
ЕК № 1

за галуззю знань  07 – Управління та адміністрування 

спеціальністю 072 – Фінанси, банківська справа та 

страхування 

спеціалізацією  –  Фінанси, митна та податкова справа  

ЕК № 2

за галуззю знань  07 – Управління та адміністрування

спеціальністю 071 – Облік і оподаткування

спеціалізацією – Облік, аналіз та фінансові 

розслідування

ЕК № 3

за галуззю знань  05  – Соціальні та поведінкові 

науки

 спеціальністю 051 – Економіка 

спеціалізацією – Інформаційні технології в бізнесі

ЕК № 4

за галуззю знань  28  – Публічне управління та 

адміністрування

 спеціальністю 281– Публічне управління та 

адміністрування 

спеціалізацією –   Публічне  адміністрування та 

управління бізнесом

Голова екзаменаційної комісії:  

Беновська Л.Я.

Голова екзаменаційної комісії: 

Лазорко І.Р.

Голова екзаменаційної комісії:  

Петришак Н.Р.

Голова екзаменаційної комісії:

Коваль Я.Б.

Заступник голови екзаменаційної комісії: 

Ситник Н.С.

Заступник голови екзаменаційної комісії:

 Романів Є.М.

Заступник голови екзаменаційної комісії:

 Шевчук І.Б.

Заступник голови екзаменаційної комісії:

 Комарницька Г.О.

Стасишин А.В. Стасишин А.В. Стасишин А.В. Стасишин А.В.

Капленко Г.В. Капленко Г.В. Капленко Г.В. Капленко Г.В.

Пікулик О.І. Зеленко В.А. Зеленко В.А. Пікулик О.І.

Дубик В.Я. Приймак С.В. Стадник Ю.А. Карпінський Б.А.

Ватаманюк-Зелінська У.З. Гончарук С.М. Старух А.І. Васьківська К.В.

Західна О.Р. Шот А.П. Мищишин О.Я. Решота О.А.

01.06.22р.        

середа

02.06.22 р.       

четвер

03.06.22 р.       

п`ятниця

04.06.22 р.      

субота

05.06.22 р.         

неділя

06.06.22 р.     

понеділок

Комплексний  екзамен

 з економічної теорії

УФФ-41с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

07.06.22 р.          

вівторок

Комплексний екзамен

 з економічної теорії

УФФ-42с (23 чол.) поч. о 9.00 год.

08.06.22р.        

середа

Комплексний екзамен

 з економічної теорії

УФФ-43с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор_________________                                                

 “ ___ ”  ________________   2022 року

Р О З К Л А Д

проведення  комплексних екзаменів з економічної теорії та державних екзаменів зі спеціалізації на ІV курсі

за освітнім ступенем бакалавр  денної форми здобуття освіти

факультету управління фінансами та бізнесу   

 у  червні 2022 року 

Члени екзаменаційної комісії комплексного екзамену з економічної теорії:

Члени екзаменаційної комісії державного екзамену  зі спеціалізації :

Дата,

день тижня



09.06.22 р.       

четвер

Комплексний екзамен

 з економічної теорії

УФО-41с (12 чол.) поч. о 9.00 год.

10.06.22 р.       

п`ятниця

Комплексний екзамен

 з економічної теорії

УФЕ-41с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

11.06.22 р.      

субота

12.06.22 р.         

неділя

13.06.22 р.     

понеділок

14.06.22 р.          

вівторок

Комплексний екзамен

 з економічної теорії

УФП-41с (27 чол.) поч. о 13.00 год.

15.06.22р.        

середа

16.06.22 р.       

четвер

17.06.22 р.       

п`ятниця

18.06.22 р.      

субота

19.06.22 р.         

неділя

20.06.22 р.     

понеділок

Державний екзамен

зі спеціалізації

УФФ-41с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

21.06.22 р.          

вівторок

Державний екзамен

зі спеціалізації

УФФ-42с (23 чол.) поч. о 9.00 год.

Державний екзамен

зі спеціалізації

УФО-41с (12 чол.) поч. о 9.00 год.

Державний екзамен

зі спеціалізації

УФЕ-41с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

Державний екзамен

 зі спеціалізації

УФП-41с (27 чол.) поч. о 9.00 год.

22.06.22р.        

середа

Державний екзамен

зі спеціалізації

УФФ-43с (24 чол.) поч. о 9.00 год.

23.06.22 р.       

четвер

24.06.24 р.       

п`ятниця

25.06.22 р.      

субота

26.06.22 р.         

неділя

27.06.22 р.     

понеділок

28.06.22 р.          

вівторок

29.06.22р.        

середа

30.06.22 р.       

четвер

Декан факультету                                                                                                                                               Андрій СТАСИШИН

Присвоєння кваліфікації 23.06.2022 р.

* екзамени проводяться у дистанційному режимі












