
“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами 1 року навчання

денної форми навчання ОС «Магістр»
факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Маркетинг»

Початок екзаменаційної сесії з 14 грудня по 30 грудня 2020 р.

№ з/п Назва дисципліни 1 група

1.
Стратегічний маркетинг 15.12

2.
Логістичний менеджмент 17.12

3.
Методи прогнозування в маркетингових дослідженнях 19.12

4.
Управління конкурентоспроможністю підприємства 22.12

5.
Комерційна діяльність посередницьких підприємств 24.12

6.
Аграрна політика 26.12

7.
Методологія наукових досліджень з основами
інтелектуальної власності

28.12

8.
Бренд- менеджмент 30.12

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно захистити
курсовий проект з дисципліни «Стратегічний маркетинг»

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами 1 року навчання

денної форми навчання ОС «Магістр»
факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Менеджмент»

освітньо-професійної орієнтації освітньої програми
«Менеджмент організацій і адміністрування»

Початок екзаменаційної сесії з 14 грудня по 28 грудня 2020 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно захистити
курсовий проект з дисципліни «Психологія управління та конфліктологія»

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)

№ з/п Назва дисципліни 1 група

1. Управління бізнесом 15.12

2. Договірне право 17.12

3. Упраління якістю 19.12

4. Управління змінами 22.12

5. Методологія наукових досліджень з
основами інтелектуальної власності

24.12

6. Психологія управління та
конфліктологія

28.12

7. Управління конкурентоспроможністю
підприємства

30.12



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами 1 року навчання

денної форми навчання ОС «Магістр»
факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Менеджмент»

освітньо-професійної орієнтації освітньої програми
«Управління інвестиційною діяльністю та міжнародними проектами»

Початок екзаменаційної сесії з 14 грудня по 28 грудня 2020 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно захистити
курсовий проект з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)

№ з/п Назва дисципліни 1 група

1.
Методологія та організація наукових
досліджень з основами інтелектуальної
власності

15.12

2. Міжнародні програми та гранти 17.12

3. Проектне фінансування 19.12

4. Управління проектами:  Управління
проектними ризиками

22.12

5. Інвестиційний менеджмент 24.12

6. Антикризовий менеджмент 29.12



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами 1 року навчання

денної форми навчання ОС «Магістр»
факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Менеджмент»

освітньо-професійної орієнтації освітньої програми
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Початок екзаменаційної сесії з 14 грудня по 29 грудня 2020 р.

До початку екзаменаційної сесії студентам необхідно скласти заліки
 (07-12 грудня) з наступних дисциплін:

1. Менеджмент ЗЕД
2. Управління міжнародною комерційною діяльністю

 захистити курсовий проект з дисципліни «Світові товарні ринки»

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)

№ з/п Назва дисципліни 1 група

1. Міжнародні кредитно-розрахункові та
вал.операції

15.12

2. Діловий протокол та ведення
переговорів

17.12

3. ТНК в глобальному середовищі 19.12

4. Логістика в ЗЕД 22.12

5. Світові товарні ринки 24.12

6. Організаційна поведінка та лідерство 29.12



“ЗАТВЕРДЖУЮ”
Начальник
навчального відділу
________________В.М. Шевчук
“_____” ____________ 2020 р.

РОЗКЛАД
складання екзаменів студентами 2 року навчання

денної форми навчання ОС «Магістр»
факультету аграрного менеджменту  спеціальність «Менеджмент»

освітньо-наукової орієнтації освітньої програми
 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Початок екзаменаційної сесії з 14 грудня по 28 грудня 2020 р.

Декан факультету               ______________               Остапчук А.Д.
(підпис)

№ з/п Назва дисципліни 1 група

1. Державне регулювання ЗЕД 15.12

2. Міжнародний бізнес 18.12

3. Крос-культурний менеджмент 22.12

4. Корпоративне управління 24.12

5. Бізнес-аналіз в Excel 29.12


