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«Землеустрій та кадастр» 1 курс (наб.2016 р.) 
(скороч.терм.навч.) 35/5 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» 3 курс 35/5 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Облік і оподаткування»

2 р.н. «Маг.» 
«Облік і

оподаткування», 
набір 2016 р.

25 04 вересня понеділок 04 жовтня середа 2017

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

2 р.н. «Маг.» 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхув.», 
набір 2016 р.

25 04 вересня понеділок 04 жовтня середа 2017

«Менеджмент» 4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Лісове господарство»
1 курс за скороч. 

устан.
(набір 2016 р.)

5 04 вересня понеділок 08 вересня п’ятниця 2017

«Лісове господарство» 4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п ’ятниця 2017
«Економіка підприємства» 4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» 1 курс (наб.2017 р.) 
установча сесія 5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр»
1 курс (наб.2017 р.) 
(скороч.терм.навч.) 

установча сесія
5 11 вересня понеділок 15 вересня п ’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» 4 курс 35/5 11 вересня понеділок 20 жовтня п ’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» М-1-й рік навчання 
(набір 2017 р.) 5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

«Облік і оподаткування»

1 курс «Облік і 
оподаткування», 

набір 2017 р. 
(установча)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п ’ятниця 2017

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

1 курс «Фінанси, 
банківська справа 
та страхування», 

набір 2017 р. (уст.)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п ’ятниця 2017

«Облік і оподаткування»

1 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном 

навчання), набір 
2017 р. (уст.)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

«Менеджмент» 3 курс
(набір 2014 р.) 40 11 вересня понеділок 20 жовтня п’ятниця 2017

«Економіка підприємства» 3 курс
(набір 2014 р.) 40 11 вересня понеділок 20 жовтня п’ятниця 2017

«Захист і карантин рослин» Ікурс (установча) 5 18 вересня понеділок 22 вересня п ’ятниця 2017

«Облік і оподаткування»

1 р.н. «Маг.» 
«Облік і

оподаткування», 
набір 2017 р. 
(установча)

5 18 вересня понеділок 22 вересня п’ятниця 2017

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

1 р.н. «Маг.»
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування», 

набір 2017 р. (уст.)

5 18 вересня понеділок 22 вересня п’ятниця 2017

«Агрономія»

Установча сесія 
1 курс (зі скор, 

терміном навч.) 
(набір 2016 р.)

5 25 вересня понеділок 29 вересня п’ятниця 2017

«Захист рослин» 3 курс 40 25 вересня понеділок 03 листопада п’ятниця 2017

«Захист і карантин рослин» М- 1-й рік 
навчання (уст.) 5 25 вересня понеділок 29 вересня п’ятниця 2017

«Агрономія» 4 курс 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017
«Захист і карантин рослин» 4 курс 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017

«Облік і оподаткування»

2 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном 
навчання), 

набір 2016 р.

40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017

«Облік і аудит» 4 курс «Облік і 
аудит» 2013 р. 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017
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«Менеджмент» 1 курс (установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017

«Лісове господарство»

3 курс набір 
2014 р.та 1-й за 

скороченим 
(набір 2016 р)

40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017

«Економіка підприємства» 1 курс (установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017
«Публічне управління та 
адміністрування» 1 курс установча 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

1 курс 
(установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017

«Агрономія»
Установча сесія 

1 курс (набір 
2017 р.)

5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Менеджмент» ОР «Магістр» 1 
р.н. (установча) 5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Економіка» ОР «Магістр» 
1-й р.н. (устан.) 5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Публічне управління та 
адміністрування»

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 

(установча)
5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 

(установча)
5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

«Агрономія»
1 курс (зі скор, 

терміном навч.) 
(набір 2016 р.)

40 16 жовтня понеділок 24 листопада п’ятниця 2017

«Агрономія» 3 курс
(набір 2014 р.) 40 16 жовтня понеділок 24 листопада п ’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» 2 курс 25/5 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017
«Захист рослин» 2 курс зо 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017

«Лісове господарство» 2 курс
(набір 2016 р.) зо 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017

«Лісове господарство» 1 курс установча 
(набір 2017 р.) 5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

«Лісове господарство»
1 курс скорочений 

установча 
(набір 2017 р.)

5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

«Лісове господарство»
Маг. 1-й рік навч. 

установ, 
(набір 2017р.)

5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

«Землеустрій та кадастр» М-1-й рік навчання 
(набір 2017 р.) 25/5 ЗО жовтня понеділок 28 листопада вівторок 2017

«Землеустрій та кадастр» 1 курс
(набір 2017 р.) 20/5 06 листопада понеділок 30 листопада четвер 2017

«Лісове господарство» 1 курс
(набір 2017 р.) зо 20 листопада понеділок 19 грудня понеділ. 2017

«Агрономія»
Установча сесія 
магістр 1-й рік 

навч.
5 27 листопада понеділок 01 грудня п’ятниця 2017

«Агрономія» 1 курс (набір 
2017 р.) зо 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

«Облік і оподаткування»
1 курс «Облік і 

оподаткування», 
набір 2017 р.

ЗО 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

1 курс «Фінанси, 
банківська справа 
та страхування», 

набір 2017 р.

зо 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

«Агрономія»

Установча сесія 
1 курс (зі скор, 

терміном навч.) 
(набір 2017 р.)

5 22 січня понеділок 26 січня п’ятниця 2018

«Агрономія» Магістр 2-й рік 
навч. (1 р.Юміс.) зо 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018

«Землеустрій та кадастр» М-2-й рік навчання 
(набір 09.11.16 р.) 25 22 січня понеділок 15 лютого четвер 2018

«Облік і оподаткування»

1 р.н. «Маг.» 
«Облік і

оподаткування», 
набір 2017 р.

ЗО 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

1 р.н. «Маг.» 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування», 

набір 2017 р.

30 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018

«Лісове господарство» Маг. 2-й рік навч. 
(набір 2016 р.) 25 22 січня понеділок 15 лютого четвер 2018
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«Агрономія» 3 курс (набір 
2015 р.) 40 29 січня понеділок 09 березня четвер 2018

«Лісове господарство» 5 курс 35 01 лютого четвер 07 березня середа 2018
«Агрономія» 5 курс 40 05 лютого понеділок 16 березня п’ятниця 2018
«Захист і карантин рослин» М-2-й рік навчання 25 05 лютого понеділок 01 березня четвер 2018

«Облік і оподаткування»
2 курс «Облік і 
оподаткування» 

набір 2016 р.
ЗО 05 лютого понеділок 06 березня вівторок 2018

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

2 курс «Фінанси, 
банківська справа 
та страхування», 

набір 2016 р.

30 05 лютого понеділок 06 березня вівторок 2018

«Землеустрій та кадастр» 5 курс 35 06 лютого вівторок 12 березня понеділок 2018

«Агрономія» Магістр 1-й рік 
навч. (1 р.ІОміс.) зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Захист рослин» 3 курс
(зарах. 2015 р.) 40 12 лютого понеділок 23 березня п ’ятниця 2018

«Захист і карантин рослин» М-1 -й рік навчання 
(1 р. 10 міс.) зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Менеджмент» 1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018

«Менеджмент» ОР «Магістр» 
2-й р.н. зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Економіка підприємства» 1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018

«Економіка» ОР «Магістр» 
2-й р.н. зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Публічне управління та 
адміністрування» 1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018

«Публічне управління та 
адміністрування»

ОР «Магістр» 
2-й р.н. зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

ОР «Магістр» 
2-й р.н. ЗО 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

«Агрономія» 2 курс (набір
2016 р.) ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

«Захист і карантин рослин» 1 курс 30 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018
«Менеджмент» 2 курс 30 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

«Лісове господарство»
3 курс (набір 2015 

р.) та Іскор, 
(набір 2017 р.)

40 19 лютого понеділок 30 березня п’ятниця 2018

«Економіка підприємства» 2 курс 30 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018
«Публічне управління та 
адміністрування» 2 курс ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» 2 курс ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

«Облік і оподаткування»

Підсумкова 
атестація ОР 

«Магістр», «Облік 
і оподаткування», 

набір 2016 р.

120 22 лютого четвер 25 червня понеділ. 2018

«Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Підсумкова 
атестація ОР 
«Магістр», 
«Фінанси, 

банківська справа 
та страхування», 

набір 2016 р.

120 22 лютого четвер 25 червня понеділ. 2018

«Облік і оподаткування»

1 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном 

навчання), набір 
2017 р.

40 26 лютого понеділок 28 березня середа 2018

«Облік і аудит» 3 курс «Облік і 
аудит» 2015 р. 40 26 лютого понеділок 28 березня середа 2018

«Менеджмент» 3 курс (набір2015 
Р-)

40 26 лютого понеділок 06 квітня п’ятниця 2018

«Економіка підприємства» 3 курс (набір 2015 
Р)

40 26 лютого понеділок 06 квітня п’ятниця 2018

«Землеустрій та кадастр»
2 курс ОС 
«Магістр» 

підсумкова атестат.
120 01 березня четвер 28 червня четвер 2018

«Захист і карантин рослин»
Підсумкова 

атестація ОС 
«Магістр»

120 02 березня п’ятниця 29 червня п’ятниця 2018

«Облік і аудит» 5 курс «Облік і 
аудит» 2012 р. 35 12 березня понеділок 16 квітня понеділ. 2018
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«Лісове господарство» Маг. 1-й рік навч. 
(набір 2017 р.) зо 12 березня понеділок 03 квітня вівторок 2018

«Лісове господарство»
Магістри набір 

2016 р. підсумкова 
атестація

120 12 березня понеділок 09 липня понеділ. 2018

«Захист і карантин рослин» 5 курс 35 13 березня вівторок 16 квітня понеділок 2018

«Агрономія»

Підсумкова 
атестація ОС 

«Магістр» 2-й рік 
навч. (1 р. 10 міс.)

120 16 березня п ’ятниця 13 липня п’ятниця 2018

«Менеджмент» ОР «Магістр» 
2-й р.н. підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р.

«Економіка» ОР «Магістр» 
2-й р.н. підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р.

«Публічне управління та 
адміністрування»

ОР «Магістр» 
2-й р.н. підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р.

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

ОР «Магістр» 
2-й р.н. підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р.

«Менеджмент» 5 курс 40 19 березня понеділок 27 квітня п’ятниця 2018
«Економіка підприємства» 5 курс 40 19 березня понеділок 27 квітня п’ятниця 2018
«Економіка підприємства» 4 курс (іноземці) 40 02 квітня понеділок 11 травня п’ятниця 2018
«Економіка підприємства» 5 курс (іноземці) 40 02 квітня понеділок 11 травня п’ятниця 2018

«Облік і аудит»
5 курс «Облік і 

аудит», іноземці, 
набір 2012 р.

35 09 квітня понеділок 16 травня середа 2018

«Менеджмент» ОР «Магістр» 
1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

«Економіка» ОР «Магістр» 
1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

«Публічне управління та 
адміністрування»

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

«Облік і аудит»

Підсумкова 
атестація ОР 
«Бакалавр»,

5 курс «Облік і 
аудит», іноземці 

набір, 2012 р.

зо 17 травня четвер 15 червня п’ятниця 2018

«Землеустрій та кадастр»
5 курс ОС 

«Бакалавр» 
підсумкова атест.

ЗО 24 травня четвер 22 червня п ’ятниця 2018

«Облік і аудит»

Підсумкова 
атестація ОР 
«Бакалавр»,

5 курс «Облік і 
аудит», набір 2012 

Р-

зо 24 травня п ’ятниця 22 червня п’ятниця 2018

«Лісове господарство»
5 курс 

підсумкова 
атестація

зо 24 травня четвер 22 червня п’ятниця 2018

«Захист рослин»
Підсумкова 

атестація ОС 
«Бакалаври»

зо 31 травня четвер 29 червня п’ятниця 2018

«Агрономія» Підсумкова 
атестація 5 курс 25 05 червня вівторок 29 червня п’ятниця 2018

«Економіка підприємства» 5 ЕК підсумкова атестація 7 червня -  6 липня 2018 р.
«Менеджмент» 5 ЕК підсумкова атестація 7 червня -  6 липня 2018 р.

«Економіка» ОР «Магістр» 
2-й р.н. захист дипломних робіт -  10-11 липня 2018 р.

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

ОР «Магістр» 
2-й р.н. захист дипломних робіт — 10-11 липня 2018 р.

«Менеджмент» ОР «Магістр» 
2-й р.н.

захист дипломних робіт- 12-13 липня 2018 р.

«Публічне управління та 
адміністрування»

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

захист дипломних робіт -  12-13 липня 2018р.

В.о. першого тора
А.М. Свиридов

Декани л
^  ̂ 'М-М. Ведмідь

_ _О .В . Горох
_  І.В. Забродіна 
У  О .В. Князь 

О.В. Романов 
Ю.Л. Філімонов
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ГРАФ ІК
лабораторно-екзаменаційних сесій заочної форми

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 
Ректор університету, професо] 
-=4^-— О.В.  Ульянченкі 

2017 р

Напрям підготовки, 
спеціальність Курс Трива

лість сесії закінчення Рік
Ч И С Л О  х число день

«Агрономія»

Установча сесія 
1 курс (набір 

2017 р.)
5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

1 курс (набір 
2017 р.) ЗО 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

Установча сесія 
1 курс (зі скор, 

терміном навч.) 
(набір 2017 р.)

5 22 січня понеділок 26 січня п’ятниця 2018

Установча сесія 
1 курс (зі скор, 

терміном навч.) 
(набір 2016 р.)

5 25 вересня понеділок 29 вересня п’ятниця 2017

1 курс (зі скор, 
терміном навч.) 
(набір 2016 р.)

40 16 жовтня понеділок 24 листопада п’ятниця 2017

2 курс (набір
2016 р.) ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

3 курс (набір 
2015 р.) 40 29 січня понеділок 09 березня четвер 2018

3 курс (набір 
2014 р.) 40 16 жовтня понеділок 24 листопада п’ятниця 2017
4 курс 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017
5 курс 40 05 лютого понеділок 16 березня п’ятниця 2018

Підсумкова атестація 
5 курс 25 05 червня вівторок 29 червня п’ятниця 2018

Установча сесія 
магістр 1-й рік навч. 5 27 листопада понеділок 01 грудня п’ятниця 2017
Магістр 1-й рік навч. 

(1 р.ІОміс.) ЗО 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018
Магістр 2-й рік навч. 

(1 р.ІОміс.) 30 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018
Підсумкова атестація 
ОС «Магістр» 2-й рік 

навч. (1 р.Ю міс.)
120 16 березня п’ятниця 13 липня п’ятниця 2018

«Землеустрій та кадастр»

1 курс (наб.2017 р.) 
установча сесія 5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

1 курс (набір 2017 р.) 20/5 06 листопада понеділок ЗО листопада четвер 2017
1 курс (наб.2017 р.) 
(скороч.терм.навч.) 

установча сесія
5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

1 курс (наб.2016 р.) 
(скороч.терм.навч.) 35/5 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

2 курс 25/5 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017
3 курс 35/5 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
4 курс 35/5 11 вересня понеділок 20 жовтня п’ятниця 2017
5 курс 35 06 лютого вівторок 12 березня понеділок 2018

5 курс ОС 
«Бакалавр» 

підсумкова атест.
ЗО 24 травня четвер 22 червня п’ятниця 2018

М-1-й рік навчання 
(набір 2017 р.) 5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

М-1-й рік навчання 
(набір 2017 р.) 25/5 30 жовтня понеділок 28 листопада вівторок 2017

М-2-й рік навчання 
(набір 09.11.2016 р.) 25 22 січня понеділок 15 лютого четвер 2018
2 курс ОС «Магістр» 
підсумкова атестат. 120 01 березня четвер 28 червня четвер 2018

«Захист і карантин рослин» Ікурс (установча) 5 18 вересня понеділок 22 вересня п’ятниця 2017
1 курс ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

«Захист рослин» 2 курс ЗО 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017
3 курс 40 25 вересня понеділок 03 листопада п’ятниця 2017
3 курс

(зарах. 2015 р.)
40 12 лютого понеділок 23 березня п’ятниця 2018

4 курс 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017
5 курс 35 13 березня вівторок 16 квітня понеділок 2018

«Захист і карантин рослин» М- 1 -й рік навчання 
установча 5 25 вересня понеділок 29 вересня п’ятниця 2017



Напрям підготовки, 
спеціальність Курс Трива

лість сесії

Строки сесій

Рікпочаток закінчення
число день число день

М-1 -й рік навчання 
(1 р. 10 міс.) зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

М-2-й рік навчання 25 05 лютого понеділок 01 березня четвер 2018
«Захист рослин» Підсумкова атестація 

ОС «Бакалаври» ЗО 31 травня четвер 29 червня п’ятниця 2018
«Захист і карантин рослин» Підсумкова атестація 

ОС «Магістр» 120 02 березня п’ятниця 29 червня п’ятниця 2018

«Облік і аудит», «Облік і 
оподаткування» «Фінанси, 

банківська справа та 
страхування»

1 курс «Облік і 
оподаткування», 

набір 2017 р. 
(установча)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

1 курс «Облік і 
оподаткування», 

набір 2017 р.
ЗО 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

1 курс «Фінанси, 
банківська справа та 
страхування», набір 
2017 р. (установча)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

1 курс «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування», 
набір 2017 р.

зо 15 січня понеділок 13 лютого вівторок 2018

1 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном навчання), 

набір 2017 р. 
(установча)

5 11 вересня понеділок 15 вересня п’ятниця 2017

1 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном навчання), 

набір 2017 р.

40 26 лютого понеділок 28 березня середа 2018

2 курс «Облік і 
оподаткування» (за 

скороченим 
терміном навчання), 

набір 2016 р.

40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017

2 курс «Облік і 
оподаткування» 

набір 2016 р.
30 05 лютого понеділок 06 березня вівторок 2018

2 курс «Фінанси, 
банківська справа та 

страхування», 
набір 2016 р.

ЗО 05 лютого понеділок 06 березня вівторок 2018

3 курс «Облік і 
аудит» 2015 р. 40 26 лютого понеділок 28 березня середа 2018
4 курс «Облік і 
аудит» 2013 р. 40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017
5 курс «Облік і 
аудит» 2012 р. 35 12 березня понеділок 16 квітня понеділ. 2018
5 курс «Облік і 

аудит», іноземці, 
набір 2012 р.

35 09 квітня понеділок 16 травня середа 2018

Підсумкова атестація 
ОР «Бакалавр»,
5 курс «Облік і 

аудит», набір 2012 р.
ЗО 24 травня п’ятниця 22 червня п’ятниця 2018

Підсумкова атестація 
ОР «Бакалавр»,
5 курс «Облік і 
аудит», іноземці 

набір, 2012 р.

зо 17 травня четвер 15 червня п’ятниця 2018

1 р.н. «Маг.» «Облік 
і оподаткування», 

набір 2017 р. 
(установча)

5 18 вересня понеділок 22 вересня п’ятниця 2017

1 р.н. «Маг.» «Облік 
і оподаткування», 

набір 2017 р.
30 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018

1 р.н. «Маг.» 
«Фінанси, банківська 

справа та
страхування», набір 
2017 р. (установча)

5 18 вересня понеділок 22 вересня п’ятниця 2017

1 р.н. «Маг.» 
«Фінанси, банківська 

справа та 
страхування», 
набір 2017 р.

зо 22 січня понеділок 20 лютого вівторок 2018



Напрям підготовки, 
спеціальність Курс Трива

лість сесії

Строки сесій

Рікпочаток закінчення
число день число день

2 р.н. «Маг.» «Облік 
і оподаткування», 

набір 2016 р.
25 04 вересня понеділок 04 жовтня середа 2017

2 р.н. «Маг.» 
«Фінанси, банківська 
справа та страхув.», 

набір 2016 р.
25 04 вересня понеділок 04 жовтня середа 2017

Підсумкова атестація 
ОР «Магістр», 

«Облік і
оподаткування», 

набір 2016 р.

120 22 лютого четвер 25 червня понеділ. 2018

Підсумкова атестація 
ОР «Магістр», 

«Фінанси, банківська 
справа та 

страхування», 
набір 2016 р.

120 22 лютого четвер 25 червня понеділ. 2018

«Менеджмент»

1 курс (установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017
1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018
2 курс зо 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

3 курс (набір 2014 р.) 40 11 вересня понеділок 20 жовтня п’ятниця 2017
3 курс (набір2015 р.) 40 26 лютого понеділок 06 квітня п’ятниця 2018

4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
5 курс 40 19 березня понеділок 27 квітня п’ятниця 2018
5 ЕК підсумкова атестація 7 червня -  6 липня 2018 р.

ОР «Магістр» 1 р.н. 
(установча)

5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
ОР «Магістр» 

1-й р.н.
25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н. зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р. 
захист дипломних робіт- 12-13 липня 2018 р.

«Лісове господарство»

1 курс установча 
(набір 2017 р.) 5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

1 курс скорочений 
установча 

(набір 2017 р.)
5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

1 курс (набір 2017 р.) ЗО 20 листопада понеділок 19 грудня понеділ. 2017
1 курс за скороч. 

устан. (набір 2016 р.) 5 04 вересня понеділок 08 вересня п’ятниця 2017
2 курс (набір 2016 р.) зо 16 жовтня понеділок 14 листопада вівторок 2017

3 курс набір 
2014 р.та 1-й за 

скороченим 
(набір 2016 р)

40 02 жовтня понеділок 10 листопада п’ятниця 2017

3 курс (набір 2015 р.) 
та Іскор.

(набір 2017 р.)
40 19 лютого понеділок 30 березня п’ятниця 2018

4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
5 курс 35 01 лютого четвер 07 березня середа 2018

5 курс підсумкова 
атестація ЗО 24 травня четвер 22 червня п’ятниця 2018

Маг. 1-йрікнавч. 
установ, 

(набір 2017р.)
5 23 жовтня понеділок 27 жовтня п’ятниця 2017

Маг. 1-й рік навч. 
(набір 2017 р.) ЗО 12 березня понеділок 03 квітня вівторок 2018

Маг. 2-й рік навч. 
(набір 2016 р.) 25 22 січня понеділок 15 лютого четвер 2018
Магістри набір 

2016 р. підсумкова 
атестація

120 12 березня понеділок 09 липня понеділ. 2018

«Економіка підприємства»

1 курс(установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017
1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018
2 курс ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

3 курс (набір 2014 р.) 40 11 вересня понеділок 20 жовтня п’ятниця 2017
3 курс (набір 2015 р.) 40 26 лютого понеділок 06 квітня п’ятниця 2018

4 курс 40 04 вересня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
4 курс (іноземці) 40 02 квітня понеділок 11 травня п’ятниця 2018

5 курс 40 19 березня понеділок 27 квітня п’ятниця 2018
5 курс (іноземці) 40 02 квітня понеділок 11 травня п’ятниця 2018

5 ЕК підсумкова атестація 7 червня -  6 липня 2018 р.

«Економіка»

ОР «Магістр» 
1-й р.н. (устан.) 5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017
ОР «Магістр» 

1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018
ОР «Магістр» 

2-й р.н. 30 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018



Напрям підготовки, 
спеціальність

Курс
Трива

лість сесії

Строки сесій

Рікпочаток закінчення

число день число день

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р. 
захист дипломних робіт -  10-11 липня 2018 р.

«Публічне управління та 
адміністрування»

1 курс установча 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017
1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018
2 курс ЗО 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 

(установча)
5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

ЗО 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р. 
захист дипломних робіт 12-13 липня 2018 р.

«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність»

1 курс (установча) 5 02 жовтня понеділок 06 жовтня п’ятниця 2017
1 курс 25 12 лютого понеділок 08 березня четвер 2018
2 курс зо 19 лютого понеділок 20 березня вівторок 2018

ОР «Магістр» 
1-й р.н. 

(установча)
5 09 жовтня понеділок 13 жовтня п’ятниця 2017

ОР «Магістр» 
1-й р.н.

25 07 травня понеділок 31 травня четвер 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

зо 12 лютого понеділок 13 березня вівторок 2018

ОР «Магістр» 
2-й р.н.

підсумкова атестація 16 березня -  13 липня 2018 р. 
захист дипломних робіт 10-11 липня 2018 р.

проректора 
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