
Затверджую"

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ
студентів першого курсу магістратури економічного факультету

заочної форми навчання (Ісеместр 2019-2020 н.р.)

Проректор
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13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00
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18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8

19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Мікроекономічний аналіз

лекція

проф.Ватаманюк 0.3.

ії-з

Мікроекономічний аналіз

лекція

проф.Ватаманюк 0.3.

Англо-український економічний

переклад і професійна

комунікація

лекція сТУ ' О//

ас.ПехникГ.В.

Англо-український економічний

переклад і професійна

комунікація

лекція у) " О ' /

ас.ПехникГ.В.

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

лекція

доц .Шегинський І.М.

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

лекція

доц Шегинський І.М.

Міжнародний менеджмент

лекція

доц.Гнатишин М.А.

Міжнародний менеджмент

лекція

доц.Гнатишин М.А.

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Організація і методика

аудиту

лекція
доц.Бандура

Організація і методика

аудиту

лекція

доц.Бандура .

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

лекція

доц.Кріль Я.Я..

т- Ш
Організація обліку і

оптимізація оподаткування

лекція

доц.Кріль Я.Яу

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

лекція

доц.Кріль Я.Я.. . ,-

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

лекція

доц.Кріль Я.Я.

т- №£

Фінансовий аналіз

лекція

доц.Вейкрута Л.С.

Фінансовий аналіз

лекція

доц.Вейкрута Л.С.

ЕКФм-61з

(25 осіб)

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

лекція

проф .Крупка М.І. __ .

7~- ЗС^Ь

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

лекція

проф .Крупка М.І. -.

т- 3№

Податкові системи зарубіжних країн

лекція

доц.Грін О.В.

Т-306

Податкові системи зарубіжних країн

лекція

доц.Грін О.В.

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

лекція

проф .Крупка М.І. л . г-

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

лекція

проф .Крупка М.І. . ,—

Податкові системи зарубіжних країн

лекція

доц.Грін О.В.

Податкові системи зарубіжних країн

лекція

доц.Грін О.В.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Маркетинг у банку

лекція

проф.Яворська Т.В.

Маркетинг у банку

лекція

проф.Яворська Т.В.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція Т-30&
доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція / Г ' - Д ^ Г
доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція 7~-//[)£
доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція ^-^£)£
доц.Войтович Л.М.

Маркетинг у банку

лекція

проф.Яворська Т.В.

т- №

Маркетинг у банку

лекція

проф.Яворська Т.В.

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

Т'/ЯЛ

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

доц.Жук О.П. „ ,

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

7-М

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Рекламний менеджмент
лекція

доц.Городняк І.В.

т-лоб

Рекламний менеджмент
лекція

доц.Городняк І.В.

7-Ш

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Т- /Л5

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

г- &ь~
Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Г- ЛР5~

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

7-,Ж

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

ЕКПм-61з
(8 осіб)

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
лекція

доц.Червона О.Ю.

т- Ш
Інтелектуальний

бізнес та електронна
комерція

лекція
доц.Червона О.Ю.

Бізнес-діагностика
лекція

доц.Лисий І.В.

Бізнес-діагностика
лекція

доц.Лисий І.В.

Управління
персоналом

лекція
проф.Михасюк І.Р.

Управління
персоналом

лекція
проф.Михасюк І.Р.

7-ЗМ
Економічне управління

у бізнес-структурах

лекція

доц.Сухай О.Є.т-{ т
Економічне управління

у бізнес-структурах

лекція

доц.Сухай О.Є.
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ПАРА

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8

19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

лекція

доц .Шегинський І.М.

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

лекція

доц .Шегинський І.М.

Англо-український

економічний переклад і

професійна комунікація

лекція

ас.Пехник Г.В.

Англо-український

економічний переклад і

професійна комунікація

лекція

ас.Пехник Г.В.

Макроекономічний аналіз

лекція

доц.Буняк В.Б.

Мікроекономічний аналіз

лекція

проф.Ватаманюк 0.3.

Мікроекономічний аналіз

лекція

проф.Ватаманюк О.З.

ЕКОм-61з

(18 осіб)

Організація і методика

аудиту

.лекція

доц.Бандура

Фінансовий аналіз

лекція

доц.Вейкрута Л.С.

Фінансовий аналіз

лекція

доц.Вейкрута Л.С.

Стратегічний

управлінський облік

лекція

ДОЦ.ШЄВЧУК В.Р.

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

лекція

доц.Кріль Я.Я.

Т-0/5
Організація обліку і

оптимізація оподаткування

практична

доц.Кріль Я.Я.

Т-Ї0Ї
Стратегічний

управлінський облік

лекція

доц.Шєвчук В.Р.

Т- Ї0Ї

Стратегічний

управлінський облік

лекція

доц.Шєвчук В.Р.

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

лекція

проф .Крупка М.І.

Т-/ЛЛ,

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

практична

проф .Крупка М.І.

Т-/ЛЛ

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

лекція

доц.Бодаковський В.Ю.

т- /ял
Управління фінансами суб'єктів

господарювання

лекція

доц.Бодаковський В.Ю.

Податкові системи зарубіжних країн

лекція

доц.Грін О.В.

т-№
Податкові системи зарубіжних країн

практична

доц.Грін О.В.

Т*у305

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

лекція

доц.Бодаковський В.Ю.

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

лекція

доц.Бодаковський В.Ю.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Реверчук С.К.

т-/л*

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Реверчук С.К.

т- /лз
Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція 7 ^ - ^ і
доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

лекція 7-/>?3
доц.Войтович Л.М.

Маркетинг у банку

лекція

проф.Яворська Т.В.

Маркетинг у банку

практична

проф.Яворська Т.В.

Й-Ж

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Реверчук С.К.

я - ж
Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Реверчук С.К.

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

'т-ш .
Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

7-Ш

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

т-№

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

доц.Жук О.П.

Т- кЗ№
Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

доц.Жук О.П.

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

т-ж

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Рекламний менеджмент

лекція

доц.Городняк І.В.

Рекламний менеджмент

лекція

доц.Городняк І.В.

Професійна етика в

економіці та маркетингу

лекція

доц.Кушнір Т.М.

Професійна етика в

економіці та маркетингу

лекція

доц.Кушнір Т.М.

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

Т- /22
Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

Т-'ЛА

Економіка галузевих ринків

лекція

доц.Моряк Т.П.

Економіка галузевих ринків

лекція

доц.Моряк Т.П.

Т- /ЛЯ

ЕКПм-біз
(8 осіб)

Бізнес-діагностика
лекція

доц.Лисий І.В.

Бізнес-діагностика
лекція

доц.Лисий І.В.

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
лекція

доц.Червона О.Ю.

Т-/М
Інтелектуальний

бізнес та електронна
комерція

лекція
доц.Червона О.Ю.

Стратегічне
управління бізнесом

лекція
доц.Залога З.М.

Економічне управління

у бізнес-структурах

лекція

доц.Сухай О.Є.

Я'д//
Економічне управління

у бізнес-структурах

практична

доц.Сухай О.Є.

Я)-з//
Соціальна

відповідальність бізнесу

лекція

проф.Михасюк І.Р.
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4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

1
08.30-09.50

2
10.10-11.30

3
11.50-13.10

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

ЕКРм-біз
(9 осіб)

Мікроекономічний аналіз

лекція

проф.Ватаманюк О.З.

Я): Я/Я

Мікроекономічний аналіз

практична

проф.Ватаманюк 0.3.

Англо-український

економічний переклад і

професійна комунікація

практична

ас.ПехникГ.В.^, ,,-і

$- Я/РАнгло-український

економічний переклад і

професійна комунікація

практична

ас.Пехник Г.В.

Я- я/9

Англо-український

економічний переклад і

професійна комунікація

практична

ас.Пехник Г.В. _

Я-2/Я

Мікроекономічний аналіз

практична

проф.Ватаманюк О.З.

Я-Я/Я

Мікроекономічний аналіз

практична

проф.Ватаманюк 0.3.

Міжнародний фінансовий

менеджмент

лекція

доц.Буняк В.Б.

Я-я/4

ЕКОм-біз
(18 осіб)

Організація і методика

аудиту

лекція

доц.Бандура „

г- Зпд
Організація і методика

аудиту

лекція

доц.Бандура

Т- вОб~

Фінансовий аналіз

лекція

доц.Вейкрута Л.С.

Фінансовий аналіз

практична

доц.Вейкрута Л.С.

Організація і методика

аудиту

практична^) , < ^

доц.Бандура

Організація і методика

аудиту

практична

доц.Бандура

Я-яоз
Організація обліку і

оптимізація оподаткування

практична

доц.Кріль Я.Я.

$-ЯО5

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

практична

доц.Кріль Я.Я.

$-ло5

Фінансовий аналіз

практична

доц.Вейкрута Л.С.

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

практична

проф .Крупка М.І.

Фінансування інноваційної

діяльності підприємств

практична

проф .Крупка М.І.

Ж- /05
Податкові системи зарубіжних країн

практична

доц.Грін О.В,

я-з/<г
Податкові системи зарубіжних країн

практична

доц.Грін О.В.

Податкові системи зарубіжних країн

ЗАЛІК

доц.Грін О.В.

ід-АР У

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

лекція

доц.Бодаковський В.Ю.

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

практична $-£фУ
доц.Бодаковський В.Ю.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

лекція

проф.Ванькович Д.В.

ЕКБм-біз
(3 осіб)

Маркетинг у банку

практична

проф.Яворська Т.В.

Маркетинг у банку

практична

проф.Яворська Т.В.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

практична

доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

практична '7^-^/£$
доц.Войтович Л.М.

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

практична

доц.Войтович Л.М.

Я)- -3/5
Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

практична

доц.Войтович Л.М.

Л-д/5

Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Фалюта А.В.

Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Фалюта А.В.

Я- <*/$

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

Т-<36>6

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

доц.Жук О.П.

Економіка та управління

міжнародними організаціями

лекція

доц.Жук О.П.

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

Я'3/6

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

Аграрний маркетинг

проф.Майовець Є.Й

Економіка галузевих ринків

лекція

доц.Моряк Т.П.

Економіка галузевих ринків

лекція

доц.Моряк Т.П.

3-МУ

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Я)'3/£

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Я)-з/?
Професійна етика в

економіці та маркетингу

лекція Д)-3/?
доц.Кушнір Т.М.

Професійна етика в

економіці та маркетингу

практична

доц.Кушнір Т.М.

^ -У?

ЕКПм-біз
(8 осіб)

Стратегічне
управління бізнесом

лекція
доц.Залога З.М.

Т- №
Стратегічне

управління бізнесом
лекція

доц.Залога З.М.

Економічне управління

у бізнес-структурах

практична

доц.Сухай О.Є.

Г-№
Економічне управління

у бізнес-структурах

практична

доц.Сухай О.Є.

Стратегічне
управління бізнесом

практична
доц.Залога З.М.

Я>-3/8
Стратегічне

управління бізнесом
практична

доц.Залога З.М.

Я-ж
Економічне управління

у бізнес-структурах

практична

доц.Сухай О.Є.

Я:3/(Г
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ПАРА

1
08.30-09.50

2
111.111-11.3(1

3
ї ї . 50-13.10

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

ЕКРм-61з

(9 осіб)

Національна економіка

-сталого розвитку

лекція

проф.Гринів Л.С. „

Національна економіка

сталого розвитку

лекція

проф.Гринів Л.С.

Я- МІР

Англо-український

економічний переклад і

професійна комунікація

ЗАЛІК

ас.Пехник Г.В.

Макроекономічний аналіз

лекція

доц.Буняк В.Б.

Міжнародний менеджмент

лекція

доц.Гнатишин М.А.

Т\ЗР5

Міжнародний менеджмент

лекція

доц.Гнатишин М.А.

Мікроекономічний аналіз

практична

проф.Ватаманюк 0.3.

7№

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

практична.

доц.Кріль Я.Я.

Фінансовий аналіз

практична

доц.Вейкрута Л.С.

Фінансовий аналіз

практична

доц.Вейкрута Л.С.

Організація обліку і

оптимізація оподаткування

ІСПИТ

доц.Кріль Я.Я.

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

лекція

проф.Ковалюк О.М.

т-ж
Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

лекція

проф.Ковалюк О.М.

Т№
Організація і методика

аудиту

практична

доц.Бандура

Організація і методика

аудиту

практична

доц.Бандура

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

"лекція $ - ^ / 3

проф.Ванькович Д.В.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

лекція ^/ " о'О

проф.Ванькович Д.В.

Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Микуляк О.В.

' я-з/з
Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Микуляк О.В.

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Підхомний О.М.

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Підхомний О.М.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

лекція

проф.Ванькович Д.В.

т- ЛОЇ
Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

лекція

проф.Ванькович Д.В.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

практична $\$/&

доц.Войтович Л.М.

Грошово-банківські системи

лекція

проф.Реверчук С.К.

Грошово-банківські системи

лекція

проф.Реверчук С.К.

Банківські продукти

лекція

проф.Скоморович І.Г.

т-ш
Банківські продукти

лекція

проф.Скоморович І.Г.

Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Фалюта А.В.

Фінансовий менеджмент

практична

доц.Фалюта А.В.

г- ж

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Фінансовий менеджмент

лекція

проф.Кундицький О.О.

Фінансовий менеджмент

практична

проф.Кундицький О.О.

Я-з'?
Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

Я -з/?-
Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

я-з/?

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М.

Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

Т-№
Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

т- Ш

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Конфліктологія

лекція

доц.Городняк І.В.

Конфліктологія

лекція

доц.Городняк І.В.

Економіка галузевих ринків

лекція

доц.Моряк Т.П.

Економіка галузевих ринків

практична

доц.Моряк Т.П.

Рекламний менеджмент

лекція

доц.Городняк І.В.

Рекламний менеджмент

лекція,

доц.Городняк І.В.

Маркетинговий менеджмент

лекція

доц.Сохецька А.В.

Маркетинговий менеджмент

лекція

доц.Сохецька А.В.

ЕКПм-61з
(8 осіб)

-

Стратегічне
управління бізнесом

практична
доц.Залога З.М.

7-/ЛЛ
Стратегічне

управління бізнесом
практична

доц.Залога З.М.

7-/Л&
Соціальна

відповідальність бізнесу

лекція

проф.Михасюк І.Р.

7-/ЛІ
Соціальна

відповідальність бізнесу

лекція

проф.Михасюк І.Р.
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4
13.30-14.50

5
15.05-16.25
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16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

лекція <р-^рт'
доц .Шегинський І.М.

Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

практична'/— чі/т

доц .Шегинський І.М.

Міжнародний менеджмент

практична

доц.Гнатишин М.А.

Міжнародний менеджмент

практична

доц.Гнатишин М.А.

Т- №

Макроекономічний аналіз

лекція

доц.Буняк В.Б.

7-Ш
Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

практична

доц .Шегинський І.М.

Т- №
Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

практична

доц .Шегинський І.М.

т-ш
Міжнародний менеджмент

практична

доц.Гнатишин М.А.

ЕКОм-61з

(18 осіб)

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

лекція 'Т"- -А,0с>
проф.Ковалюк О.М.

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

лекція 7~Л(9б
проф.Ковалюк О.М.

Аналіз бізнес-проиесів на

підприємстві

лекція / '^Ц/Ь
доц.Раделицький Ю.О.

Аналіз бізнес-процесів на

підприємстві

лекція Т-^Об
доц.Раделицький Ю.О.

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

практична

проф.Ковалюк О.М.

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

практична

проф.Ковалюк О.М.

т-ш
Стратегічний

управлінський облік

лекція

доц.Шевчук В.Р.

т-ш
Стратегічний

управлінський облік

лекція

доц.Шевчук В.Р.

Т- Л&6

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

практична

доц.Бодаковський В.Ю.

Т- Л06~
Управління фінансами суб'єктів

господарювання

практична

доц.Бодаковський В.Ю. _

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Підхомний О.М.

Т-М>5
Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Підхомний О.М.

Управління фінансами суб'єктів

господарювання

ЗАЛІК -^- /Л5
доц.Бодаковський В.Ю.

Фінансовий менеджмент

лекція

доц.Микуляк О.В.

Фінансовий менеджмент

практична

доц.Микуляк О.В.

Проектне фінансування

лекція

проф. Демчишак Н.Б.

7 М£
Проектне фінансування

лекція

проф. Демчишак Н.Б.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Стратегічне управління

фінансами, банківською,

справою та страхування

іспит 7- /Л$
доц.Войтович Л.М.

Ринок фінансових послуг

лекція

Проф:РеВЄрЧуК С.К.

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Реверчук С.К.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Реверчук С.К.

т- ^
Ринок фінансових послуг

практична

проф.Реверчук С.К.

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Економіка та управління

міжнародними організаціями

практична

доц.Жук О.П.

т- Ш
Економіка та управління

міжнародними організаціями

практична

доц.Жук О.П. / л .

Управління змінами

лекція

доц.Грищук А.М. / л /

Управління знаннями

лекція

доц.Грищук А.М.

Економіка та управління

міжнародними організаціями

практична

доц.Жук О.П.

Фінансовий менеджмент

практична

проф.Кундицький О.О.

7-М

Фінансовий менеджмент

практична

проф.Кундицький О.О.

Публічне адміністрування

лекція

доц.Кривешко О.В.

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

Аграрний маркетинг
лекція

проф.Майовець Є.Й

Аграрний маркетинг
лекція

проф.Майовець Є.Й

Економічний аналіз

логістичних систем

лекція

7-М
доц.Сохецька А.В

Економічний аналіз

логістичних систем

практична

доц.Сохецька А.В

Рекламний менеджмент

лекція

доц.Городняк І.В.

Рекламний менеджмент
лекція

доц.Городняк І.В.

7-Ж

ЕКПм-біз
(8 осіб)

Управління
персоналом

лекція
проф.Михасюк І.Р.

7-М
Управління
персоналом

лекція
проф.Михасюк І.Р.

Бізнес-діагностика

практична

доц.Лисий І.В.

7-304
Бізнес-діагностика

практична
доц.Лисий І.В.

Т-М

Бізнес-діагностика
практична

доц.Лисий І.В.

Бізнес-діагностика
практична

доц.Лисий І.В.

7-£№
Інтелектуальний

бізнес та електронна
комерція
практична

доц.Червона О.Ю

Т-№
Інтелектуальний

бізнес та електронна
комерція
практична

доц.Червона О.Ю
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ПАРА

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Макроекономічний аналіз

лекція

доіі.Буняк В.Б.

Національна економіка

сталого розвитку

лекція

проф.Гринів Л.Су „ г-

Національна економіка

сталого розвитку

лекція

проф.Гринів Л.С.„,-

7 - Ф

Макроекономічний аналіз

лекція

доц.Буняк В.Б.

т- ш
Макроекономічний аналіз

практична

доц.Буняк В.Б.

Т-№
Управління зовнішньо-

економічною діяльністю

підприємства

практична

доц .Шегинський І.М.

Національна економіка

сталого розвитку

лекція

проф.Гринів Л.С.

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

практична

проф.Ковалюк О.М.

Стратегічний

управлінський облік

практична

доц.Шевчук В.Р.

Г- М&
Стратегічний

управлінський облік

практична

доц.Шевчук В Х ^

Судово-експертна

діяльність бухгалтера

лекція

проф.Швець В.Є.

Т- Л&5
Методи наукових

досліджень в обліку,аудиті

та оподаткуванні

ЗАЛІК

проф.Ковалюк О.М.

Т-0іь
Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лекція Т'/*?^"
доц.Бандура Д.Л.

Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лекція "/-/ЯЬ
доц.Бандура Д.Л.

Стратегічний

управлінський облік

практична

доц.Шевчук В.Р.

т-ш
Стратегічний

управлінський облік

практична

доц.Шевчук В.Р.

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Шдхомний О.М.

Ринок фінансових послуг

лекція

проф.Підхомний О.М.

Страховий менеджмент

лекція

доц.Плиса В.Й

т- я#£
Страховий менеджмент

лекція

доц.Плиса В.Й

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

лекція 7 ^ Л0О
проф.Ванькович Д.В.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

практична /~ $4/6

проф.Ванькович Д.В.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Підхомний О.М.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Підхомний О.М.

т- ш

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Страховий менеджмент

лекція

проф.Яворська Т.В.

Т-ЗОЄ

Страховий менеджмент

лекція

проф.Яворська Т.В.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Реверчук С.К.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Реверчук С.К.

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Реверчук С.К.

Методологія наукових

досліджень _̂

лекція /"чЗІ/З
проф.Реверчук С.К.

Корпоративне управління

лекція

доц.Іршак О.С.

т- ш

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Економіка та управління

міжнародними організаціями

іспит Т-Р/Л
доц.Жук О.П.

Управління якістю

лекція

доц.Оробчук М.Г.

Соціальна відповідальність

лекція

доц.Данилевич Н.М.

7~- №

Соціальна відповідальність

лекція

доц.Данилевич Н.М.

Управління знаннями

лекція

доц.Грищук А.М.

Г-А04

Управління знаннями

лекція

доц.Грищук А.М.

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

7- Ш

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

Т-Л06

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

г-ж
Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

Економіка галузевих ринків

практична

доц.Моряк Т.П.

Рекламний менеджмент

практична
доц.Городняк І.В.

Аграрний маркетинг

лекція

проф.Майовець Є.Й

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В.

Міжнародний маркетинг

лекція

доц.Фещур І.В.

7-<ЇЇ6

Міжнародний маркетинг

практична

доц.Фещур І.В.

7-М

ЕКПм-біз
(8 осіб)

Бізнес-діагностика
ЗАЛІК

до.ц.Лисий І.В.

Г-0/3
Підприємництво у

сфері послуг
лекція

доц.Червона О.Ю.

Г-/ЛЯ,
Управління
персоналом
практична

ст.в.Лукашенко Т.В.

Управління
персоналом

практична
ст.в.Лукашенко Т.В.

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
практична

доц.Червона О.Ю

т-ш
Інтелектуальний

бізнес та електронна
комерція
практична

доц.Червона О.Ю

Підприємництво у
сфері послуг

лекція
доц.Червона О.Ю.

Підприємництво у
сфері послуг

лекція
доц.Червона О.Ю.



ДЕНЬ ПАРА
ЕКРм-біз

(9 осіб)

ЕКОм-біз

(18 осіб)

ЕКФм-біз

(25 осіб)

ЕКБм-біз

(З осіб)

ЕКМм-біз

(12 осіб)

ЕКНм-біз

(9 осіб)
ЕКПм-біз

(8 осіб)

2
10.10-11.3(1

Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

Аналіз бізнес-процесів на

підприємстві

лекція

доц.Раделицький Ю.О.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

практична

проф.Ванькович Д.В.

Грошово-банківські системи

лекція

проф.Реверчук С.К.

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

-ж -МУ

Міжнародний маркетинг

практична

доц.Фещур І.В.

Соціальна

відповідальність бізнесу

лекція

проф.Михасюк І.Р.

О °
§3

З
П.50-13.10

Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

Аналіз бізнес-процесів на

підприємстві

лекція

доц.Раделицький Ю.О.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

практична

проф.Ванькович Д.В.

Грошово-банківські системи

лекція

проф.Реверчук С.К.

Договірний менеджмент

лекція

доц.Кохан М.О.

Міжнародний маркетинг

практична

доц.Фещур І.В.

А-3/6

Соціальна

відповідальність бізнесу

практична

ас.Тепла М.М.

4
13.30-14.50

Міжнародний фінансовий

менеджмент

лекція

доц.Буняк В.Б.

м-

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Підхомний О.М.

Я-ЯО5

Публічне адміністрування

практична

доц.Кривешко О.В.

Конфліктологія

лекція

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
практична

доц.Червона О.Ю

доц.Городняк І.В.

5
15.05-16.25

Міжнародний фінансовий

менеджмент

лекція

доц.Буняк В.Б.

~ Я/З

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Підхомний О.М.

Публічне адміністрування

практична

доц.Кривешко О.В.

Я-ЛОЬ

Конфліктологія

лекція

Я-з/б
доц.Городняк І.В.

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
практична

доц.Червона О.Ю

2
10.10-11.30

Національна економіка

сталого розвитку

практична

проф.Гринів Л.С.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

практична

проф.Ванькович Д.В.

Грошово-банківські системи

лекція

проф.Реверчук С.К.

Бізнес-коучинг

лекція

Кохан М.О.

Конфліктологія

лекція

доц.Городняк І.В.

Управління
персоналом

практична
ст.в.Лукашенко Т.В.

із
•

оо
о

З
11.50-13.10

Національна економіка

сталого розвитку

практична

проф.Гринів Л.С.

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

практична

проф.Ванькович Д.В.

Грошово-банківські системи

практична

проф.Реверчук С.К.

Бізнес-коучинг

лекція

Кохан М.О.

•ЯРУ

Конфліктологія

практична

Я-3/6
доц.Городняк І.В.

Управління
персоналом

практична
ст.в.Лукашенко Т.В.

Я-з/б

4
13.30-14.50

Ринок фінансових послуг

практична

проф.Підхомний О.М.

Соціальна відповідальність

лекція

доц.Данилевич Н.М.

Маркетинговий менеджмент

практична

доц.Сохецька А.В.

Соціальна

відповідальність бізнесу

практична

ас.Тепла М.М.

•3/6 '3/5
Соціальна

відповідальність бізнесу

практична

ас.Тепла М.М.

Й'3/5
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4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Міжнародний менеджмент

іспит#-«&?І~
доц.Гнатишин М.А.

Макроекономічний аналіз

практична

доц.Буняк В.Б.

Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

Т-305
Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

Т- 305

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лекція

доц.Бандура Д.Л.

Т-Л05
Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лекція

доц.Бандура Д.Л.

Фінансовий менеджмент і

контроль

лекція

проф.Ковалюк О.М.

Фінансовий менеджмент і

контроль

лекція

проф.Ковалюк О.М.

Фінансовий менеджмент і

контроль

лекція

проф.Ковалюк О.М.

т- ЯІЇЇ
Фінансовий менеджмент і

контроль

лекція

проф.Ковалюк О.М.

Аналіз бізнес-процесів на

підприємстві

практична

доц.Раделицький Ю.О.т-ло$
Аналіз бізнес-процесів на

підприємстві
практична

доц.Раделицький Ю.О.

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Ринок фінансових послуг

ІСПИТ

проф.Підхомний О.М.

т- зОЬ

Місцеві фінанси

лекція

проф.Кульчицький М.І.

Місцеві фінанси

лекція

проф.Кульчицький М.І.

г-ж

Стратегічне управління фінансами,

банківською справою та

страхування

іспит &•&$

проф.Ванькович Д.В.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Ринок фінансових послуг

ІСПИТ

проф.Реверчук С.К. А/~-

Методологія наукових

досліджень

лекція

проф.Реверчук С.К.

Банківське регулювання і

нагляд

лекція

доц.Фалюта А.В.

Проектне фінансування

лекція

проф.Скоморович І.Г.

Проектне фінансування

лекція

проф.Скоморович І.Г.

Методологія наукових

досліджень

лекція

проф.Реверчук С.К ,

Т- 306
Методологія наукових

досліджень

лекція

проф.Реверчук С.К. . ,

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Публіч'не адміністрування

практична

доц.Кривешко О.В.

Т~№

Договірний менеджмент

практична

доц.Кохан М.О.

Договірний менеджмент

практична

доц.Кохан М.О.

Управління змінами

практична

доц.Грищук А.М.

Т-№

Управління змінами

практична

доц.Грищук А.М.

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Рекламний менеджмент

практична _ .

доц.Городняк І.В.

Рекламний менеджмент

практична . ,

доц.Городняк І.В.

Економічна безпека у сфері

маркетингу

лекція

доц.Чуба Н.В. - ,

Економічна безпека у сфері

маркетингу

лекція

доц.Чуба Н.В.^, л ,

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В.

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В.

Міжнародний маркетинг

практична

доц.Фещур І.В.

Економічна безпека у сфері

маркетингу

лекція

доц.Чуба Н.В.

ЕКПм-біз
(« осіб)

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
практична

доц.Червона О.Ю

Підприємництво у
сфері послуг

лекція
доц.Червона О.Ю.

Соціальна відповідальність
бізнесу

практична
ас.Тепла М.М.

Інтелектуальний
бізнес та електронна

комерція
ІСПИТ

доц.Червона О.Ю

Т-/ЛЇ
Управління
персоналом
практична

ст.в.Лукашенко Т.В.

Т-/Л5
Управління
персоналом
практична

ст.в.Лукашенко Т.В.

Г-/ЛЇ
Підприємництво у

сфері послуг
практична

доц.Червона О.Ю.

Підприємництво у
сфері послуг

практична
доц.Червона О.Ю.
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4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Макроекономічний аналіз

практична

доц.Буняк В.Б.

т-ж
Національна економіка

сталого розвитку

практична

проф.Гринів Л.С. .

Національна економіка

сталого розвитку

практична

проф.Гринів Л.С.

Макроекономічний аналіз

практична

доц.Буняк В.Б.

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Аналіз бізнес-процесів на
підприємстві

ЗАЛІК
доц.Раделицький Ю.О.

Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лекція

доц.Бандура Д.Л.

Т- /Л5
Фінансовий менеджмент і

контроль

практична

проф.Ковалюк О.М.

Фінансовий менеджмент і

контроль

практична

проф.Ковалюк О.М.

Т." М&

Фінансовий менеджмент і

контроль

практична

проф.Ковалюк О.М.

Обліково-аналітичне

забезпечення логістики

підприємства

лекція

доц.Плиса З.П.

Я-Ж

ЕКФм-61з

(25 осіб)

Управління фінансовою санацією

підприємств

лекція

доц.Андрущак Є.М.

Фінансовий контролінг

лекція

проф.Дропа Я.Б.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Методологія наукових

досліджень

лекція

проф.Реверчук С.К.

т- /лл.
Методологія наукових

досліджень

практична

проф.Реверчук С.К.

Методологія наукових

досліджень

практична

проф.Реверчук С.К.

Методологія наукових

досліджень

практична

проф.Реверчук С.К.

Т-/Л5

Банківські продукти

лекція

проф.Скоморович І.Г.

Т-/Л5

Банківські продукти

практична

проф.Скоморович І.Г.

ЕКМм-біз

(12 осіб)

Договірний менеджмент

ЗАЛІК

доц.Кохан М.О.

г- <ж
Економічна безпека та

антикризове управління

лекція

доц.Кохан М.О.

Економічна безпека та

антикризове управління

лекція

доц.Кохан М.О.

7' вС>5

Управління знаннями

лекція

доц.Грищук А.М.

Управління знаннями

лекція

доц.Грищук А.М.

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Економіка галузевих ринків

ЗАЛІК

доц.Моряк Т.П.

т- №?-

Конфліктологія

практична

доц.Городняк І.В.

Економічна безпека у сфері

маркетингу

практична

доц.Чуба Н.В.

Міжнародний маркетинг

ІСПИТ

доц.Фещур І.В.

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В.

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В.

ЕКПм-61з
(8 осіб)

Соціальна відповідальність
бізнесу
ЗАЛІК

проф Михасюк І.Р.

Підприємництво у
сфері послуг

практична
доц.Червона О.Ю.

т-/лд
Підприємництво у

сфері послуг
практична

доц.Червона О.Ю.

т/ль

Підприємництво у
сфері послуг

ЗАЛІК
доц.Червона О.Ю.

Т-/ля.
Управління
персоналом

практична
ст.в.Лукашенко Т.В.
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ПАРА

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

6
16.40-18.00

7
18.10-19.30

8
19.40-21.00

1
08.30-09.50

2
10.10-11.30

3
11.50-13.10

4
13.30-14.50

5
15.05-16.25

ЕКРм-біз

(9 осіб)

Міжнародний фінансовий

менеджмент

практична

доц.Буняк В.Б..,,

Міжнародний фінансовий

менеджмент

практична

доц.Буняк В.Б. .

Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

Т- /Л6
Друга професійна іноземна

мова

практична

ст.в.Тимчишин Л.С.

т- аз

Друга професійна іноземна

мова о» у/0

ЗАЛІК /*~*Ю

ст.в.Тимчишин Л.С.

ЕКОм-біз

(18 осіб)

Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

практична "/"Луб-

доц.Бандура Д.Л.

Облік і оподаткування

зовнішньо-економічної

діяльності

лабораторна /о[/&

доц.Бандура Д.Л.

ЕКФм-біз

(25 осіб)

Місцеві фінанси

лекція

проф.Кульчицький М.І.

Місцеві фінанси

практична

проф.Кульчицький М.І.

ЕКБм-біз

(3 осіб)

Методологія наукових

досліджень

ЗАЛІК Т'Лдб
проф.Реверчук С.К.

Грошово-банківські системи

практична

проф.Реверчук С.К.

Грошово-банківські системи

практична

проф.Реверчук С.К.

Грошово-банківські системи

ЗАЛІК

проф.Реверчук С.К.

ЕКМм-біз

(12 осіб)

ЕКНм-біз

(9 осіб)

Конфліктологія

ЗАЛІК

доц.Городняк І-Вул

Аграрний маркетинг

практична

ас.Зіньцьо Ю.В. „

Я-- #>ї

ЕКПм-біз
(8 осіб)

Управління
персоналом

ІСПИТ.
проф.Михасюк І.Р.

Букви,які використовуються при позначенні аудиторій:

А.-заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні головного корпусу університету (вул.Університетська, 1 ).
Д.- заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні економічного факультету(просп.Свободи ,18).
В.- заняття відбуваються в аудиторіях у кафедри іноземних мов у приміщенні георгафічного факультету(вул.Дорошенка,41)
Т.- заняття відбуваються в аудиторіях у приміщенні Університету за адресою (вул.Тарнавського,107).

Декан економічного факультету Р.В.Михайлишин


