
План 

видання методичної літератури по кафедрі публічного управління та 

адміністрування і міжнародної економіки на 2021 рік 
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викладача, 

вчена ступінь, 

вчене звання, 

посада О
б
ся

г 
д
р
.а

р
к
 

Т
и

р
аж

 

Термін 

видання 

1 2 3 4 5 6 

1. Трудове право: методичні рекомендації для 

практичних занять здобувачів вищої освіти  

ступеня «бакалавр»  денної форми навчання 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

канд. юр. 

наук, доцент 

Прогонюк 

Л.Ю., 

ст.викладач 

Гусенко А.А. 

2,0 10 травень 

2021 

2. 

Трудове право: курс лекцій для здобувачів 

вищої освіти  ступеня «бакалавр»  денної 

форми навчання спеціальності 281 «Публічне 

управління та адміністрування». 

канд. юр. 

наук, доцент 

Прогонюк 

Л.Ю., 

ст.викладач 

Гусенко А.А. 

2,0 10 
Травень 

2021  

3. Правознавство: методичні матеріали для 

здобувачів вищої освіти освітньо-професійної 

програми «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

початкового рівня вищої освіти – молодші 

бакалаври. 

канд. юр. 

наук, доцент 

Прогонюк 

Л.Ю., 

ст.викладач 

Гусенко А.А. 

2,0 10 Травень 

2021 р. 

4. 

 Правознавство: методичні матеріали для 

здобувачів вищої освіти факультету 

менеджменту  початкового рівня вищої 

освіти – молодші бакалаври. 

канд. юр. 

наук, доцент 

Прогонюк 

Л.Ю., 

ст.викладач 

Гусенко А.А. 

2,0 10 
Травень 

2021 р.  

5. 

Міжнародна економіка:  методичні 

рекомендації для практичних занять і 

самостійної роботи для здобувачів вищої 

освіти  ступеня «бакалавр»  денної та заочної 

форми навчання спеціальностей 051 

«Економіка», 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування», 071 «Облік і оподаткування». 

д-р екон. 

наук, проф.,  

завідувач 

Ключник 

А.В., 

асистент 

Галунець Н.І., 

д-р екон. 

наук., 

проф.  

Гончаренко 

І.В.  

2,0 15 
Червень 

2021р. 

6. 

Основи туризмознавства:  методичні 

рекомендації для практичних занять і 

самостійної роботи для здобувачів вищої 

освіти  ступеня «молодший бакалавр»  денної 

форми навчання  спеціальності 242 «Туризм». 

д-р екон. 

наук, проф.,  

завідувач 

Ключник 

А.В., 

асистент 

Галунець Н.І. 

2,0 15 
Листопад 

2021р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри                                                                             А.В. Ключник  

 

 

 

7. Методичні рекомендації до виконання 

кваліфікаційної роботи здобувачами вищої 

освіти освітнього ступеня «магістр» 

спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» заочної форми навчання. 

д-р екон. 

наук, проф., 

завідувач 

Ключник 

А.В., 

д-р екон. 

наук., проф. 

Гончаренко 

І.В., 

дасистент 

Галунець Н.І. 

2,0 10 Жовтень 

2021 р. 


