
Р О З К Л А Д    З А Н Я Т Ь 

Студентів 3 курсу  в осінньому семестрі 2021-2022 навчального року 

Де
нь 

Па
ра 

МН19-1б 

(31-МН) 

МН19-2б 

(32-МН) 

ЕП19-3б 

(33-ЕП) 

МР19-4б 

(34-МР) 

МР19-4б 

(35-МР) 

ОА19-6б 

(36-ОА) 

ФН19-7б 

(37-ФН) 

ПУ19-8б 

(38-ПУ) 

ТР19-9б 

(39-ЗТ) 

ТР19-10б 

(30-ТР) 

ПТ19-3б (33 

ПТ) 

П19-2б (37 П) 

П
о

н
е
д
іл

о
к

 

1 (В) 

Податкова 

система 

https://meet.g
oogle.com/rat

-ocic-utm 

(В) 

Податков

а система 

https://meet
.google.co

m/rat-ocic-

utm 

(В) 

Податкова 

система 

https://meet.g
oogle.com/rat

-ocic-utm 

(В) 

Податкова 

система 

https://meet.g
oogle.com/rat

-ocic-utm 

(В) Податкова 

система 

https://meet.google.c

om/rat-ocic-utm 

(В) Податкова 

система 

https://meet.goo

gle.com/rat-
ocic-utm 

(В) Податкова 

система 

https://meet.googl

e.com/rat-ocic-
utm 

(В) Податкова 

система 

https://meet.googl

e.com/rat-ocic-
utm  

/ Методи 

прийняття 

управлінських 

рішень 

(дистанційно) 

(В) Податкова 

система 

https://meet.googl

e.com/rat-ocic-
utm 

(В) Податкова 

система 

https://meet.goo

gle.com/rat-
ocic-utm 

(В) Теорія 

імовірностей 

(дистанційно) 

 

(В) 

Регіональна 

економіка 

(дистанційно) 

2 Управління 

персоналом 

(дистанційн

о) 

Управлін

ня 

персонало

м 

(дистанці

йно) 

Організація 

агробізнесу 

(дистанційн

о) 

(В) 
Управління 
персоналом 
(дистанційн

о) 

(В) Управління 
персоналом 

(дистанційно) 

(В) Облік в 

галузях 

національної 

економіки та 

в суб’єктах 

малого 

підприємницт

ва 

https://meet.goo

gle.com/yjv-

fumj-phz 

(В)Організація 

агробізнесу 

(дистанційно) 

Проєктний 
менеджмент в 

публічному 
адмініструванні 
(дистанційно) 

Економіка 

туристичної 

фірми 

https://meet.googl

e.com/wyp-epmj-

ibn 

Економіка 

туристичної 

фірми 

https://meet.goo

gle.com/wyp-

epmj-ibn 

Товарознавст

во (харчові та 

нехарчові 

товари) 

(дистанційно) Кримінальний 

процес 

(дистанційно) 

3 (В) Тайм 
менеджмент 
/Мотивацій

ний 
менеджмент 
(дистанційн

о) 

(В) Тайм 
менеджме

нт 
/Мотиваці

йний 
менеджме

нт 
(дистанці

йно) 

Економіка 

підприємств

а 

https://meet.g
oogle.com/xy

r-zaow-aka 

(В) Тайм 
менеджмент  
(дистанційн

о) 

(В) Тайм 
менеджмент  

(дистанційно) 

Фінансовий 

облік 

https://meet.goo

gle.com/fvi-
ryqr-sny 

Фінансова 

діяльність 

суб’єктів 

господарюванн

я 

https://meet.googl

e.com/yjv-fumj-
phz 

(В) 
Мотиваційний 

менеджмент 
(дистанційно) 

Спеціалізовани

й туризм 

https://meet.googl

e.com/pgh-utmb-
fng 

Спеціалізован

ий туризм 

https://meet.goo

gle.com/pgh-
utmb-fng 

 

Цивільний процес  

(дистанційно) 

(В) Сучасні 

напрямки 

розвитку 

сервісної 

інженерії 

(дистанційно) 

4          (В) Соціальна 

психологія та 

конфліктологі

я 

(дистанційно) 

 Міжнародне 

приватне право  

(дистанційно) 

Етнокультура 

та кулінарна 

етнологія 

https://meet.googl

e.com/fup-pmtq-

qbj 

(В) Психологія 

ділового 

спілкування 

https://meet.google.c

om/pbo-ohfw-ooo/ 

Психологія 

управління  

В
ів

т
о

р
о
к

 

1   (В) 

Податкова 
система 

302БМП 

  (В) Податкова 

система 302 
БМП 

(В) Податкова 

система 302 
БМП 

(В) Податкова 

система 302 
БМП / Методи 

прийняття 

управлінських 

рішень 106 БМП 

   Кримінальне право  

305 ПХВ 
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2 (В) Трудове 

та 
господарськ

е право 105 

БМП 

(В) 

Трудове та 
господарсь

ке право 

105 БМП 

Організація 

агробізнесу 
212 БМП 

(В) Тайм-

менеджмент 
КАФ/ 

(В) 
Управління 
персоналом 
КАФ БМП 

 

(В) Тайм-

менеджмент 
КАФ/ 

(В) Управління 
персоналом КАФ 

БМП 
 

Фінансовий 

облік 302 БМП 

Організація 

агробізнесу 212 
БМП 

Іноземна мова 

316 ПХВ 

Іноземна мова 

112 ПХВ 

Іноземна мова 

112 ПХВ 

Підприємницт

во у ЗЕД 
207 БМП Кримінальний 

процес 

206 БМП 

3   Економіка 
підприємств

а 303 БМП 

Маркетинг 
209 

ПХВ 

Маркетинг 209 
ПХВ 

  (В) 
Корпоративна 

культура 206 

БМП 

Етнокультура та 
кулінарна 

етнологія 

206 БМП 

Друга іноземна 
мова 312 ПХВ 

(В) 
Регіональна 

економіка 

207 БМП 

Цивільне право 
України 305 ПХВ 

 

Управління 
персоналом 

106 БМП 

Управлінн
я 

персонало
м 106 БМП 

(В) 
Організаційна 

культура 
206 БМП 

 Організаційна 
культура 

206 БМП 

(В) Теорія 
імовірностей 

206 ПХВ 
 

4             

С
е
р

е
д
а
 

1           (В)Торгівельна 
діяльність в 

АПВ 

304 ТС 

(В) Право 
Європейського 

союзу 106 БМП 

 

(В) 

Організаційн

а культура 

313 БМП 

(В) 

Організаці

йна 

культура 
313 БМП 

(В) 

Організаційн

а культура 

313 БМП 

(В) Адвокатура в 

Україні та 

зарубіжних країнах 

105 БМП / 
Нотаріат в Україні 

106 БМП 

 

2 Іноземна 

мова 312 

ПХВ 

Іноземна 

мова 312 

ПХВ 

Іноземна 

мова 300 

ПХВ 

Соціально-

етичний 

маркетинг 
207 БМП 

Соціально-етичний 

маркетинг 207 

БМП 

(В) Облік в 

галузях 

національної 
економіки та в 

суб’єктах 

малого 
підприємництв

а 302 БМП 

Іноземна мова 

300 ПХВ 

(В) 
Мотиваційний 
менеджмент 

106 БМП 

  Товарознавств

о (харчові та 

нехарчові 
товари) 

304 ТС 

Цивільний процес  

212 БМП 

3 (В) Тайм-
менеджмент 

313БМП/ 

Мотиваційн
ий 

менеджмент 

300 ПХВ 

(В) Тайм-
менеджме

нт 

313БМП/ 
Мотивацій

ний 

менеджме
нт 300 

ПХВ 

   (В) Економіка 
підприємства 

309 ПХВ 

(В) Економіка 
підприємства 309 

ПХВ 

Іноземна мова 
316 ПХВ 

Управління 
персоналом 

туристичної 

галузі 206 БМП 

Управління 
персоналом 

туристичної 

галузі 206 
БМП 

Іноземна мова 
302 МСМ 

  

  (В) Бренд-

менеджмент  

206 ПХВ 

(В) Бренд-

менеджмент  206 

ПХВ 

(В) Податкова 

система 313 

БМП 

(В) Податкова 

система 313 

БМП 

(В) Сучасні 

напрямки 

розвитку 

сервісної 

інженерії 304 



ТС 

4         Економіка 
туристичної 

фірми 

302 ПХВ 

Економіка 
туристичної 

фірми 

302 ПХВ 

  

(В) Всесвітня 
культура та 

мистецтво  208 

БМ 

Ч
ет

в
е
р

 

1 (В) 

Податкова 

система 106 

БМП 

(В) 

Податкова 

система 

106 БМП 

     (В) Управління 

державними і 

місцевими 

фінансами та 

бюджетом 105 

БМП 

Маркетинг у 

туризмі 313 БМП 

Маркетинг у 

туризмі 313 

БМП 

  

 

 

 

 

 
Маркетинг 

313 БМП 

 

Маркетинг 
313 БМП 

(В) Психологія 

туризму та 
кофліктологія 

208 БМП 

(В) Психологія 

туризму та 
кофліктологія 

208 БМП/ 

Соціальна 
психологія та 

конфліктологія 

207 БМП 

2 Економіка 

підприємств

а 308БМП 

Економіка 

підприємст

ва 
308БМП 

Маркетинг 3 

ПХВ 

Іноземна 

мова 300 

ПХВ 

Іноземна мова 300 

ПХВ 

(В) Маркетинг 

313 БМП 

Маркетинг 3 

ПХВ 

Проєктний 
менеджмент в 

публічному 
адмініструванні 

212 БМП 

Спеціалізований 

туризм 207 БМП 

Спеціалізовани

й туризм 

207 БМП 

 

 

3   (В) Трудове 
та 

господарське 

право 303  
БМП 

(В) 
Податкова 

система 106 

БМП 

(В) Податкова 
система 106 БМП 

Іноземна мова 
316 ПХВ 

Фінансова 
діяльність 

суб’єктів 

господарювання 
302 БМП 

   Технології 
торгівлі 

Чит.зал БМП 

 

Місцеві фінанси 

302 БМП 

(В) Психологія 

ділового 
спілкування 206  

ПХВ/ Психологія 

управління 108  
ПХВ 

4           (В) 

Інфраструктур

а товарного 
ринку 303 

БМП 

Міжнародне 

приватне право  

206 ПХВ 

П
’я

т
н

и
ц

я
 

1 (В) Трудове 

та 

господарськ

е право 

(дистанційн

о) 

(В) 

Трудове 

та 

господарс

ьке право 

(дистанці

йно) 

(В) Трудове 

та 

господарськ

е право 

(дистанційн

о) 

(В) Бренд-

менеджмент  

(дистанційн

о) 

(В) Бренд-

менеджмент  

(дистанційно) 

 Місцеві фінанси 

meet.google.com

/yob-dquo-cfy 

(В) Всесвітня 

культура та 

мистецтво  

https://meet.googl

e.com/xdi-pfwy-

bjm 

 

Маркетинг у 

туризмі(дистанц

ійно) 

Маркетинг у 

туризмі(диста

нційно) 

 
(В) Адвокатура в 

Україні та 

зарубіжних 

країнах / Нотаріат 

в Україні  

(дистанційно) 

  (В) 

Корпоративна 

культура 

https://meet.googl

(В)Торгівельн

а діяльність в 

АПВ 

(дистанційно) 

(В) Право 

Європейського 

союзу 

(дистанційно) 

https://meet.google.com/xdi-pfwy-bjm
https://meet.google.com/xdi-pfwy-bjm
https://meet.google.com/xdi-pfwy-bjm
https://meet.google.com/ajw-rorv-diw


e.com/ajw-rorv-

diw 

 

2 Маркетинг 

(дистанційн

о) 

Маркетин

г 

(дистанці

йно) 

Маркетинг 

(дистанційн

о) 

Маркетинг 

(дистанційн

о) 

Маркетинг 

(дистанційно) 

(В 

)Маркетинг 

(дистанційно) 

Маркетинг 

(дистанційно) 

(В) Управління 

державними і 

місцевими 

фінансами та 

бюджетом 

https://meet.googl
e.com/tso-voun-

jrk 

Управління 

персоналом 

туристичної 

галузі 

(дистанційно) 

Управління 

персоналом 

туристичної 

галузі 

(дистанційно) 

Технології 

торгівлі 

(дистанційно) 

 

Цивільне право 

України 

(дистанційно) 
 

Підприємницт

во у ЗЕД 

(дистанційно) 

3 Економіка 

підприємст

ва 

https://meet.g
oogle.com/xq

u-xjhr-wpy 

Економік

а 

підприємс

тва 

https://meet

.google.co

m/xqu-xjhr-
wpy 

 Соціально-

етичний 

маркетинг 

(дистанційн

о) 

Соціально-

етичний 

маркетинг 

(дистанційно) 

(В) Економіка 

підприємства 

https://meet.goo

gle.com/xqu-
xjhr-wpy 

Економіка 

підприємства 

https://meet.googl

e.com/xqu-xjhr-
wpy 

 (В) Психологія 

туризму та 

кофліктологія 

https://meet.googl
e.com/hgb-idvh-

ahy 

(В) 

Психологія 

туризму та 

кофліктологія 

https://meet.goo

gle.com/hgb-

idvh-ahy 

(В) 

Інфраструкту

ра товарного 

ринку 

(дистанційно) 

Кримінальне 

право  

(дистанційно) 

4 (В) 

Організацій

на культура 

https://meet.g

oogle.com/w

mr-trbb-cxn 

(В) 

Організац

ійна 

культура 

https://meet

.google.co
m/wmr-

trbb-cxn 

(В) 

Організацій

на культура 

https://meet.g

oogle.com/w

mr-trbb-cxn 

(В)Господар

ське 

право(диста

нційно) 

(В)Господарське 

право(дистанційн

о) 

(В) 

Організаційна 

культура 

https://meet.goo

gle.com/wmr-

trbb-cxn 

   Організаційна 

культура 

https://meet.goo
gle.com/wmr-

trbb-cxn 

  

       
 

БМ-вул. Алчевських, 44                                                        МСМ – пр. Московський, 45 

ПХВ – вул. Мироносицька, 92                                             ЕКТ – вул. Різдвяна, 19 
ТС – пр. Московський, 45 (лабораторний корпус)    ТСЛ – пр. Ювілейний, 65 Г 
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