РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ VI КУРСУ

"Затверджую"
Проректор
________________
"___"__________ 2018 р.

ЕКОНОМІЧНОГО факультету на І семестр 2018-2019 навчального року
День

Пара

ЕКЕМ-61с

ЕКРМ-61с

ЕККМ-61с

ЕКТМ-61с

ЕКЛМ-61с

ЕКОМ-61с

ЕКФМ-61с

ЕКФМ-62с

ЕКДМ-61с

ЕКБМ-61с

ЕКММ-61с

ЕКСМ-61с

ЕКУМ-61с

ЕКНМ-61с

ЕКПМ-61с

ЕКІМ-61с

День

Англо-український
економічний переклад і
професійна комунікація
, асист. Пехник Г.В. ,
сем., ауд.209

День самостійної роботи

Друга
Друга
професійна
професійна
іноземна мова
іноземна мова
(нім.),
(іспан), доц.
Микитка І. , Кабов А. , сем.,
сем., ауд.218
ауд.316

4
13:30-14:50
5
15:05-16:25

Теорія та практика

7
інвестиційних
рішень, доц.
18:1019:30 Стирський М. В. ,

Валютні операції , доц.
Косарчин М. В. , лек.,
ауд.315
Валютні операції , доц.
Косарчин М. В. , сем.,
ауд.315

Валютні операції , доц.
Косарчин М. В. , сем.,
ауд.315

Стратегія управління
фінансовою сталістю
підприємства , проф.
Плиса В
В. Й.
Й , лек.,
лек
ауд.311

Стратегія інтеграції
економіки України у
світову
господарську
систему , доц.
Кривень О. В. ,
сем., ауд.3

Валютні операції , доц.
доц
Косарчин М. В. , лек.,
ауд.315

Системи штучного
інтелекту , доц.
Панчишин А. І. ,
лек., ауд.316

Системи штучного
інтелекту , доц.
Панчишин А. І. ,
лаб., ауд. 211

Бізнес-статистика , доц.
Гринькевич О. С. , лек.,
ауд.313

Бізнесстатистика,
доц.
Гринькевич
О. С. , лаб.,
ауд.1

Інвестиційний
аналіз, доц.
Ходико Д. І. , лек.,
ауд.209

Організація і методика
податкового
контролю , доц.
Кріль Я. Я. , лек.,
ауд.320

Статистичний
Організація і методика
аналіз
податкового
фінансових Інвестиційний аналіз
ринків, доц. , доц. Ходико Д. І.,
контролю , доц.
Миронюк А.
сем., ауд.209
Кріль Я. Я. , сем.,
К. , лаб.,
ауд.203
ауд.200

Біржова діяльність , доц.
Рубаха М. В. , лаб.,
ауд.211

Науковий семінар , проф.
Підхомний О. М. , лек.,
ауд.319
Науковий семінар , проф.
Підхомний О. М. , сем.,
ауд.319

Біржова діяльність ,
доц. Рубаха М. В. ,
сем., ауд.4
4

Управління фінансовоекономічними ризиками ,
ц Фалюта А. В. , сем.,,
доц.
ауд.217

Інноваційний розвиток підприємства та
оподаткування , асист. Щуревич О., сем.,
ауд.311 ДВВС

Корпоративне управління ,
доц. Іршак О. С. , сем.,
ауд.217

Сучасні технології фінансового
Управління фінансовою сталістю
Монетарна політика ,
підприємства , проф. Плиса В. Й. , проф. Лобозинська адміністрування , проф. Сенишин О.
С. М. , лек., ауд.311
лек., ауд.105 ДВВС
С. , лек., ауд.306

Інноваційний розвиток підприємства та Монетарна політика ,
оподаткування , проф. Демчишак Н. проф. Лобозинська
С. М. , сем., ауд.321
В. , лек., ауд.105 ДВВС

Сучасні технології
фінансового
адміністрування ,
проф. Сенишин О.
С. , сем., ауд.306

Корпоративне
управління , доц.
Горинь М. О. , сем.,
ауд.313

Технології менеджменту
знань , доц. Белз О. Г. ,
лек., ауд.4
Інформаційні мережі , доц.
Мельник Б. К. , сем.,

Організація безпеки
платіжних систем ,
доц. Ковалюк А. О. ,
лек., ауд.305

Медіапланування ,
доц. Фещур І.В.,
лек., ауд.318

Організація безпеки
платіжних систем ,
доц. Ковалюк А. О. ,
сем., ауд.305

Медіапланування ,
доц. Фещур І.В.,
сем., ауд.204

ауд.204
Управління розвитком
бізнесу , доц. Осідач
Математичні методи аналізу
О. П. , лек., ауд.104 консолідованої інформації ,

6
16:4018:00
ВІВТОРОК

Теорія та
практика
інвестиційних
6
16:40- рішень , доц.
18:00 Стирський М.
В. , лек.,
ауд.309

7
18:1019:30

доц. Прийма С. С. , сем.,
ауд.204

Математичні методи
Управління розвитком аналізу консолідованої
бізнесу , доц. Осідач
інформації , доц.
О. П. , сем., ауд.104 Прийма С. С. , лек.,
ауд.309

8
19:4021:00

4
13:30-14:50

4
13:30-14:50

5
15:05-16:25

5
15:05-16:25

Стратегія управління
Аудит в
Аудит в
фінансовою сталістю
облікових
облікових
підприємства , проф.
системах , системах ,
Плиса В. Й. , сем.,
доц.
доц.
ауд.217
Москаль
Цікало Є.
Корпоративні фінанси ,
Н. В. , лаб., І. , лаб.,
Фінанси малих підприємств , доц.
доц. Пайтра Н. Г. , лек.,
ауд.211
ауд.212
Яструбецька Л. М., сем., ауд.313 ДВВС
ауд.217

Кількісні
Друга
Друга
методи
професійна
професійна
іноземна мова
Електронна комерція, аналізу даних
іноземна мова
доц. Панчишин А.
в R , доц.
(нім.),
(ісп.), доц.
Марець О.
І. , лаб., ауд.200
Микитка І.,
Кабов А. ,
Р. , лаб.,
сем.,
сем., ауд.317
ауд.1
ауд.219

6
16:4018:00

Економічне
регулювання
Аудит за видами
захисту
економічної
інтелектуальної
діяльності , доц.
власності , доц.
Бандура З. Л. , лек.,
Назаркевич І. Б. ,
ауд.205
Б. , лек., ауд.319
лек., ауд.317
Кількісні
Статистичний
Економічне
Англо-український
Аудит за видами
У
Управління
і
методи аналізу регулювання захисту
аналіз
економічний переклад і
економічної
економічними ризиками ,
фінансових
інтелектуальної
даних в R ,
доц. Артимпрофесійна комунікація ,
діяльності , доц.
ринків , доц.
власності , доц.
доц. Марець
асист. Пехник Г.В. , сем., Дрогомирецька З. Б. , Миронюк А. К. , О. Р. , лаб.,
Бандура З. Л. , сем.,
Назаркевич І. Б. ,
сем., ауд.309
ауд.214
ауд.205
лаб., ауд.1
сем., ауд.315
ауд.200
Управління

Управління бізнесМіжнародні стратегії
економічними
7
процесами , доц. економічного розвитку , доц.
ризиками , доц.
18:10АртимУрба С. , лек.,
Гнатюк Р. А. , лек.,
19:30
Дрогомирецька З.
ауд.113
ауд.204

Управління бізнес8
процесами , доц.
19:40Урба С. , сем.,
21:00
ауд.103

Статистичний аналіз
фінансових ринків , доц.
Миронюк А. К. , лек.,
ауд.203

Управлінське
консультування , доц.
Чопко Н. С. , лек.,
ауд.309

Корпоративні фінанси ,
доц. Пайтра Н. Г. , сем.,
ауд.306

Управління фінансовою сталістю
підприємства, проф. Плиса В. Й. , сем.,
ауд.311 ДВВС

Державне регулювання
банківської системи ,
проф. Лобозинська С.
М. , сем., ауд.315

Платіжні системи , доц.
Вишивана Б. М. , сем.,
ауд.306

Місцеві податки та фінанси регіону , доц.
Жмурко Н. В. , сем., ауд.311 ДВВС

Платіжні системи ,
доц. Ковалюк А. О. ,
сем., ауд.315

Платіжні системи , доц.
Вишивана Б. М. , лек.,
ауд.104

Місцеві податки та фінанси регіону , доц.
Жмурко Н. В. , лек., ауд.203

Платіжні системи ,
доц. Ковалюк А. О. ,
лек., ауд.319

Стратегічний
маркетинг , доц.
Кузик О. В. , сем.,
ауд.209
Психологія інновацій ,
проф. Жигайло Н. І.,
сем., ауд.209

Управління якістю
товарів та послуг ,
доц. Дмитрук В. О.,
лек., ауд.4

6
16:4018:00

Адміністрування у
сфері послуг , доц.
Данилевич Н. М. ,
лек., ауд.217

Психологія інновацій ,
проф. Жигайло Н.
І. , лек., ауд.305

Корпоративне
управління , доц.
Іршак О. С., лек.,
ауд.318

Стратегічний
маркетинг , доц.
Кузик О. В. , лек.,
ауд.320

Управління якістю товарів
та послуг , доц.
Дмитрук В. О. , сем., Інформаційні технології
ауд.219
організації бізнесу ,
Фінансовий механізм
доц. Штанько В. М.,
розвитку бізнесу , доц.
лек., ауд.2
Лисий І. В. , сем.,
ауд.219

Адміністрування у
сфері послуг , доц.
Данилевич Н. М. ,
сем., ауд.306

Психологія інновацій,
проф. Жигайло Н.
І. , сем., ауд.305

Корпоративне
управління , доц.
Іршак О. С., сем.,
ауд.311

Стратегічний
маркетинг , доц.
Кузик О. В. , сем.,
ауд.209

Фінансовий механізм
Інтернет-технології
розвитку бізнесу , опрацювання консолідованої
доц. Лисий І. В., інформації, доц. Завада О.
П. , лек., ауд.218
лек., ауд.204

4
13:30-14:50

Англо-український
економічний переклад і
професійна комунікація
, асист. Пехник Г.В. ,
сем., ауд.200

5
15:0516:25

Стратегічний
6
маркетинг , доц.
16:40Кузик О. В. , сем.,
18:00
ауд.4

Теорія та практика

Бренд-менеджмент ,
доц. ГнилякевичПроць І. З., сем.,
ауд.305

Англо-український

Державне

Інтелектуальні

Багатовимірний
регулювання
7
інвестиційних
економічний переклад і
системи ухвалення
інноваційної
статистичний аналіз даних ,
рішень, доц.
професійна комунікація ,
рішень , доц.
18:10діяльності , доц.
доц. Вдовин М. Л. , лек.,
19:30 Стирський М. В. , асист. Пехник Г.В. , сем., Дацко М. В. , лек.,
Назаркевич І. Б. ,
ауд.318
лек., ауд.209

ауд.320

ауд.309

лек., ауд.219

Інтелектуальні
Багатовимірний
системи ухвалення статистичний аналіз даних ,
рішень, доц. Дацко доц. Вдовин М. Л. , сем.,
М. В. , лаб., ауд.211
ауд.209

8
19:4021:00

Аудит в облікових
системах , доц.
Цікало Є. І., лек.,
ауд.218

Методи наукових досліджень
у фінансах, банківській справі
та страхуванні , проф.
Крупка М.І. , лек.,
ауд.204
Методи наукових досліджень
у фінансах, банківській справі
та страхуванні , проф.
Крупка М.І. , сем., ауд. 204

Державне
Організація і методика Біржова діяльність , доц.
регулювання
Рубаха М. В. , сем.,
податкового
ауд.104
інноваційної
контролю, доц.
діяльності, доц.
Кріль Я. Я. , лек., Біржова діяльність , доц.
Назаркевич І. Б. ,
Рубаха М. В. , лек.,
ауд.218
сем., ауд.316
ауд.104

6
16:4018:00

Товарна інноваційна

Біржова діяльність ,
доц. Рубаха М. В. ,
лек., ауд.316

Методологія наукових
політика , доц.
Безпека міжнародних Гнилякевич-Проць І. З. ,
досліджень у
Податковий і митний
Іпотечне
Управлінське
розрахунків і валютних
підприємництві,
сем., ауд.113
Соціальна психологія
контроль , доц.
кредитування , проф.
консультування ,
торгівлі та біржовій
операцій , проф.
асист. Дроздовська , Вак. 1 , лек., ауд.3
Приймак І. І., сем.,
Владичин У. В. ,
діяльності , доц.
Скоморович І. Г. ,
Л. О. , сем., ауд.311
ауд.2
лек., ауд.306
Косович Б. І. , сем.,
лек., ауд.315
ауд.317

Іпотечне
Фінанси малих підприємств , доц.
кредитування , проф.
Яструбецька Л. М. , лек., ауд.319
Владичин У. В. ,
ДВВС
сем., ауд.306

Управлінське
Безпека міжнародних
консультування , асист.
Дроздовська Л. О. , сем., Соціальна психологія розрахунків і валютних
ауд.311
операцій , проф.
, Вак. 2 , сем.,
Корпоративне управління ,
Скоморович І. Г. ,
ауд.309
доц. Горинь М. О. , сем.,
сем., ауд.315
ауд.311

Інформаційні мережі ,
доц. Мельник Б. К.,
лек., ауд.205

ЧЕТВЕР

5
15:0516:25

Управління ризиками Інформаційні технології
бізнес-структур , доц.
організації бізнесу ,
Косович Б. І. , лек., доц. Штанько В. М.,
ауд.105
лаб., ауд.212

7
18:1019:30

8
19:4021:00
4
13:3014:50

4
13:3014:50

День
самостійної
роботи

Кількісні методи
аналізу даних в
R, доц. Марець
О. Р. , лаб.,
ауд.1

7
18:1019:30

Електронна комерція
, доц. Панчишин А.
І. , лек., ауд.309

8
19:4021:00

Електронна комерція,
доц. Панчишин А.
І. , лаб., ауд.200

Бізнесстатистика,
доц.
Гринькевич
О. С. , лаб.,
ауд.200

Бізнес-статистика , доц.
Гринькевич О. С. , сем.,
ауд.218

Інноваційний державний
ф
д
фінансовий менеджмент
,
доц. Петик М. І. , лек.,
ауд.105

Податковий і митний
контроль , доц.
Приймак І. І. , лек.,
ауд.3

Інноваційний державний
фінансовий менеджмент ,
доц. Петик М. І. , сем.,
ауд.105

Фінансове прогнозування
та планування , доц.
Стратегія інтеграції
Тесля С. М. , сем.,
Аудит спеціального
економіки України у
ауд.105
призначення , доц.
світову господарську
систему , доц.
Москаль Н. В. , сем., Фінансове прогнозування
Кривень О. В. , сем.,
та планування , доц.
ауд.205
ауд.311
Тесля С. М. , лек.,
ауд.105

Платіжні системи , доц.
Вишивана Б. М. , сем.,
ауд.103

Податковий і митний
контроль , доц.
Приймак І. І., лек.,
ауд.104

Фіскальна безпека та
управління ризиками у
Платіжні системи , доц.
Вишивана Б. М. , лек., податково-митній сфері ,
доц. Петик М. І. , сем.,
ауд.103
ауд.104
Біржова
Біржова
Фіскальна безпека та
діяльність , діяльність ,
управління ризиками у
доц.
доц.
податково-митній сфері ,
Рубаха М. Ткачик Л.
доц. Петик М. І. , лек.,
В. , лаб.,
П. , лаб.,
ауд.103
ауд.211
ауд.212

Державне
регулювання
банківської системи ,
проф. Лобозинська
С. М. , лек., ауд.321
Іпотечне кредитування ,
проф. Владичин У. В. ,
лек., ауд.204
Захист інтелектуальної
власності , проф.
Владичин У. В. , сем.,
ауд.204

Захист інтелектуальної
власності , проф.
Владичин У. В. , лек.,
ауд.319

Управління фінансово- Товарна інноваційна Управління ризиками
економічними ризиками
політика , доц.
бізнес-структур , доц.
, доц. Фалюта А. В., Гнилякевич-Проць Косович Б. І. , сем.,
І. З., лек., ауд.315
лек., ауд.305
ауд.115

Корпоративне
управління , доц.
Горинь М. О. , сем.,
ауд.209

Сучасні технології
Бренд-менеджмент ,
Управління фінансовофінансового
доц. Гнилякевичекономічними ризиками ,
адміністрування , доц. Фалюта А. В. , сем.,
Проць І. З., лек.,
проф. Сенишин О.
ауд.320
ауд.315
С. , сем., ауд.306

Корпоративне управління , доц.
Горинь М. О. , лек., ауд.305
Корпоративне управління
, доц. Горинь М. О. ,
сем., ауд.305

ПРИМІТКА: Студент обирає 3 дисципліни з
таких 4 дисциплін:
1) Фінанси малих підприємств; 2) Управління
фінансовою сталістю підприємства; 3)
Інноваційний розвиток підприємства та
оподаткування; 4) місцеві податки та фінанси
регіону.

Декан економічного факультету __________________________________ (Р.В. Михайлишин)
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В. , лек., ауд.317

Технології менеджменту
знань , доц. Белз О. Г. ,
лаб., ауд.211
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інформації, доц. Завада О.
П. , сем., ауд.105
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Міжнародні стратегії
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