
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

___________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022 р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 1-го  курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  

спеціальність: «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

 на І семестр 2022-2023 н.р. 

Зміни з 14.11.2022 р. 

 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 Фізичне виховання 

9.50-11.10 Академічне письмо, ауд. 46 к.1 

12.00-13.20 
Історія економіки та економічної думки 

 (Лекція), ауд. 92 г.к (Нісходовська О.Ю.) 

13.30-14.50 
Система технологій в галузі рослинництва  

(Лекція), ауд. 82 г.к (Хмелянчишин Ю.В.) 

15.00-16.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Теорія економічного аналізу (Лекція), ауд. 78 г.к.  (Гайбура Ю.О.)  

12.00-13.20 Облік і оподаткування (Лекція), ауд. 92 г.к.  (Балла І.В.) 

13.30-14.50 Облік і оподаткування, ауд. 129 к.6 

15.00-16.20  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Академічне письмо, ауд. 46 к.1 

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50 Теорія економічного аналізу, ауд. 78 г.к. 

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 8.20-9.40 
 

9.50-11.10 Вища математика (Лекція), ауд. 92 г.к.  (Марчук Н.А.) 

12.00-13.20 Історія економіки та економічної думки, ауд.138 к.6 

13.30-14.50 Історія та культура України, ауд. 26 к.1 

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 

Інформаційні технології (Лекція), ауд. 49 к.1 (Мушеник І.М.) 

Інформаційні технології, ауд. 49 к.1 

9.50-11.10 Система технологій в галузі рослинництва, ауд. 82 г.к. 

12.00-13.20 Іноземна мова (англійська),  ауд. 43 к.1 

13.30-14.50  

 

Директор                                                                        Микола МІСЮК 



 

 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

___________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022 р. 

 

 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для студентів 1 стн курсу 

на базі ОПС «Молодший спеціаліст»  

навчально-наукового інституту бізнесу і фінансів спеціальності:  

“Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” на І семестр 2022-2023 н.р. 

Зміни з 14.11.2022 р. 

Д
н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 
 

9.50-11.10 Мікро-і макроекономіка, ауд. 78 г.к.  

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50  

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40 
 

9.50-11.10 Академічне письмо, ауд. 46 к.1 

12.00-13.20 
 

Інформаційні технології (Лекція), ауд. 49 к.1  (Мушеник І.М.) 

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

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Вступ до фаху (Лекція), каф. (Коваль Н.В.) 

9.50-11.10 Інформаційні технології, ауд. 49  к.1 

12.00-13.20 Підприємницька та біржова діяльність (Лекція), каф. (Корженівська Н.В.) 

13.30-14.50 Підприємницька та біржова діяльність, каф. 

15.00-16.20 Академічне письмо, ауд. 46 к.1 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Система технологій галузей в с.-г. 

(Лекція), ауд. 113 г.к. (Корчак М.М.) 

9.50-11.10 
Міжнародна економіка та зовнішньоекономічна діяльність підприємства 

(Лекція), каф. (Волощук К.Б.) 

Міжнародна економіка та зовнішньоекономічна діяльність підприємства, каф. 

12.00-13.20 
 

13.30-14.50 Філософія, ауд. 28 к.1 

15.00-16.20 Вступ до фаху, каф.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Система технологій галузей в с.-г., ауд. 113 г.к. 

9.50-11.10 Фізичне виховання 

12.00-13.20 
 

13.30-14.50 
 

Директор                                                                        Микола МІСЮК 

 

 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

___________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022 р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го  курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  
спеціальність:« Підприємництво, торгівля та біржова діяльність »  

на І семестр 2022-2023 н.р. 

 Зміни з 17.10.2022 р. 
 

Д н
і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 Математичні методи та моделі (Лекція), ауд. 46 к.1 (Семенишина І.В.) 

9.50-11.10 Математичні методи та моделі, ауд. 49 к.1 

12.00-13.20 Оцінка ефективності малого бізнесу  (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

13.30-14.50 Організація торгівлі, каф. 

15.00-16.20 Іноземна мова (німецька), ауд. 38 к.1 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Підприємницька діяльність (Лекція), каф. (Корженівська Н.Л.) 

9.50-11.10 Підприємницька діяльність, каф.  

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Податкова система (Лекція), ауд. 126 к.6 (Балла І.В.) 

9.50-11.10 Податкова система, ауд. 126 к.6 

12.00-13.20 Менеджмент (Лекція), ауд. 145 к.6 (Чикуркова А.Д.) 

13.30-14.50 Менеджмент, ауд. 145 к.6 

15.00-16.20 Іноземна мова (англійська),  ауд. 43 к.1 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10 Організація торгівлі (Лекція), каф. (Нісходовська О.Ю.) 

12.00-13.20 Фізичне виховання 

13.30-14.50 Оцінка ефективності малого бізнесу, каф.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
 

9.50-11.10 Економічна теорія, ауд. 147 к.6 

12.00-13.20 Гроші і кредит (Лекція), ауд. 118 к.6 (Лаврук В.В.) 

13.30-14.50 Гроші і кредит, ауд. 118 к.6 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

__________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го СТН курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів спеціальність : « 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » на І семестр 2022-2023 н.р. 

Зміни з 14.11.2022 р. 

Д
н

і Години 1 ГРУПА 

П
о

н
ед

іл
о

к
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Іноземна мова (англійська),  ауд. 43 к.1 

13.30-14.50  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності, каф. 

9.50-11.10 Економіка торгівлі, каф.   

12.00-13.20 Менеджмент та маркетинг (Лекція), ауд.140 к.6 (Чикуркова А.Д.) 

13.30-14.50 Менеджмент та маркетинг, ауд.140 к.6 

15.00-16.20 Організація торгівлі та товарознавство, каф. 

С
ер

ед
а
 

8.20-9.40 
 

9.50-11.10 Економіка торгівлі (Лекція), каф.  (Волощук К.Б.) 

12.00-13.20 Політологія  (Лекція), ауд. 48 к.1 (Нестеренко В.А.) 

13.30-14.50 Політологія, ауд. 25 к.1  

15.00-16.20 
 

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Електронна комерція (Лекція), Дистанційно ( (Бурлаков О.С.) 

9.50-11.10 Електронна комерція, дистанційно  

12.00-13.20 Економічний аналіз (Лекція), ауд.118 к.6 (Гайбура Ю.А.) 

13.30-14.50  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Етика бізнесу та лідерство в підприємницькій діяльності (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

9.50-11.10 Економічний аналіз (Лекція), ауд.118 к.6 (Гайбура Ю.А.)   

12.00-13.20 Організація торгівлі та товарознавство (Лекція), ауд. 143а к.6 (Печенюк А.П.) 

13.30-14.50 Економічний аналіз, каф. 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

___________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 3-го  курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  
спеціальність : « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » 

на І семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 24.10.2022 р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40 Фінанси підприємств (Лекція), ауд.118 к.6 (Сенищ ) 

9.50-11.10 Фінанси підприємств, ауд.118 к.6 

12.00-13.20  

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40 Економічний аналіз, каф. 

9.50-11.10 Електронна комерція (Лекція), Дистанційно (Бурлаков О.С. ) 

12.00-13.20 Економіка торгівлі (Лекція),  каф. (Волощук К.Б.) 

13.30-14.50 Електронна комерція, дистанційно  

15.00-16.20 Політологія і соціологія, ауд.26 к.1 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 Правознавство, ауд.26 к.1 

9.50-11.10 Етика бізнесу (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

12.00-13.20 Економіко-статистичне моделювання (Лекція), ауд. 129 к.6 (Цвігун І.А.) 

13.30-14.50 Економіка торгівлі, каф.  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 
Психологія (Лекція),  ауд.143 к.6 (Ляска О.П.) 

Політологія і соціологія (Лекція), ауд.143 к.6 (Нестеренко В.А.)  

9.50-11.10 Економічний аналіз (Лекція),  каф. (Гайбура Ю.А.) 

12.00-13.20  

13.30-14.50 Психологія, ауд.25 к.1 

15.00-16.20 
Економічний аналіз, каф. 

Етика бізнесу, каф. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 
Правознавство (Лекція),  ауд.143 к.6 (Рарицька В.Б.) 

 

9.50-11.10 Економіко-статистичне моделювання, ауд. 126 к.6  

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

 

 

 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

___________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 4-го  курсу 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  
спеціальність : « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » 

на І семестр 2022-2023 н.р. Зміни з 17.10.2022 р. 

Д
н

і 

Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40 Потенціал і розвиток підприємства (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

9.50-11.10 Потенціал і розвиток підприємства, каф.  

12.00-13.20 Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності, ауд. 151 к.6  

13.30-14.50  

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 
Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності  (Лекція), ауд. 151 к.6 

(Корженівська Н.Л.) 

 15.00-16.20 Підприємництво в зовнішньоекономічній діяльності, ауд. 151 к.6 

 16.30-17.50 Планування бізнесу (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 Логістика  (Лекція), ауд. 140 к.6 (Іванишин О.В.) 

13.30-14.50 Логістика, ауд. 140 к.6  

15.00-16.20 Безпечність товарів  (Лекція), ауд. 143а к.6 (Печенюк А.П.) 

 16.30-17.50 Планування бізнесу, каф.  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50  

15.00-16.20 
Товарознавство  (Лекція),  каф. (Волощук К.Б.) 

Товарознавство,  каф.  

 16.30-17.50 
Стратегія і розвиток бізнесу (Лекція),  каф. (Волощук К.Б.) 

Стратегія і розвиток бізнесу,  каф.  

П
’я

т
н

и
ц

я
 8.20-9.40 Капітал підприємства: форм. та використ.  (Лекція), ауд. 147 к.6 (Субота М.В.) 

9.50-11.10 Капітал підприємства:формування та використання,  ауд. 147 к.6 

12.00-13.20  

13.30-14.50 
 

Безпечність товарів, каф 

Директор                                                                                Микола МІСЮК 
 



ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

____________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

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

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  
спеціальність : « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » 

 на І семестр 2022-2023 н.р.   

Д
н і Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 Оцінка ринку та конкурентного оточення (Лекція),  каф. (Волощук К.Б.) 

15.00-16.20 Оцінка ринку та конкурентного оточення,  каф.  

В
ів

т
о
р

о
к

 8.20-9.40 Підприємництво і малий бізнес (Лекція), ауд. 143а к.6 (Печенюк А.П.) 

9.50-11.10  

12.00-13.20 Глобальна економіка, ауд. 151 к.6   

13.30-14.50 Економічне управління підприємством, ауд. 138 к.6  

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40 
Охорона праці в галузі і цивільний захист  

(Лекція), ауд. 78 г.к  (Супрович М.П.) 

9.50-11.10  

12.00-13.20 Експертиза товарів  та послуг (Лекція), ауд. 143а к.6  (Печенюк А.П.) 

13.30-14.50 Експертиза товарів  та послуг, ауд. 143а  к.6   

15.00-16.20  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40 Глобальна економіка, ауд. 151 к.6   

9.50-11.10 Комп’ютерне моделювання складних економічних систем, 49 к.1 

12.00-13.20  

13.30-14.50 
 

 

15.00-16.20 Охорона праці в галузі і цивільний захист, ауд. 78 г.к  

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40 Глобальна економіка (Лекція), ауд. 151 к.6  (Корженівська Н.Л.) 

9.50-11.10 
Економічне управління підприємством 

 (Лекція), ауд. 138 к.6  (Печенюк А.П.) 

12.00-13.20 Підприємництво і малий бізнес, ауд. 143а к.6  

13.30-14.50 
Методика наукових досліджень (Лекція), ауд. 45 к.1 (Волощук Ю.О.) 

Методика наукових досліджень, ауд. 45 к.1  

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

  

 



 

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «ПОДІЛЬСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректорка з навчальної роботи 

____________________Ірина ЯСІНЕЦЬКА 

«_______ » ______________________ 2022р. 

Р О З К Л А Д 

навчальних занять для здобувачів вищої освіти 2-го  курсу ОС «Магістр» 

навчально-наукового  інституту бізнесу і фінансів  
спеціальність : « Підприємництво, торгівля та біржова діяльність » 

 на І семестр 2022-2023 н.р.  Зміни з 17.10.2022 р. 

 
Директор                                                                                Микола МІСЮК 

  

Д н
і 

Години 1 ГРУПА 

П
о
н

ед
іл

о
к

 

8.20-9.40  

12.00-13.20  

13.30-14.50 
Управління проектами,  ауд.45 к.1 

Управління проектами (Лекція), ауд.45 к.1 (Волощук Ю.О.) 

15.00-16.20 
Агробізнес: оцінка та розвиток (Лекція), ауд.151 к.6 (Корженівська Н.Л.) 

Агробізнес: оцінка та розвиток, ауд.151 к.6 

16.30-17.50 
Підприємництво і бізнес-культура (Лекція), каф. (Печенюк А.П.) 

Підприємництво і бізнес-культура, каф. 

В
ів

т
о
р

о
к

 

8.20-9.40  

12.00-13.20  

15.00-16.20 
Біржовий ринок (Лекція), ауд.151 к.6 (Корженівська Н.Л.) 

Біржовий ринок, ауд.151 к.6  

16.30-17.50 

Управління конкурентноспроможністю підприємств 

(Лекція), ауд.151 к.6 (Корженівська Н.Л.) 

Управління конкурентноспроможністю підприємств, ауд.151 к.6 

С
ер

ед
а

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20 
 

13.30-14.50 Менеджмент персоналу, ауд. 145 к.6 

15.00-16.20 

Сталий розвиток та підприємництво 

(Лекція), ауд.151 к.6 (Корженівська Н.Л.) 

Сталий розвиток та підприємництво, каф. 

16.30-17.50 
Товарна інноваційна політика  (Лекція),  каф. (Волощук К.Б.) 

Товарна інноваційна політика,  каф.  

Ч
ет

в
ер

 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  

13.30-14.50 

Міжнародні стратегії економічного розвитку    

(Лекція), ауд.151 к.6 (Корженівська Н.Л.) 

Міжнародні стратегії економічного розвитку, каф. 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

8.20-9.40  

9.50-11.10  

12.00-13.20  


