
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023 р. 

 

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 ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 03.04.2023 р. 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  
9.50-11.10 Аналіз господарської діяльності  (Лекція), ауд.120 к.6  (Гайбура Ю.А.) 

12.00-13.20 
 

Бізнес-планування, каф.   

13.30-14.50 Інформаційні системи в публічному управлінні, ауд.142 к.6   

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 

 

Менеджмент публічних установ і організацій (Лекція),  

ауд.140  к.6   (Чикуркова А.Д.) 

9.50-11.10 
Інформаційні системи в публічному управлінні  (Лекція),  

ауд.142 к.6  (Бурлаков О.С.) 

12.00-13.20 

Стратегічне управління в публічній організації 

 (Лекція), ауд.140 к.6   (Чикуркова А.Д.) 

 

13.30-14.50 
Стратегічне управління в публічній організації, ауд.140 к.6   

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

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 
 

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

9.50-11.10 
Організація агробізнесу і підприємництва (Лекція),  

ауд.140 к.6  (Добровольська Е.В.) 

12.00-13.20 Організація агробізнесу і підприємництва, ауд.140 к.6   

13.30-14.50 Бізнес-планування (Лекція), ауд.140 к.6   (Добровольська Е.В.) 
15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Публічне управління, каф.   

13.30-14.50 Бізнес-планування, каф. 

15.00-16.20 Стратегічне управління в публічній організації, ауд.140 к.6   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 

Менеджмент публічних установ і організацій (Лекція),  

ауд.140  к.6   (Чикуркова А.Д.) 

9.50-11.10 Публічне управління  (Лекція), каф.  (Чорнобай Л.М.) 

12.00-13.20 Аналіз господарської діяльності, ауд.118  к.6   

13.30-14.50  

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

 «_______ » ______________ 2023р. 

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 ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 10.04.2023 р. 

Д н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 Податкова система (Лекція), ауд.120  к.6  (Балла І.В.) 

9.50-11.10 Податкова система, ауд.129  к.6  

12.00-13.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Управління стартап проектами, ауд.140  к.6 

12.00-13.20 

Стратегічне управління в публічній організації 

 (Лекція), ауд.140 к.6   (Чикуркова А.Д.) 

Управління стартап проектами, ауд.140  к.6 

13.30-14.50 
Стратегічне управління в публічній організації, ауд.140 к.6   

Бізнес-планування,  ауд.140 к.6   

15.00-16.20 Менеджмент публічних установ та організацій, ауд.140 к.6   

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 
Методи прийняття управлінських рішень 

 (Лекція), ауд.140 к.6   (Чикуркова А.Д.) 

15.00-16.20 Бізнес-планування,  ауд.140 к.6   

16.30-17.50 Комунікації в публічній організації (Лекція), ауд.145 к.6   (Білянський Ю.О.) 

18.00-19.20 Комунікації в публічній організації, ауд.145 к.6    

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Менеджмент публічних установ та організацій (Лекція), ауд.140 к.6   (Кучер О.В.) 

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

12.00-13.20 Бізнес-планування  (Лекція), ауд.140 к.6   (Добровольська Е.В.) 

13.30-14.50 Методи прийняття управлінських рішень, ауд.140 к.6    

15.00-16.20 Стратегічне управління в публічній організації, ауд.140 к.6   

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Управління стартап проектами (Лекція), ауд.140 к.6  (Покотильська Н.В.) 

9.50-11.10 
Управління стартап проектами, ауд.140  к.6 

 

12.00-13.20 
Міжнародне публічне управління та безпека (Лекція), ауд.140 к.6   (Жук М.В.) 

Міжнародне публічне управління та безпека, ауд.140 к.6    

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

_______________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2023р. 

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 ІІ семестр 2022-2023 н.р. Зміни від 06.03.2023 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 Публічне управління та адміністрування (Лекція), ауд. 140 к.6 (Чорнобай Л.М.) 

13.30-14.50 
Стратегічне управління та управління змінами 

(Лекція), ауд. 140 к.6 (Чикуркова А.Д.) 

15.00-16.20 
Управління органами публічної влади, державними підприємствами, установами та 

організаціями, ауд. 140 к.6 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 Публічне управління та адміністрування, ауд. 140 к.6  

15.00-16.20 Стратегічне управління та управління змінами, ауд. 140 к.6  

16.30-17.50 Керівник адміністративної служби (Лекція), ауд. 92 г.к.  (Бялковська О.А.) 

18.00-19.20 Керівник адміністративної служби, ауд. 92 г.к.   

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 
Управління органами публічної влади, державними підприємствами, установами 

та організаціями (Лекція), ауд. 140 к.6 (Жук М.В.) 

16.30-17.50 
Методологія і філософія викладання профільних дисциплін 

 (Лекція),  ауд. 92 г.к.  (Бялковська О.А.) 

18.00-19.20 Методологія і філософія викладання профільних дисциплін,  ауд. 92 г.к.   

Ч
ет

в
ер

 

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 Ділова іноземна мова (німецька), ауд.143 к.6 

16.30-17.50 Психологія і педагогіка вищої школи (Лекція), ауд. 92 г.к. (Гораш К.В.) 

18.00-19.20 Психологія і педагогіка вищої школи, ауд. 92 г.к.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Цифровий розвиток та електронна демократія 

(Лекція),ауд. 142 к.6 (Бурлаков О.С.) 

9.50-11.10  

12.00-13.20 Ділова іноземна мова (англійська), ауд. 92 г.к. 

13.30-14.50 Цифровий розвиток та електронна демократія, ауд. 142 к.6 

16.30-17.50 Публічна служба  (Лекція),  ауд. 92 г.к.  (Бялковська О.А.) 

18.00-19.20 Публічна служба,  ауд. 92 г.к.   

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
  


