Козуліна С.О. 
доц. Кривоцюк П.С. (1 год.);проф. 

Горячук В.Ф.(1 год.)

Політика регіонального розвитку. Місцеве самоврядування ;Комунікативна діяльність в публічному управлінні;Порівняльна публічна політика; 

проф. Саханєнко С.Є.(0,5год.);проф. Драгомирецька Н.М. (0,5 год.);проф. Балабаєва З.В. ( 1 год.)  
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доц. Чорнолуцький В.П.
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Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека
доц. Остапенко О.А.
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проф.Ахламов А.Г. (1 год.);                     

с.в. Лесик О.В. (0,5 год.);                      

доц. Миколайчук М.М. (0,5год.)

Стратегічне планування та управління змінами; Публічне управління. Багаторівневе управління; Лідерство та керівництво на публічній службі; Ораторське мистецтво в публічному управлінні

Правове регулювання 

відповідальності в публічному 

управлінні; Адаптація законодавства 

України до законодавства ЄС

13:30 

14:50
4
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5

Загальні збори зі слухачами 

доц.Піроженко Н.В.(0,5 год.); проф.Приходченко Л.Л.(0,5 год.); доц. Титаренко Л.М. (0,5 год.); доц. Євстюніна Ю.В. (0,5 год.)
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Моделювання та прогнозування 

соціально-економічних 

процесів;Інноваційно-

інвестиційна політика

Світові моделі та стандарти 

місцевого самоврядування; 

Місцевий економічний 

розвиток

доц. Ровинська К.І. (1 год),                                   

доц. Львова Є.О. (1 год.) 

доц. Панченко Г.О.

проф. Драгомирецька Н.М.                            

(1 год.); доц. Титаренко Л.М.                       

(1 год.)

доц. Кадук Н.І.(1 год.),                       

доц. Кривцова В.М.(1 год.)

 Управління людськими ресурсами; 

Управління регіональною 

інфраструктурою

доц. Панченко Г.О.  (1 год)                                        

доц. Крупник А.С. (1 год) 

Публічне управління в сфері 

культури;Публічна політика в сфері 

етнонаціонального розвитку та 

державно-конфесійних відносин

проф. Овчаренко С.В. (1 год.);                                                            

доц. Ростіянов Б.Ю. (1 год.)

проф. Саханенко С.Є.   (1 год.),  

доц.Піроженко Н.В.  (1 год.)
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Соціальна і гуманітарна політика, Політичні інститути та процеси прийняття політичних рішень, Представницька влада (0,5)

доц. Курносенко Л.В., доц. Яковлева Л.І., доц. Матвєєнко І.В.

  ст.в. Долгіх Н.П.

Законотворчий процес і 

нормотворча діяльність органів 

публічної влади;Правове 

забезпечення управлінської 

діяльності 

Місцеві вибори та кадрове 

забезпечення органів місцевого 

самоврядування; Регламенти, 

процедури і рішення в органах 

місцевого самоврядування

Запобігання корупції в публічному 

управлінні; Правове регулювання 

праці і соціального захисту

Начальник  відділу організації освітнього процесу                                                    С.К. Фурман

Система публічного управління на 

регіональному та місцевому рівнях; 

Регіональна економічна політика в 

Україні

доц. Давтян С.Г.(1 год.); доц. 

Архипенко І.М.(0,5 год.), 

проф.Карпенко Л.М.(0,5 год.)

Податково-бюджетна 

політика;Управління місцевими 

фінансами та бюджетом

Соціальний розвиток суспільства (1 

год.); Соціогуманітарні виміри 

внутрішньої інтеграції українського 

суспільства (1 год.)

Еволюція європейської 

інтеграції; Інституційна система 

Європейського Союзу

доц. Нагорна І.В.

доц. Козинський С.М.

доц. Овчаренко Ю.О.(1 год.),                        

доц. Сокур Н.В.(1 год.)

проф. Пахомова Т.І.(1 год.),                    

доц. Чорнолуцький В.П.(1 год.)

Європейський Союз в 

глобальних процесах 

сучасності;  Правова система 

Європейського Союзу

доц. Осадчук С.В.(1 год.);                            

доц.  Ковальов Г.І.(1 год.)

Монетарні та міжнародні фінансові 

інструменти; Аналіз ефективності 

діяльності організацій та підприємств 

в економічному секторі

Ресурсне  забезпечення в 

державному 

управлінні;Маркетингові системи 

та підходи(інструменти) в 

розвитку територій

проф. Миколайчук М.М.

Політична регіоналістика; 

Міжсекторні відносини як 

основа регіонального розвитку

Проблеми координації та 

управління економічним та 

соціальним  

розвитком;Управління 

структурними зрушеннями та 

економічне зростання

Регіональні аспекти гуманітарного 

розвитку; Сучасні підходи до 

використання трудових ресурсів та 

зайнятості населення країни 

Демократія участі та комунікації в 

місцевому самоврядуванні; 

Бюджетна політика на місцевому 

рівні

проф. Балабаєва З.В.(1 год.);                             

доц. Голинська О.В.(1 год.)

Основи муніципального 

менеджменту; Організація надання 

послуг населенню

доц. Чебан О.І.

Європейська політика згуртування: 

вироблення та 

впровадження;Європейська 

політика сусідства та "Східне 

партнерство"

доц. Кадук Н.І.( 1 год.);                      

доц. Комаровський В.В.(1 год.)   

   доц. Львова Є.О. 

Державно-правове регулювання 

економіки; Правове регулювання 

земельних та екологічних відносин

Правове регулювання фінансових 

відносин; Правове регулювання 

цивільних та господарських відносин

  ст.в. Долгіх Н.П. (1 год.); 

доц.Фальковський А.О.                      (1 

год.)              

Теоретичні засади регіонального 

управління в Україні;Інноваційний 

розвиток системи регіонального 

управління

Моніторинг та оцінювання в 

регіональному 

управлінні;Планування та 

прогнозування розвитку територій

проф.Приходченко Л.Л (1 год.);                                   

с.в. Лесик О.В. (1 год.)

Політика та публічне управління в 

галузі освіти; Публічне управління у 

сфері охорони здоров'я

доц. Колісніченко Н.М.(1 год.); доц. 

Корвецький О.Д. ( 1 год.)

Спільна зовнішня політика і політика 

безпеки ЄС;Україна у процесах 

європейської інтеграції

доц. Усатюк І.Ф. (1 год.);                             

доц. Остапенко О.А. (1 год.)




