РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ IV КУРСУ

"Затверджую"
Проректор
________________
"___"______ 2019 р.

ЕКОНОМІЧНОГО факультету на ІI семестр 2018-2019 навчального року
Пара
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День

1
08:30-9:50

2
10:10-11:30

2
10:10-11:30

3
11:50-13:10

3
11:50-13:10

4
13:3014:50

Економічний розвиток,
доц. Кудин С. І. , лек.,
ауд.113

5
15:0516:25

Економічний розвиток,
доц. Кудин С. І. , сем.,
ауд.214

Статистичний аналіз Фінансовий облік (SPSS) , доц.
ІІ ,
Вільчинська О. М. , доц. Пелех У. В. ,
лаб., ауд. 212
лаб., ауд. 211

Статистичний
Фінансовий облік - ІІ ,
аналіз (SPSS) ,
доц. Пелех У. В. , доц. Вільчинська
лаб., ауд. 211
О. М. , лаб.,
ауд.212

Фінансова і банківська

Міжнародний банківський
бізнес, доц. Владичин
У. В. , сем., ауд.315 Міжнародні фінанси, доц.
Облік і звітність в державному секторі економіки , доц. Юрченко Л.
Косарчин М. В. , сем.,
Б. , лек., ауд.203
Міжнародна сертифікація
ауд.103

Міжнародні фінанси, доц.

Моделювання економіки, проф. Вовк В. М. ,
статистика, доц. Миронюк Косарчин М. В. , сем.,
лек., ауд.306
А. К. , лек., ауд.218
ауд.103

6
16:4018:00

Адаптивні моделі економіки, доц. Камінська
Н. І. , лек., ауд.309

7
18:1019:30

Моделювання
економіки, доц.
Камінська Н. І.,
лаб., ауд.211

Статистичний
аналіз (SPSS),
доц.
Вільчинська
О. М. , лаб.,
ауд.200

Ділові комунікації (перша Ділові комунікації (перша
Маркетингові комунікації,
іноземна мова), доц.
іноземна мова), доц.
доц. Кузик О. В. , лек.,
Крижанівська Г. , сем.,
Кіпень С. , сем.,
ауд.214
ауд.2
ауд.311

товарів і послуг , доц.
Михайляк Г. В. , сем.,
ауд.315

Друга іноземна Друга іноземна
мова (німецька мова (німецька
мова),
мова),
Микитка , сем., Тимчишин,
ауд.Д76
сем., ауд.Д73

Міжнародний банківський
бізнес, доц. Владичин У. В. ,
сем., ауд.104
Міжнародна сертифікація
товарів і послуг , доц.
Михайляк Г. В. , сем.,
ауд.104

Облік і звітність в
державному секторі
економіки , доц.
Юрченко Л. Б. , сем.,
ауд.204

Облік і оподаткування в
банках, доц.
Скоморович І. Г. , сем.,
ауд.319

Друга іноземна Друга іноземна
мова (німецька мова (іспанська
мова), Ратич , мова), Вак.1,
сем., ауд.Д80 сем., ауд.320

Облік і оподаткування в
банках, доц.
Скоморович І. Г. , сем.,
ауд.319

Облік і звітність в
державному секторі
економіки , доц.
Юрченко Л. Б. , сем.,
ауд.306

Облік і оподаткування
підприємств за видами
діяльності, асист.
Головчак Г. В. , сем.,
ауд.316

Бюджетна система, проф. Коваленко В. М. , лек., ауд.105

Банківські операції,
асист. Щуревич О. ,
сем., ауд.115

Моделювання
економіки,
проф. Вовк
В. М. , лаб.,
ауд.212

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.108

Митна справа, доц.
Микуляк О. В. , сем.,
ауд.104

Банківські операції,
асист. Щуревич О. ,
сем., ауд.108

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б. К. , сем., ауд.214

Оподаткування
Бюджетна система, доц.
юридичних та фізичних Управління інноваціями, проф. Юринець З.
Жмурко Н. В. , сем.,
осіб, доц. Кміть В. М. ,
В. , лек., ауд.305
ауд.2
сем., ауд.321

Управління інноваціями,
проф. Юринець З. В. ,
сем., ауд.315

Бюджетна система, проф. Коваленко В. М. , лек., ауд.203

Аналіз банківської
діяльності, доц.
Владичин У. В. , сем.,
ауд.321

Фінансовий облік - ІІ, доц.
Пелех У. В. , лаб.,
ауд.211

Антикризове управління, доц. Максимець
Ю. В. , лек., ауд.205

Маркетинг послуг, доц.
Кузик О. В. , сем.,
ауд.205

Планування та контроль
на підприємстві, доц.
Урба С. І. , сем.,
ауд.313

Управління витратами,
доц. Косович Б. І. ,
сем., ауд.115

Маркетинг закупівель,
доц. Кушнір Т. М. ,
сем., ауд.209

Управління витратами,
доц. Косович Б. І. ,
сем., ауд.113

Планування та контроль
на підприємстві, доц.
Урба С. І. , сем.,
ауд.218

Бюджетування діяльності суб'єктів
господарювання, доц. Бодаковський В. Ю ,
лек., ауд.217

Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання, доц.
Бодаковський В. Ю , лек., ауд.217

8
19:4021:00

Статистичний аналіз
(SPSS), доц.
Вільчинська О. М. ,
лаб., ауд.212
Фінансова і банківська
статистика, доц.
Миронюк А. К. , лек.,
ауд.218

Облік і звітність в
державному секторі
економіки , доц.
Юрченко Л. Б. , лек.,
ауд.203

Облік і звітність в
державному секторі
економіки , доц.
Юрченко Л. Б. , сем.,
ауд.204
Облік і оподаткування в
банках, доц.
Скоморович І. Г. , сем.,
ауд.319

Митна справа, доц.
Микуляк О. В. , сем.,
ауд.309

Бюджетна система,
проф. Коваленко В.
М. , лек., ауд.203

Ділові комунікації (перша
іноземна мова), Кіпень ,
сем., ауд. 311

4
13:3014:50

Управління інноваціями,
проф. Юринець З. В. ,
лек., ауд.305

5
15:0516:25

Управління інноваціями,
проф. Юринець З. В. ,
сем., ауд.315

Бюджетування діяльності
суб'єктів господарювання,
доц. Бодаковський В.
Ю , лек., ауд.217

Управління витратами, доц. Косович Б. І. ,
лек., ауд.103

8
19:4021:00

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б К.
Б.
К , сем.,
сем ауд.214
ауд 214

1
08:30-9:50

1
08:30-9:50
2
10:10-11:30

Контроль і ревізія, доц.
Цибульська Н. В. ,
сем., ауд.2

Економіка галузевих
ринків, доц. Моряк Т.
П. , лек., ауд.113

5
15:0516:25

Економіка галузевих
ринків, доц. Моряк Т.
П. , сем., ауд.103

Автоматизація
обліку (1С) ,
доц.
Попівняк Ю.
М. , лаб.,
ауд.200

WEB-програмування, доц. Панчишин А. І. ,
лек., ауд.315

WEBПрофесійна іноземна мова
(англійська), доц. Сухий програмування,
доц. Панчишин
О.О. , сем., ауд.315 А. І., лаб., ауд.1

7
18:1019:30

Моделювання
економічної
динаміки, доц.
Паславська І.
М. , лаб.,
ауд.212

Моделювання економіки,
проф. Вовк В. М. , сем.,
ауд.309

Статистичне моделювання і
прогнозування, доц.
Вдовин М. Л. , лек.,
ауд.205

Облік і оподаткування
підприємств за видами
діяльності, асист.
Головчак Г. В. , сем.,
ауд.4

Міжнародна сертифікація товарів і послуг,
доц. Михайляк Г. В. , лек., ауд.104

Професійна
Професійна
іноземна мова
іноземна мова Професійна іноземна мова
(англійська),
(англійська),
(англійська), асист.
ас.
Тарапацька ,
Михайлова С. , сем.,
Тимчишин ,
сем.,
ауд.105
сем.,
ауд.306
ауд.311

Автоматизація

Моделювання економіки,
обліку (1С),
проф. Вовк В. М. , сем., доц. Москаль
Н. В. , лаб.,
ауд.309
ауд.211

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:
1) Логістика, доц. Плиса З. П., лек., ауд.204;
2) Контролінг, доц. Цибульська Н. В., лек., ауд.218
Контроль і ревізія, доц.
Цибульська Н. В. ,
сем., ауд.3

Облік і оподаткування
підприємств за видами
діяльності, асист.
Головчак Г. В. , сем.,
ауд.318

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.4

Митна справа, доц. Микуляк О. В. , сем.,
ауд.321

Логістика, асист. Хоча
Н. В. , сем., ауд.3

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.2

Ділові комунікації (перша Ділові комунікації (перша
іноземна мова), доц.
іноземна мова), доц.
Маркетинг у банках,
Крижанівська Г. , сем.,
Кіпень С. , сем.,
проф. Яворська Т. В. ,
ауд.317
ауд.219
сем., ауд.3

Автоматизація обліку (1С),
доц. Попівняк Ю. М. ,
лаб., ауд.200

Облік і оподаткування
підприємств за видами
діяльності, асист.
Головчак Г. В. , сем.,
ауд.4

Ділові комунікації (перша
іноземна мова), Кіпень ,
сем., ауд. 219

4
13:3014:50

Банківські операції,
асист. Щуревич О. ,
сем., ауд.317

Статистичне
моделювання і
прогнозування, доц.
Вдовин М. Л. , лек.,
ауд.205

Контролінг, доц.
Цибульська Н. В. , лек.,
ауд.218

PR-менеджмент, доц. Кохан
М. О. , лек., ауд.305

5
15:0516:25

Казначейська справа, доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.217

Податковий облік і
звітність, доц. Ткачик Л.
П. , сем., ауд.218

PR-менеджмент, доц. Кохан М. О. , лек.,
ауд.305

Маркетинг у банках,
проф. Яворська Т. В. ,
лек., ауд.217

PR-менеджмент, доц.
Кохан М. О. , сем.,
ауд.305

Маркетинг на фінансових
ринках, доц. Сохецька
А. В. , сем., ауд.204
PR-менеджмент, доц.
Кохан М. О. , сем.,
ауд.305

Ціни та ціноутворення,
Операційний менеджмент , доц. Ваврін М. Р. , сем.,
ауд.113
асист. Столярчук М. Л. ,
сем., ауд.3

Ціни та ціноутворення, доц. Залога З. М. ,
лек., ауд.103

Інформаційні системи у
бухгалтерському обліку, доц.
Белз О. Г. , лек., ауд.113
Статистичне моделювання і
Інформаційні системи у
прогнозування, доц.
бухгалтерському обліку, доц.
Вдовин М. Л. , сем.,
Белз О. Г. , сем., ауд.113
ауд.320

Ціни та ціноутворення, доц. Залога З. М. ,
лек., ауд.105

WEBпрограмування,
доц. Панчишин
А. І., лаб.,
ауд.211

Казначейська справа, доц. Приймак І. І. , лек., ауд.217

Податковий облік і звітність, доц. Грін О. В. , лек., ауд.311

Податковий облік і
звітність, доц. Ткачик Л.
П. , сем., ауд.218

PR-менеджмент, доц. Кохан
М. О. , сем., ауд.305

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі), доц.
Мельник Б. К. , лек., ауд.203

8
19:4021:00

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б. К. , сем., ауд.203

1
08:30-9:50

1
08:30-9:50

2
10:10-11:30

2
10:10-11:30

3
11:5013:10

3
11:5013:10

Міжнародні фінанси, проф. Грабинська І.
В. , лек., ауд.103

4
13:3014:50

5
15:0516:25

Аналіз господарської
діяльності, доц.
Раделицький Ю. О. ,
лек., ауд.113

6
16:4018:00

Основи startup-бізнесу,
доц. Ільків Н. В. , лек.,
ауд.309

7
18:1019:30

Аналіз господарської
діяльності, доц.
Раделицький Ю. О. ,
сем., ауд.203

Моделювання
Моделювання
WEBМоделювання
економічної
економіки,
р р у
, економіки,, доц.
ц
динаміки,
д
а
, доц.
доц програмування,
проф.
проф Вовк В
В.
Паславська І. доц. Панчишин Камінська Н. І.,
М. , лаб.,
А. І., лаб., ауд.1 лаб., ауд.211
М. , лаб.,
ауд.212
ауд.200

WEBМоделювання
програмування
економічної
, доц.
динаміки, доц.
Паславська І. Панчишин А.
М. , лаб.,
І. , лаб.,
ауд.211
ауд.212

Фінансова і банківська
Друга
Друга
Друга
Друга
статистика , доц. Миронюк А.
іноземна мова іноземна мова іноземна мова
іноземна мова
К. , сем., ауд.305

Фінансовий облік - ІІ , доц.
Струк Н. С. , сем., ауд.305

(німецька
мова)
мова),
Микитка ,
сем.,
ауд.Д88

(німецька
мова)
мова),
Тимчишин ,
сем.,
ауд.Д81

(німецька
мова)
мова),
Ратич ,
сем.,
ауд.Д76

(іспанська
мова),
Вак.1 , сем.,
ауд.2

Фінансовий облік - ІІ, доц.
Струк Н. С. , лек.,
ауд.105

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ:
1) Державний фінансовий контроль, проф. Швець В. Є., лек.,
ауд.311;
2) Контроль і ревізія, доц. Цибульська Н. В., лек., ауд.313

Облік і оподаткування в банках, проф. Лобозинська С. М. , лек.,
ауд.306

Державний фінансовий
контроль, проф. Швець В.
Є. , сем., ауд.316

Моделювання
економічної
динаміки, доц.
Паславська І.
М. , лаб.,
ауд.212

4
13:3014:50

Маркетинг послуг, доц.
Кузик О. В. , лек.,
ауд.317

Міжнародний банківський бізнес, доц.
Владичин У. В. , лек., ауд.311

Моделювання економічної динаміки, доц.
Паславська І. М. , лек., ауд.306

Контролінг, доц.
Цибульська Н. В. ,
сем., ауд.316

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
Бюджетування діяльності праці в галузі) , доц. Мельник Бюджетування діяльності
Б. К. , сем., ауд.105

суб'єктів господарювання,
доц. Гнатківський Б.
М. , сем., ауд.205

суб'єктів господарювання,
доц. Гнатківський Б.
М. , сем., ауд.205

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.319

Облік і звітність в
державному секторі
економіки , доц.
Юрченко Л. Б. , сем.,
ауд.214

Бюджетування діяльності
суб'єктів господарювання,
доц. Гнатківський Б.
М. , сем., ауд.2

Банківські операції,
асист. Щуревич О. ,
сем., ауд.3

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б. К. , сем., ауд.105

Бюджетування діяльності
суб'єктів господарювання,
доц. Гнатківський Б.
М. , сем., ауд.205

Оподаткування юридичних та фізичних осіб,
доц. Кміть В. М. , сем., ауд.315

Банківські операції,
асист. Щуревич О
асист
О. ,
сем., ауд.4

Економічна діагностика, доц. Кривешко О.
В. , лек., ауд.319

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.108

Зовнішньоекономічна діяльність
підприємства, доц. Харко В. Ю. , лек.,
ауд.305

Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства,
доц. Харко В. Ю. , сем.,
ауд.306

Оподаткування юридичних та фізичних осіб, доц. Кміть В. М. , лек., ауд. 217

8
19:4021:00

Маркетинг на фінансових
ринках доц.
ринках,
доц Сохецька
А. В. , лек., ауд.316

Операційний менеджмент, доц. Червона О.
Ю. , лек., ауд.104

Маркетингові комунікації,
Ціни та ціноутворення,
доц. Кузик О. В. , сем., доц. Ваврін М. Р. , сем.,
ауд.217
ауд.4

Економічна діагностика,
доц. Кривешко О. В. ,
сем., ауд.313

Антикризове управління,
доц. Максимець Ю. В. ,
сем., ауд.104
Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б. К. , сем., ауд.104

Фінансова і банківська
статистика, доц. Миронюк
А. К. , сем., ауд.305
Фінансовий облік - ІІ, доц.
Струк Н. С. , сем.,
ауд.305

Фінансовий облік - ІІ, доц.
Струк Н. С. , лек.,
ауд.105

Антикризове управління,
доц. Максимець Ю. В. ,
сем., ауд.204

Державний фінансовий
контроль, проф.
контроль
проф Швець
В. Є. , лек., ауд.311

Банківські операції,
асист. Щуревич О
асист
О. ,
сем., ауд.4

Облік і оподаткування в Бюджетування діяльності
банках, проф.
суб'єктів господарювання,
Лобозинська С. М. ,
доц. Гнатківський Б.
лек., ауд.306
М. , сем., ауд.2

Державний фінансовий
контроль, проф. Швець В.
Є. , сем., ауд.316

Контролінг, доц.
Цибульська Н. В. ,
сем., ауд.316

Оподаткування
юридичних та фізичних
осіб, доц. Кміть В. М. ,
лек., ауд.217

Економічна діагностика, доц.
Кривешко О
О. В
В. , лек.,
лек
ауд.319

Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства,
доц. Харко В. Ю. , лек.,
ауд.305

Економічна діагностика, доц.
Кривешко О. В. , сем.,
ауд.313

7
18:1019:30

Аналіз банківської
діяльності, доц.
Владичин У. В. , лек.,
ауд.321

Аналіз банківської діяльності, доц.
Владичин У. В. , лек., ауд.321

8
19:4021:00
1
08:30-9:50

2
10:10-11:30

2
10:10-11:30

Маркетингові
дослідження, доц.
Сохецька А. В. ,
лаб., ауд. 200

3
11:5013:10

3
11:5013:10

Маркетингові
дослідження, доц.
Сохецька А. В. ,
лаб., ауд. 200

Адаптивні моделі економіки ,
доц. Камінська Н. І. , сем.,
ауд. 2

5
15:0516:25

Державне регулювання
економіки та бізнесу, доц.
Логістика , доц. Дацко М. В. , лек., ауд.204
Кудин С. І. , лек.,
ауд.108

6
16:4018:00

Державне регулювання
економіки та бізнесу, доц.
Кудин С. І. , сем.,
ауд.108

Логістика , доц. Дацко
М. В. , сем., ауд.305

Охорона праці (основи охорони праці та
охорона праці в галузі) , доц. Троханяк
С. Р. , сем., ауд. 218

Охорона праці (основи охорони праці та
охорона праці в галузі) , доц. Троханяк
С. Р. , сем., ауд. 218

Статистика і облік у
сільському господарстві,
доц. ПрокоповичПавлюк І. В. , лек.,
ауд.214

Міжнародна економічна діяльність України,
доц. Гнатишин М. А. , лек., ауд.104

Статистика і облік у сільському
господарстві, доц.
Прокопович-Павлюк І. В. ,
сем., ауд.218

Міжнародна економічна
діяльність України, доц.
Гнатишин М. А. , сем.,
ауд.103

Міжнародний економічний
аналіз, доц. Буняк В. Б. ,
сем., ауд.203

Аналіз бізнес-середовища,
доц. Гринькевич О. С. ,
сем., ауд.218

Міжнародний економічний
аналіз, доц. Буняк В. Б. ,
сем., ауд.203

Міжнародна економічна
діяльність України , доц.
Гнатишин М. А., сем.,
ауд.103

Аналіз бізнес-середовища,
Міжнародний економічний аналіз, доц. Буняк
доц. Гринькевич О. С. ,
В. Б. , лек., ауд.204
лек., ауд.316

Основи управлінського консультування, доц.
Чопко Н. С. , лек., ауд.321

Банківські операції, доц. Пайтра Н. Г. , лек., ауд.105

Охорона праці (основи охорони праці, охорона праці в галузі), доц.
Троханяк С. Р. , лек., ауд.311
Збалансована система
показників в управлінському
обліку, доц. Шевчук В. Р. ,
сем., ауд.2

Збалансована система показників в управлінському обліку, доц.
Шевчук В. Р. , лек., ауд.105

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.105

Банківські операції,
асист. Щуревич О. ,
сем., ауд.3

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.321

Податковий облік і звітність, доц. Грін О. В. , лек., ауд.311

Економічна діагностика,
доц. Кривешко О. В. ,
лек., ауд.2

Банківські операції, доц. Пайтра Н. Г. , лек., ауд.205

Охорона праці (охорона праці та охорона праці
в галузі), доц. Мельник Б. К. , лек., ауд.311

Казначейська справа, доц. Приймак І. І. , лек., ауд.306

Логістика , доц. Дацко
М. В. , сем., ауд.305

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц.
Троханяк С. Р. , сем.,
ауд.214

Планування та контроль на підприємстві, доц.
Урба С. І. , лек., ауд.103

Збалансована система
показників в управлінському
обліку,
б і
доц.
д
Шевчук
Ш
В.
В Р.
Р ,
сем., ауд.305

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі), доц.
Мельник Б. К. , лек., ауд.217
Збалансована система
показників в управлінському
обліку, доц. Шевчук В. Р. ,
сем., ауд.305

Технології
аналізу даних,
доц. Зомчак Л.
М. , лаб., ауд.1

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц. Мельник
Б. К. , сем., ауд.217

Статистика і облік у
сільському господарстві,
доц. ПрокоповичПавлюк І. В. , лек.,
ауд.214

4
13:3014:50

Основи управлінського
Банківські операції, доц.
Пайтра Н. Г. , лек., консультування, доц. Чопко
Н. С. , лек., ауд.321
ауд.105

Статистика і облік у

Маркетинг закупівель,
доц. Фещур І.В. , лек.,
ауд.209

Планування та контроль на підприємстві, доц. сільському господарстві,
доц. ПрокоповичУрба С. І. , лек., ауд.309
Павлюк І. В. , сем.,
ауд.218

Охорона праці (основи охорони праці та
Аналіз бізнес-середовища,
охорона праці в галузі), доц. Мельник Б. К. , доц. Гринькевич О. С. ,
сем., ауд.218
лек., ауд.311
Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі), доц.
Мельник Б. К. , сем.,
ауд.214

Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства,
доц. Харко В. Ю. , сем.,
Охорона праці (охорона праці
ауд.309

Збалансована система
показників в управлінському
обліку, доц. Шевчук В. Р. ,
сем., ауд.2

Бюджетна система, доц.
Жмурко Н. В. , сем.,
ауд.205

Збалансована система
показників в
Податковий облік і
Аналіз бізнес-середовища,
звітність, доц. Грін О.
доц. Гринькевич О. С. , управлінському обліку,
доц. Шевчук В. Р. , лек.,
В. , лек., ауд.311
лек., ауд.316
ауд.105

та охорона праці в галузі),
доц. Мельник Б. К. , сем.,
ауд.214

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі), доц.
Троханяк С. Р. , сем.,
ауд.214

Технології
аналізу даних,
доц. Зомчак Л.
М. , лаб., ауд.1

Охорона праці (охорона праці
та охорона праці в галузі),
доц. Мельник Б. К. , сем.,
ауд.315

Маркетингові
дослідження, доц.
Сохецька А. В. , лек.,
ауд.309

Міжкультурний менеджмент,
доц. Харко В. Ю. , лек.,
ауд.318
Міжкультурний менеджмент,
доц. Харко В. Ю. , сем.,
ауд.318

ЧЕТВЕР

Адаптивні моделі економіки ,
доц. Камінська Н. І. , сем.,
ауд.2

4
13:3014:50

7
18:1019:30

5
15:0516:25

6
16:4018:00

1
08:30-9:50

ЧЕТВЕР

6
16:4018:00

7
18:1019:30

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. , лек.,
ауд.217

Операційний менеджмент,
асист. Столярчук М.
Л. , сем., ауд.105

Логістика, асист. Хоча
Н. В. , сем., ауд.204

8
19:4021:00

СЕРЕДА

Автоматизація обліку (1С),
доц. Попівняк Ю. М. ,
лаб., ауд.200

ВІВТОРОК

4
13:3014:50

3
11:5013:10

Маркетингові
дослідження, доц.
Сохецька А. В. , сем.,
ауд.2

Автоматизація
обліку (1С), доц.
Попівняк Ю.
М. , лаб.,
ауд.200

СЕРЕДА

ВІВТОРОК

3
11:5013:10

6
16:4018:00

6
16:4018:00
7
18:1019:30

2
10:10-11:30

Зовнішньоекономічна
діяльність підприємства,
доц. Харко В. Ю. , сем.,
ауд.309

5
15:0516:25

6
16:4018:00

7
18:1019:30

Податковий облік і
звітність, доц. Грін О.
В. , сем., ауд.204

8
19:40-21:00

8
19:40-21:00

1
08:30-9:50

1
08:30-9:50

2
10:10-11:30

2
10:10-11:30

3
11:50-13:10

3
11:50-13:10

5
15:0516:25

Охорона праці (основи охорони праці та охорона
праці в галузі), доц. Троханяк С. Р. , лек., ауд.205

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц.
Троханяк С. Р. , лек.,
ауд.217

6
16:4018:00

Основи startup-бізнесу,
доц. Ільків Н. В. , сем.,
ауд.115

7
18:1019:30

Професійна іноземна мова
(англійська), доц. Сухий
О.О. , сем., ауд.313

8
19:4021:00

Статистичний
аналіз (SPSS)
, доц.
Вільчинська
О. М. , лаб.,
ауд.212

Технології аналізу даних, доц. Зомчак Л. М. ,
лек., ауд.306

Автоматизація
обліку (1С) ,
доц. Москаль
Н. В. , лаб.,
ауд.200

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі), доц.
Троханяк С. Р. , сем.,
ауд.217

Статистичне
моделювання і
прогнозування,
доц. Вдовин М.
Л. , лаб., ауд. 212

Управлінський аналіз і прогнозування, доц. Раделицький Ю. О. ,
лек., ауд.205

Охорона праці (основи охорони праці та охорона праці в галузі), доц.
Троханяк С. Р. , лек., ауд.217

Моделювання економічної динаміки, доц.
Паславська І. М. , лек., ауд.309
Технології аналізу
даних, доц.
Зомчак Л. М. ,
лаб., ауд. 211

Професійна

Професійна

Управлінський аналіз і
прогнозування, доц.
Раделицький Ю. О., сем.,
ауд.204

Охорона праці (основи
охорони праці, охорона праці
в галузі) , доц. Троханяк С.
Р. , сем., ауд.219

ауд.214

Охорона праці (основи
охорони праці, охорона праці
в галузі) , доц. Троханяк С.
Р. , сем., ауд.219

Управлінський аналіз і
прогнозування, доц.
Раделицький Ю. О., сем.,
ауд.204

Статистичне моделювання і іноземна мова іноземна мова Професійна іноземна мова
прогнозування, доц.
(англійська), асист.
(англійська), (англійська),
Тимчишин , Тарапацька ,
Михайлова С. , сем.,
Вдовин М. Л. , сем.,
сем.,
сем.,
ауд.313
ауд.218
ауд.113

Статистичне
моделювання і
прогнозування, доц.
Вдовин М. Л. , лаб.,
ауд.211

Основи управлінського
консультування, асист.
Дроздовська Л. О. , сем.,
ауд.4

Облік і оподаткування підприємств за видами діяльності, доц. Кріль
Я. Я. , лек., ауд.311

Охорона праці (основи
охорони праці та охорона
праці в галузі) , доц.
Троханяк С. Р. , сем.,
ауд.214

Облік і оподаткування в
банках, доц.
Скоморович І. Г. , сем.,
ауд.319

Управлінський аналіз і
прогнозування, доц.
Раделицький Ю. О. ,
лек., ауд.203
Охорона праці (основи
охорони праці, охорона праці
в галузі) , доц. Троханяк С.
Р. , сем., ауд.214

Основи управлінського
консультування, асист.
Дроздовська Л. О. , сем.,
ауд.320

Оподаткування
юридичних та фізичних
осіб, доц. Кміть В. М. ,
сем., ауд.203

Податковий облік і
звітність, доц. Грін О.
В. , сем., ауд.204

Оподаткування
юридичних та фізичних
осіб, доц. Кміть В. М. ,
сем., ауд.203

Податковий облік і
звітність, доц. Грін О.
В. , сем., ауд.203

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.321

Податковий облік і
звітність, доц. Грін О.
В. , сем., ауд.203

Податковий облік і
звітність, доц. Грін О.
В. , сем., ауд.204

Митна справа, доц. Микуляк О. В. , сем.,
ауд.104

Бюджетування діяльності
суб'єктів господарювання,
доц. Гнатківський Б.
М. , сем., ауд.103

Митна справа, доц. Микуляк О. В. , лек., ауд.217

Аналіз банківської
діяльності, доц.
Владичин У. В. , сем.,
ауд.305

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.321

Аналіз банківської
діяльності, проф.
Владич І. , сем.,
ауд.305

ПРИМІТКА: Студенти обирають 4 дисципліни з таких 6-ти дисциплін: 1) Казначейська справа; 2) Оподаткування юридичних та
фізичних осіб; 3) Податковий облік і звітність; 4) Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання; 5)Аналіз банківської
діяльності; 6) Митна справа

Декан економічного факультету __________________________________ (Р.В. Михайлишин

Стандартизація та сертифікація товарів і
послуг, доц. Дмитрук В. О. , лек., ауд.309

Порівняльний менеджмент,
проф. Юринець З. В. ,
сем., ауд.4

Порівняльний менеджмент, проф. Юринець
З. В. , лек., ауд.305

Маркетингове
планування, доц. Чуба
Н. В. , лек., ауд.309

Управління інноваціями,
проф. Юринець З. В. ,
сем., ауд.108

Маркетингове
планування, доц. Чуба
Н. В. , сем., ауд.209

Порівняльний
менеджмент, проф.
Юринець З. В. , сем.,
ауд.108

Економіка та організація малого бізнесу, ст.
викл. Лукашенко Т. В. , лек., ауд.105

Стандартизація та
сертифікація товарів і
послуг, доц. Дмитрук
В. О. , сем., ауд.305
Економіка та організація
малого бізнесу, ст.
викл. Лукашенко Т. В. ,
сем., ауд.105

Статистичний аналіз
(SPSS), доц.
Вільчинська О. М. ,
лаб., ауд.212

Статистика населення,
доц. Савка Н. В. , лек.,
ауд.315

Економіка та організація
Статистика населення,
малого бізнесу, ст.
доц. Савка Н. В. , сем.,
викл. Лукашенко Т. В. ,
ауд.205
сем., ауд.105
Стандартизація та
сертифікація товарів і
послуг, доц. Дмитрук
В. О. , сем., ауд.305
Статистичне моделювання і
прогнозування, доц.
Вдовин М. Л. , лаб.,
ауд.211

Основи управлінського
консультування, асист.
Дроздовська Л. О. , сем.,
ауд.4

Облік і оподаткування
підприємств за видами
діяльності, доц. Кріль Я.
Я. , лек., ауд.311

Управлінський аналіз і
прогнозування, доц.
Раделицький Ю. О. ,
лек., ауд.204

Управлінський аналіз і
прогнозування, доц.
Раделицький Ю. О. ,
сем., ауд.204

4
13:3014:50

Порівняльний менеджмент,
проф. Юринець З. В. ,
сем., ауд.4

5
15:0516:25

Порівняльний менеджмент,
проф. Юринець З. В. ,
лек., ауд.305

Казначейська справа,
доц. Приймак І. І. ,
сем., ауд.321

Митна справа, доц.
Микуляк О. В. , лек.,
ауд.217

Оподаткування
юридичних та фізичних
осіб, доц. Кміть В. М. ,
сем., ауд.103

П'ЯТНИЦЯ

Технології аналізу
даних, доц.
Зомчак Л. М. ,
лаб., ауд. 211

4
13:3014:50

П'ЯТНИЦЯ

Пара

1
08:30-9:50

ПОНЕДІЛОК

ПОНЕДІЛОК

День

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ IІ КУРСУ
"Затверджую"
(за скороченою програмою)
Проректор
економічного факультету
___________
на ІI семестр 2018-2019 навчального "___"___ 2019 р.
року

6
16:4018:00

7
18:1019:30

8
19:4021:00

