
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор ННІМП ДЗВО «УМО»

___________ Т.Є. Рожнова

Назва дисципліни ПІБ викладача Інформаційний ресурс 
(посилання, лінк, електронна пошта тощо)

Вища та прикладна математика доц. Дубініна О.В. https://sites.google.com/view/fizikpto2020/
Математична статистика доц. Дубініна О.В. https://sites.google.com/view/fizikpto2020/
Статистика доц. Дубініна О.В. https://sites.google.com/view/fizikpto2020/
Соціологія доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/1-SWM_jQGx_i4mlcCObWsCLXveTfnCHvj.     

Логіка доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/10qoKTPWhY9fzb1-P3Sq6apAEwH_G0NZ-
Філософія доц. Вініченко А.А. https://classroom.google.com/c/NDU5NzE4NTI5MDA1?cjc=nxmfpfq
Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням) доц. Івкін В.В. https://us04web.zoom.us/j/76146867632                                                 пароль: Ivkin2020
Основи інформатики та 
обчислювальної техніки ст. викл. Савченко В.Ю. http://dn.umo.edu.ua/ 
Основи інформатики та 
обчислювальної техніки ст. викл. Савченко В.Ю. http://bbb.umo.edu.ua/

Державне та регіональне управління доц. Розум І.О., ст. викл. Корсакевич С.С. https://drive.google.com/drive/folders/11YBgcXD0L9QecZBw0puSrbJmxb19wAEJ?usp=sharing
Правознавство ст. викл. Корсакевич С.С. https://drive.google.com/drive/folders/1Ben26uSBYn41S5T3mUdxSdWN1n7Z-UWE?usp=sharing

Господарське законодавство доц. Розум І.О.
https://us05web.zoom.us/j/4254990810?pwd=Q2FKek5lQXFFZ1Foa2l3REx3VzFGZz 09                                            
Ідентифікатор конференції: 425 499 0810

Завідувач кафедрою Евген КАРТАШОВ

Список дисциплін та інформаційних ресурсів, 
на яких розміщені відповідні навчально-методичні матеріали

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти кафедри публічного управління і адміністративного менеджменту
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Назва дисципліни ПІБ викладача Інформаційний ресурс 
(посилання, лінк, електронна пошта тощо)

Концептуальні засади публічного управління та адмініструванняпроф. Євсюкова О.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Організаційно-правові засади публічного управлінняпроф. Карташов Є.Г. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Публічна політика та врядування доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Публічна служба проф. Мороз В.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Стратегічне управління та управління змінамипроф. Дегтярьова І.О. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Управління проєктами в публічній сфері доц. Бережна Г.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Комунікації у публічному управлінні проф. Ковтун О.А. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Економічне врядування та публічні 
фінанси проф. Дегтярьова І.О. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Цифровий розвиток та електронна 
демократія доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Професійна іноземна мова доц. Івкін В.М. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Курсова робота «Публічна політика та 
врядування» доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Переддипломна практика доц. Шмагун А.В. https://drive.google.com/drive/folders/1ao6gssD1KKS0j2IIl8FqTktg01jm_PMW
Управління проєктною командою проф. Ковтун О.А. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM

Планування і виконання проєктних дій доц. Бережна Г.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Інформаційні технології в управлінні 
проєктами доц. Дубініна О.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Управління змінами та прийняття 
управлінських рішень проф. Дегтярьова І.О. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Бізнес-планування проєктно-
орієнтованих організацій проф. Ковтун О.А. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Теорія фірми проф. Дегтярьова І.О. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM

Самоменеджмент та управління часом проф. Мороз В.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Методика та стандарти проєктного 
менеджменту доц. Бережна Г.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Наукові дослідження в управлінні 
проєктами проф. Євсюкова О.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Професійне та наукове спілкування: 
державна та іноземна мови доц. Івкін В.М. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
Курсова робота «Планування і виконання 
проєктних дій» доц. Бережна Г.В. https://drive.google.com/drive/folders/1GOG7Bpc_RfFfcsLo7n41Ravd_YKNBxWM
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