
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Публічне управління та адміністрування » 

 на І семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 24.10.2022 р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40 Фінанси підприємств (Лекція), ауд.118 к.6 (Сенищ ) 

9.50-11.10 Фінанси підприємств, ауд.118 к.6 
12.00-13.20 Логіка (Лекція), ауд. 26 к.1 (Нестеренко В.А.) 
13.30-14.50  

15.00-16.20 

Менеджмент публічних установ і організацій 

 (Лекція), каф. (Чикуркова А.Д.) 

Менеджмент публічних установ і організацій, каф. 

В
ів

т
о

р
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Електронна комерція (Лекція), Дистанційно (Бурлаков О.С. ) 

12.00-13.20 Економіка підприємств (Лекція), ауд. 147 к.6 (Нісходовська О.Ю.) 
13.30-14.50 Електронна комерція, дистанційно 

15.00-16.20 Політологія і соціологія, ауд.26 к.1 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Правознавство, ауд.26 к.1 

9.50-11.10  

12.00-13.20 Економіко-статистичне моделювання (Лекція), ауд. 129 к.6 (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 Економіка підприємств, ауд. 147 к.6  

15.00-16.20 Логіка, ауд. 26 к.1 

Ч
ет

в
е
р

 

8.20-9.40 
Психологія (Лекція),  ауд.143 к.6 (Ляска О.П.) 

Політологія і соціологія (Лекція), ауд.143 к.6 (Нестеренко В.А.)  
9.50-11.10 

 12.00-13.20  
13.30-14.50 Психологія, ауд.25 к.1 

15.00-16.20 
Менеджмент публічних установ і організацій 

(Лекція), каф. (Чикуркова А.Д.) 

16.30-17.50 Менеджмент публічних установ і організацій, каф. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Правознавство (Лекція),  ауд.143 к.6 (Рарицька В.Б.) 

 

9.50-11.10 Економіко-статистичне моделювання, ауд. 126 к.6  

12.00-13.20  

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

 «_______ » ______________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го  курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Публічне управління та адміністрування »  

на І семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 17.10.2022 р. 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40 
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємств 

  (Лекція), ауд. 140 к.6 (Іванишин О.В.) 

9.50-11.10 Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємств, ауд. 140 к.6  

13.30-14.50 Офісний менеджмент, ауд. 140 к.6  

15.00-16.20 
Проектний менеджмент у публічному адмініструванні 

(Лекція), ауд. 140 к.6 (Кучер О.В.) 

16.30-17.50 Проектний менеджмент у публічному адмініструванні, ауд. 140 к.6  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 
Мотиваційний менеджмент  

(Лекція), ауд. 145 к.6 (Добровольська Е.В.) 

13.30-14.50 Мотиваційний менеджмент, ауд. 145 к.6 

15.00-16.20 Офісний менеджмент, ауд. 140 к.6 

16.30-17.50 

Антикризове управління і національна безпека 

(Лекція), ауд. 140 к.6 (Кучер О.В.) 

Антикризове управління і національна безпека, ауд. 140 к.6  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Планування розвитку територій (Лекція), каф. (Бялковська О.А.) 

9.50-11.10 Планування розвитку територій, каф. 

12.00-13.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

13.30-14.50  

15.00-16.20 

Менеджмент публічних установ і організацій  

(Лекція), ауд. 140 к.6 (Кучер О.В.) 

Менеджмент публічних установ і організацій, ауд. 140 к.6  

 16.30-17.50 
Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності підприємств, ауд. 140 к.6 

Менеджмент публічних установ і організацій, ауд. 140 к.6 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
 

9.50-11.10  

12.00-13.20 
Організація діяльності с.-г підприємства  

 (Лекція), ауд. 145 к.6 (Покотильська Н.В.) 

13.30-14.50 Організація діяльності с.-г підприємства, ауд. 145 к.6 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го  курсу ОС «Магістр» 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Публічне управління та адміністрування »  

на І семестр 2022-2023 н.р.  

Д
н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Методика наукових досліджень (Лекція), ауд. 145 к.6 (Покотильська Н.В.) 

13.30-14.50 
Державна політика та врядування  

(Лекція), ауд. 145 к.6 (Бялковська О.А.) 

15.00-16.20 Методика наукових досліджень, ауд. 145 к.6  

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40 
Публічне управління та адміністрування 

 (Лекція), ауд. 145 к.6 (Чорнобай Л.М.) 
9.50-11.10 

 
12.00-13.20 Державна політика та врядування, ауд. 145 к.6  

13.30-14.50 
Інформаційні системи і технології в управлінні  

(Лекція),  дистанційно (Бурлаков О.С.) 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 
Охорона праці в галузі і цивільний захист  

(Лекція), ауд. 78 г.к  (Супрович М.П.) 

9.50-11.10 
 

12.00-13.20 Управління публічними фінансами, ауд. 118 к.6 

13.30-14.50 Публічне управління та адміністрування, ауд. 145 к.6  
15.00-16.20 Державна політика та врядування, ауд. 145 к.6 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Управління публічними фінансами (Лекція), ауд. 118 к.6 (Рудик В.К.) 

9.50-11.10 Комп’ютерне моделювання складних економічних систем, 49 к.1 

12.00-13.20 Державна політика та врядування, ауд. 145 к.6  

13.30-14.50 Публічне управління та адміністрування, ауд. 145 к.6 

15.00-16.20 Охорона праці в галузі і цивільний захист, ауд. 78 г.к  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Інформаційні системи і технології в управлінні, дист. 

9.50-11.10 Організаційна культура (Лекція), ауд. 145 к.6 (Добровольська Е.В.) 

12.00-13.20 
Державна політика та врядування 

(Лекція), ауд. 145 к.6 (Бялковська О.А.) 

13.30-14.50 Організаційна культура, ауд. 145 к.6 

 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го  курсу ОС «Магістр» 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність : « Публічне управління та адміністрування »  

на І семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 17.10.2022 р. 

Д н
і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 8.20-9.40 Інноваційний менеджмент (Лекція), каф. (Покотильська Н.В.) 

9.50-11.10 Інноваційний менеджмент, каф. 

12.00-13.20  

13.30-14.50  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 
Регіонально-адміністративний менеджмент   

 (Лекція), каф. (Покотильська Н.В.) 

9.50-11.10 
Креативний менеджмент  (Лекція), каф. (Кучер О.В.) 

Креативний менеджмент, каф. 

12.00-13.20 
Моделі та методи прийняття управлінських рішень  

(Лекція), каф. (Кучер О.В.) 

13.30-14.50 Моделі та методи прийняття управлінських рішень, каф. 

15.00-16.20 
Антикризове управління  (Лекція), каф. (Кучер О.В.) 

Антикризове управління, каф 

16.30-17.50  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Регіонально-адміністративний менеджмент, каф. 

9.50-11.10  
12.00-13.20 

 
13.30-14.50 Менеджмент персоналу, ауд. 145 к.6 

15.00-16.20 
Стратегічне управління (Лекція), каф. (Чикуркова А.Д.) 

Стратегічне управління, каф. 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 Управління інноваціями  (Лекція), каф. (Покотильська Н.В.) 

16.30-17.50 Управління інноваціями, каф. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Ділове адміністрування (Лекція), каф. (Чикуркова А.Д.) 

13.30-14.50 Ділове адміністрування, каф. 

 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  


