
ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 25.05.2021 р. 

 

Д
н

і 

Години 1 група 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Основи економічної науки (Лекція), ауд. 78 г. к. (Чорнобай Л.М.) 

13.30-14.50 Основи економічної науки, ауд. 92 г. к. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 

Система технологій в галузі тваринництва  

(Лекція), ауд. 57 в/к ((Щербатюк Н.В.) 

9.50-11.10 Система технологій в галузі тваринництва, ауд. 57 в/к. 

12.00-13.20 Філософія (Лекція), ауд. 143 к.6  (Попович М.Д.) 

13.30-14.50  

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 39  к.1   

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Вища математика (Лекція), ауд. 138 к.6  (Марчук Н.А.) 

9.50-11.10 Вища математика, ауд. 138 к.6   

12.00-13.20 Основи екології, ауд.59 г.к. 

13.30-14.50  

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Іноземна мова (англійська), ауд. 43  к.1   

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 Філософія,  ауд. 26  к.1 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.-г. (Лекція), 

ауд.113 г. к. (Корчак М.М.) 

9.50-11.10 Система технологій в галузі механізації та електрифікації с.-г., ауд.113 г. к. 

12.00-13.20 Вступ до фаху (Лекція), ауд. 166 к.7 (Стельмащук А.М.) 

13.30-14.50 Вступ до фаху, ауд. 166 к.7 

15.00-16.20  

         Декан                                         Місюк М.В. 



 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го СТН курсу 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

зміни з 24.05.2021 р. 

 

Д
н

і 

Години 1 група 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Статистика (Лекція), ауд. 196 к.7  (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 Правознавство  (Лекція), ауд. 42 к.1  (Кіріка Д.В.) 

15.00-16.20 Іноземна (німецька) мова, ауд. 39  к.1   

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 
Венчурний бізнес та підприємництво у сфері послуг (Лекція),  

ауд. 188 к.7  (Гойсюк Л.В.) 

12.00-13.20 Інформаційні технології  (Лекція), ауд. 138 к.6  (Гаврилюк В.М.) 

13.30-14.50  

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Правознавство, ауд. 31 к.1  

9.50-11.10 Інформаційні технології,  ауд. 196а  к.7  

12.00-13.20 Історія та культура України, ауд.70 г.к. 

13.30-14.50 Статистика, ауд. 182 к.7 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 Венчурний бізнес та підприємництво у сфері послуг, ауд. 188 к.7   

13.30-14.50  

15.00-16.20  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Психологія, ауд. 42 к.1 

9.50-11.10 Іноземна (англійська) мова, ауд. 43  к.1 

12.00-13.20 Потенціал, розвиток підприємства та планування бізнесу, ауд. 187 к.7   

13.30-14.50  

 

Декан                                         Місюк М.В. 

 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го  курсу 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р. зміни з 25.05.2021 р. 

Д н і Години 1 група 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40 
Маркетинг, 1 к.3а 

12.00-13.20 
 

13.30-14.50 
Економіка праці і соц.-трудові відносини (Лекція), ауд. 192 к.7  (Коваль Н.В.) 

15.00-16.20 

Управління бізнес-процесами підприємн. і торгівлі (Лекція), ауд. 168 к.7  ( Волощук К.Б.) 

Управління бізнес-процесами підприємництва і торгівлі, ауд. 168  к.7   

В
ів

т
о
р

о
к

 

9.50-11.10 
Економіка торгівлі (Лекція), ауд. 168 к.7  (Волощук К.Б.) 

12.00-13.20 
Фізичне виховання 

13.30-14.50 
Іноземна мова (англійська), ауд. 43  к.1 

15.00-16.20 
Економіка торгівлі, ауд. 168  к.7   

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Регіональна економіка (Лекція), ауд. 92 г.к.. (Заходим М.В.) 

9.50-11.10 
Регіональна економіка, ауд. 92 г.к. 

12.00-13.20 
Маркетинг (Лекція), ауд.1 к.3а (Кучер О.В.) 

13.30-14.50 
Економіка праціі соціально-трудові відносини, ауд. 192 к.7   

15.00-16.20 
Іноземна мова (німецька), ауд. 39  к.1 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
 

9.50-11.10 

Економіка праці і соц.-трудові відносини (Лекція), ауд. 192 к.7  (Коваль Н.В.) 

Економіка праціі соціально-трудові відносини, ауд. 192 к.7   

12.00-13.20 Статистика (Лекція), ауд. 196  к.7  (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 
Статистика, ауд. 182  к.7   

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 

Економіка торгівлі (Лекція), ауд. 168 к.7  (Волощук К.Б.) 

Економіка торгівлі, ауд. 168  к.7   

9.50-11.10 
Фізичне виховання 

12.00-13.20 
Охорона  праці та безпека життєдіяльності, ауд. 147  к.6   

Декан                                         Місюк М.В. 
 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

зміни з 24.05.2021 р. 

 

Д н
і 

Години 1 група 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Капітал підприємства: формування та використання, ауд. 192 к.7   

13.30-14.50 

Інноваційне підприємництво та контролінг в підприємницькій діяльності 

(Лекція), ауд. 168 к.7  (Волощук К.Б.) 

Інноваційне підприємництво та контролінг в підприємницькій діяльності,  

ауд. 168 к.7   

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40 Регіональна та національна економіка (Лекція), ауд. 188 к.7  (Заходим М.В.) 

9.50-11.10 Регіональна та національна економіка, ауд. 188 к.7   

12.00-13.20  

13.30-14.50 Інформаційні системи і технології в торгівлі, ауд. 170  к.7   

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 
Інформаційні системи і технології в торгівлі  (Лекція),  

ауд. 177  к.7  (Бурлаков О.С.) 

9.50-11.10 Стратегія і розвиток бізнесу (Лекція), ауд. 168 к.7  (Волощук К.Б.) 

12.00-13.20 Стратегія і розвиток бізнесу, ауд. 168 к.7   

13.30-14.50  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Оцінка ефективності малого бізнесу та підприємницькі ризики (Лекція),  

ауд. 166 к.7  (Стельмащук А.М.) 

9.50-11.10 Оцінка ефективності малого бізнесу та підприємницькі ризики, ауд. 166 к.7   

12.00-13.20 
Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності (Лекція),  

ауд. 166 к.7  (Стельмащук А.М.) 

13.30-14.50 Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності, ауд. 166 к.7   

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 

Венчурний бізнес та підприємництво у сфері послуг (Лекція),  

ауд. 192 к.7   (Гойсюк Л.В.) 

9.50-11.10 Венчурний бізнес та підприємництво у сфері послуг, ауд. 192 к.7   

12.00-13.20 

 

 

 

Декан                                         Місюк М.В. 
 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го  курсу 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

 

Д
н

і 

Години 1 група 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40 Логістика (Лекція),  ауд. 178 к.7   (Славіна Н.А.) 

9.50-11.10 
Інформаційні системи і технології в торгівлі  

(Лекція), ауд. 177 к.7  (Бурлаков О.С.) 

12.00-13.20 Логістика, ауд. 191 к.7   

13.30-14.50 Інформаційні системи і технології в торгівлі, ауд. 170  к.7   

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 
Логістика (Лекція),  ауд. 196 к.7  (Славіна Н.А.) 

Логістика, ауд. 196 к.7   

9.50-11.10 
Контролінг в підприємницькій діяльності (Лекція), ауд. 196 к.7    Стендер С.В. 

Контролінг в підприємницькій діяльності, ауд. 196 к.7   

12.00-13.20 Підприємницькі ризики (Лекція),  ауд. 191 к.7  (Корженівська Н.Л.) 

13.30-14.50  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 Підприємницькі ризики, ауд. 191 к.7   

9.50-11.10 Стратегія і розвиток бізнесу (Лекція),  ауд. 168 к.7  (Волощук К.Б.) 

12.00-13.20 Стратегія і розвиток бізнесу, ауд. 168 к.7   

13.30-14.50  

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Контролінг в підприємницькій діяльності (Лекція),  ауд. 198 к.7  Стендер С.В. 

9.50-11.10 Контролінг в підприємницькій діяльності, ауд. 198 к.7   

12.00-13.20 Підприємництво у сфері послуг, ауд. 166 к.7   

13.30-14.50  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Підприємництво у сфері послуг  (Лекція ауд. 166 к.7  (Печенюк А.П.) 

9.50-11.10 Міжнародна торгівля (Лекція),  ауд. 168 к.7   (Волощук К.Б.) 

12.00-13.20 Міжнародна торгівля, ауд. 168 к.7   

13.30-14.50  

Декан                                         Місюк М.В. 
 



ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з навчальної роботи 

__________________________ І.А. Ясінецька 

«_______ » ______________________ 2021р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го курсу ОС «Магістр» 

економічного факультету спеціальність : « Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність » на ІІ семестр 2020-2021 н.р.  

зміни з 24.05.2021 р. 

 

Д
н

і 

Години 1 група 

П
о

н
е
д

іл
о

к
 

8.20-9.40 Біржовий ринок (Лекція), ауд. 192  к.7   (Корженівська Н.Л.) 

9.50-11.10 Міжнародне економічне право (Лекція), ауд. 26  к.1   (Завадська І.М.) 

12.00-13.20 Біржовий ринок, ауд. 188  к.7    

13.30-14.50 Бізнес-планування підприємницької діяльності, ауд. 193  к.7 

15.00-16.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Соціальна відповідальність бізнесу (Лекція), ауд. 168  к.7 (Волощук К.Б.) 

9.50-11.10 
Бізнес-планування підприємницької діяльності  

(Лекція), ауд. 193  к.7   (Прокопчук Л.М.) 

12.00-13.20 Соціальна відповідальність бізнесу, ауд. 168  к.7 

13.30-14.50 Міжнародне економічне право, ауд. 26  к.1 

15.00-16.20  

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 Ділова іноземна мова (англійська), ауд. 43  к.1 

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 

Стратегічний аналіз підприємницької діяльності (Лекція),  

ауд. 168  к.7 (Волощук К.Б.) 

Стратегічний аналіз підприємницької діяльності, ауд. 168  к.7 

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 Ділова іноземна мова (німецька), ауд. 39  к.1 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

Декан                                         Місюк М.В. 
 


