
“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018 р. 
 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів  

першого курсу н.п. «Маркетинг» СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА 

факультету економіки та менеджменту 
 

 17.01.19 21.01.19 24.01.19 28.01.19 31.01.19 

7-8 
(Марк.) 

Теорія ймовір. і 
матем. 

статистика 
(11 год.) 

Макроеконом 
 (11 год.)  

Логістика 
 

(11 год.) 

Інформатика 
 (11 год.) 

 
 

Економіка 
праці і 

соціально 
трудових 
відносин  
(11 год.) 

 
 
 

 
 

Розклад проведення екзаменів для студентів  

першого курсу н.п. «Менеджмент» СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА 

факультету економіки та менеджменту 

 21.01.19 24.01.19 28.01.19 31.01.19 

5-6 
(Мен.) 

Економіка 
підприємства 

(10 год.) 

 Макроекономіка 
 (10 год.) 

Зовнішньоекономі
чна діяльність 
підприємства 

 (11 год.) 

Інформаційні 
системи і 
технології 
(10 год.) 

 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  

 

 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018 р. 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів першого курсу спец. «Туризм»  

факультету економіки та менеджменту 

 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

9-10 
(тур.) 

Укр.мова  
(за проф.спрям) 

 (10 год.) 

Основи 
екон.теорії 

(10 год.)  

 Основи 
туризмознавства 

(10 год.) 

Інформац. 
системи та 
технології 
 (10 год.) 

 
 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів першого курсу спец. «Туризм» скорочена програма 

факультету економіки та менеджменту 
 

 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

11 
(тур.) 

Менеджмент в 
туризмі 
(10 год.) 

Економіка 
підприємства 
туристичної 

галузі 
 (10 год.)  

 
Інформац. 
системи та 
технології 
 (10 год.)  

Економіка 
України  
(10 год.) 

 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  

 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018 р. 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів першого курсу спеціал. «Менеджмент»  

факультету економіки та менеджменту 

 

 21.01.19 24.01.19 28.01.19 31.01.19 

1-2 
(Мен.) 

Історія України 
та цив.процес 

 (10 год.) 

Філософія 
(10 год.) 

Основи 
економічної теорії 

 (10 год.) 

Економічна 
інформатика 

 (10 год.) 

 
 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів першого курсу спеціал. «Маркетинг» 

факультету економіки та менеджменту 
 

 17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

3-4 
(Марк.) 

 
 
 

Іноземна мова 
(11 год.) 

Політеконом. 
(11 год.) 

Філософія 
 (11 год.)  

Історія 
України та 
цивілізац. 

процес 
 (11 год.) 

Соціологія 
(11 год.) 

 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  

 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018р. 
 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів  

другого курсу н.п. «Маркетинг» СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА 

факультету економіки та менеджменту 
 

 17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

4-5 
(Марк.) 

Оптимізаційні 
методи та 

моделі 
(12 год.) 

 
 
 

Маркетингова 
товарна 
політика 
(12 год.) 

Маркетингове 
ціноутворення 

 (12 год.)  

Маркетинг 
послуг 

(12 год.) 

Маркетингові 
дослідження 

 (12 год.) 

 
 
 

Розклад проведення екзаменів для студентів  

другого курсу н.п. «Менеджмент» СКОРОЧЕНА ПРОГРАМА 

факультету економіки та менеджменту 

 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

6-7 
(Мен.) 

Управління 
персоналом 

 (11 год.) 

 Операційний 
менеджмент  

 (11 год.) 

Самоменеджмент 
 (11год.) 

Організація праці 
менеджера 

(11 год.) 

 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  

 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018 р. 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів другого курсу спец. «Туризм»  

факультету економіки та менеджменту 

 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

8 
(тур.) 

Статистика 
 (10 год.) 

Історія туризму 
(10 год.)  

 Облік і аналіз 
туристичних 
організацій 

(10 год.) 

Географія сфери 
послуг 

 (10 год.) 

 
 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів другого курсу спец. «Туризм» скорочена програма 

факультету економіки та менеджменту 
 

 17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

9 
(тур.) 

 
 
 

Організація 
туристичних 
подорожей  

(10 год) 

Зелений туризм  
(10 год.) 

Організація 
активних форм 

туризму 
 (10 год.)  

Організація 
агротурист. 
господарств 

 (10 год.)  

Безпека 
туризму 
(10 год.) 

 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  

 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018р. 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів другого курсу факультету економіки та менеджменту 

 

 21.01.19 24.01.19 28.01.19 31.01.19 

1-2 
(Мен.) 

Компютерні мережі 
та телекомунікації 

(10год.) 
 

Фінанси, гроші і 
кредит 

 (10 год.) 

Мікроекономіка 
(10год.)  

Теорія ймов. і 
матем.статистика  

(10 год.) 

 
 
 
 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів другого курсу факультету економіки та менеджменту 

 

 21.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

3 
(Марк.) 

Фінанси 
(10 год.) 

Мікроекономіка 
 (10 год.) 

Економіка 
підприємства 

 (10 год.) 

Бух.облік 
 (10 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.   



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів третього курсу факультету економіки та менеджменту 

 

 17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

1-2 
(Мен.) 

Маркетинг 
 (11 год.) 

Бухгалтер. 
облік 

(11 год.) 

Менеджмент 
(11 год.) 

 
Господарське 

право 
 (11 год.) 

ЗЕД  
підп.-ва 
 (11год.) 

3-4 
(Мен.) 

Менеджмент 
(11 год.) 

 
 

Маркетинг 
(11 год.) 

ЗЕД  
підп.-ва 
 (11год.) 

 
Бухгалтер. 

облік 
(11 год.) 

Господарське 
право 

(11 год.) 

 
 
 
 

 21.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

5 
(Марк.) 

Гроші і кредит 
(12 год.) 

Маркетинг  
(12 год.) 

Менеджмент 
(12 год.) 

Економетрика 
 (12 год.) 

 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 

Проректор з науково – педагогічної 

роботи 

____________ доц. Драч М.П. 

“____” ________________ 2018р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів 

для студентів четвертого курсу  

факультету економіки та менеджменту 

 

 17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

1 
(Мен.) 

 
Операційний 
менеджмент 

(10 год.) 

Управління 
персоналом 

(10 год.) 

Економічна 
безпека  
(10 год.) 

Організація 
праці менеджера 

(10 год.) 

2 
(Марк.) 

Логістика 
 (10год.) 

Маркетингова 
товарна політика 

 (10 год.) 

Маркетингове 
ціноутворення 

(10 год.) 

Маркет. 
дослідження 

(10год.) 

Поведінка 
споживача 

(10год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       доц. ГРИМАК О.Я.  
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Економіка довкілля природних ресурсів» факультету економіки та 

менеджменту 

 
 

17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

Екологічна 
економіка  

(11 год.) 

Еколого-
економічний 

аналіз діяльності 
підприємств 

(11 год.) 

 
 

Економічний 
аналіз 

інвестиційних 
проектів 
 (11 год.) 

 
 
 
 

 
 Економіка та 
менеджмент 
природних 

ресурсів 
 (11 год.) 

Екологічне 
підприємництво 

(11 год.) 

 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                                   ГРИМАК О.Я.  
 
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОС «Магістр» спеціальності 

«Маркетинг» 

 факультету економіки та менеджменту 

 
 

22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

Глобальна економіка 
(10 год.) 

 
 

Маркетинговий 
менеджмент  

 (10 год.) 

Інноваційний 
розвиток 

підприємства 
(10 год.) 

 
Маркетингова 

політика розподілу 
(10 год.) 

 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                              ГРИМАК О.Я.  
 
 
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОC «Магістр» спеціальності 

«Менеджмент ЗЕД» 

факультету економіки та менеджменту 

 
 

17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

Фінансове 
забезпечення 

ЗЕД 
(11 год.) 

 
Управління 
потенціалом 
підприємства 

(11 год.) 
 
 
 

Управління 
змінами 
 (11 год.) 

Інформаційні 
системи і 

технології в 
управл. 

організацією  
(11 год.) 

 
 

 
 

Фінансовий  
менеджмент 

(11 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                                    ГРИМАК О.Я.  
 
 
 
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОC «Магістр» спеціальності 

«Менеджент  організацій» факультету економіки та менеджменту 

 
 

22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 

Управління 
потенціалом 
підприємства 

(11 год.) 

Управління змінами 
(11 год.) 

 
Інформаційні системи 

і технології в 
управлінні 

організацією 
(11 год.) 

Фінансовий 
менеджмент 

(11 год.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                                    ГРИМАК О.Я.  
 
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОC «Магістр» спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» факультету економіки та 

менеджменту 

 
 

17.01.19 22.01.19 25.01.19 28.01.18 31.01.19 

Теорія 
організацій 

(10 год.) 
 

Дипломатич. 
протокол 
 (10 год.) 

Управління 
фінансовими 

процесами 
(10 год.) 

 
 

Техніка адмін. 
діяльності 
 (10 год.) 

 

 
  

Управління 
трудовими 
ресурсами 

(10 год.) 

 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                       ГРИМАК О.Я.  
 
 



“З А Т В Е Р Д Ж У Ю” 
Проректор з науково – педагогічної 
роботи  
____________ доц. Драч М.П. 
“____” ________________ 2018 р. 

 

 

Розклад проведення екзаменів для студентів ОC «Магістр» спеціальності 

«Туризм» 

факультету економіки та менеджменту 

 
 

22.01.19 25.01.19 28.01.19 31.01.19 
Соціальна 

відповідальність в 
туристичному бізнесі 

(10 год.) 
 

 
Туристично-

краєзнавча діяльність 
(10 год.) 

 
 

Туристична 
картографія 

 (10 год.) 

Ринок туристичних та 
готельних послуг 

(10 год) 

 
 
 
 
 
 
 
Декан факультету економіки  
та менеджменту                                    ГРИМАК О.Я.  
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