
 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

ВИТЯГ З РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 24.05.2021 року №208/21 
 

Про включення  до індивідуальних навчальних планів студентів  

за денною формою навчання факультету управління та економіки 

вибіркових дисциплін 
 

На підставі п. 3.7.2.-3.7.5. Положення про організацію освітнього процесу в 

Хмельницькому університеті управління та права затвердженого наказом університету від 8 

липня 2016 року  № 359/16 (зі змінами), включити до індивідуальних навчальних планів 

студентів 1, 2, 3 курсу 2020-2021 н.р.  для вивчення на 2, 3, 4 курсах 2021-2022 н.р. за денною 

формою навчання факультету управління та економіки такі вибіркові навчальні дисципліни: 

1.Підготовка бакалаврів: 

1.1.Вибіркові навчальні дисципліни студентів 1 курсу 2020-2021 н.р. (2020 р. вступ) –  

для вивчення на 2 курсі - 3,4 семестр 2021-2022 н.р. 
 

1.1.3.підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування: 

1. Політико-правові основи функіонування ЄС 

2. Інтернет-технологї в публічному управлінні та адмініструванні 
 

 

1.2.Вибіркові навчальні дисципліни студентів 2 курсу 2020-2021 н.р. (2019 р. вступ) –  

для вивчення на 3 курсі – 5,6 семестр 2021-2022 н.р. 
 

1.2.3.підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування: 

1. Регіональна економіка 

2. Психологія спілкування 

3. Внутрішній аудит бюджетних установ 

4. Адміністративне судочинство 

5. Соціальне партнерство 
 

 

 

1.3.Вибіркові навчальні дисципліни студентів 3 курсу 2020-2021 н.р. (2018 р. вступ) –  

для вивчення на 4 курсі – 7,8 семестр 2021-2022 н.р. 
 

 

1.3.3.підготовка бакалаврів за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування: 

1. Інформаційна політика в Україні 

2. Конфліктологія 

3. Екологічний менеджмент 

4. Місцеві фінанси 

5. Зв’язки з громадськістю 

6. Управління якістю 
 

                                                

Деканеса факультету 

управління та економіки          Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 

                                              

 



 
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА 

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 09.09.2021 року №211/21 

 

Про включення  до індивідуальних навчальних планів студентів  

1 курсу освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування (денної форми навчання) факультету управління та економіки вибіркових 

дисциплін.  

 

На підставі п.3.6 Положення про організацію освітнього процесу в Хмельницькому 

університеті управління та права, затвердженого рішенням вченої ради університету від 05 

липня 2016 року, протокол № 16, уведене в дію наказом університету від 08 липня 2016 року 

№ 359/16; у редакції рішення вченої ради університету від 29 травня 2017 року, протокол № 

14,від 06 червня 2017 року № 279/17, включити до індивідуального навчального плану 

студентів 1 курсу освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 281 Публічне управління та 

адміністрування (денної форми навчання) факультету управління та економіки на  2021-2022 

навчальний рік такі вибіркові навчальні дисципліни: 

1. Основи наукових досліджень 

2. Історія України 

3. Історія української культури 

4. Екологія  

 

Підстава: заяви студентів. 

 

Деканеса факультету 

управління та економіки          Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 

 

 


