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РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ РОБОТИ КАФЕДРИ 

ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ  

 

1.1. Основні пріоритети роботи кафедри 

 

Кафедра економічної кібернетики є структурним підрозділом факультету 

управління фінансами та бізнесу, викладачі якої забезпечують викладання понад 

30-ти навчальних дисциплін для студентів спеціальностей «Економіка» 

(спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»), «Облік і оподаткування» 

(спеціалізація «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»), «Фінанси, банківська 

справа та страхування» (спеціалізація «Фінанси, митна та податкова справа»). 

Виконуючим обов’язки завідувача кафедри у 2016-2017 н. р. була к.е.н., доц. 

Шевчук І. Б. 

Пріоритетним напрямками роботи кафедри економічної кібернетики на 

2016/2017 н. р. були: 

– розвиток спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі», що відповідає 

потребам суспільства, зміцнює престижність підготовки фахівців на 

факультеті управління фінансами та бізнесу; 

– вдосконалення форм, методів та засобів навчання студентів спеціаль-

ностей «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі») 

та «Економічна кібернетика» з метою забезпечення ринку праці 

кваліфікованими кадрами; 

– належне планування та ефективна організація викладання навчальних 

дисциплін кафедри; 

– впровадження в навчально-методичній роботі кафедри ідей та принципів 

Болонського процесу, елементів кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу; 

– оновлення та розробка методичних матеріалів, необхідних для якісного 

освоєння студентами дисциплін зі спеціальності 051 «Економіка» 

(спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»); 
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– удосконалення та запровадження нових форм та методів проведення 

аудиторних занять та самостійної роботи студентів, активного викорис-

тання сучасних технічних засобів та інноваційних технологій; 

– сприяння втіленню студентами набутих знань та навиків у практиці за 

рахунок організації останньої на підприємствах та в організаціях еко-

номічного спрямування, в ІТ-компаніях, консалтингових компаніях; 

– сприяння набуттю студентами додаткових знань стосовно роботи в 

установах різноманітних напрямів економічної діяльності за рахунок 

організації ознайомчо-пізнавальних зустрічей з представниками зазна-

чених установ; 

– залучення активної студентської молоді до участі в наукових гуртках та 

секціях, які функціонують при кафедрі; 

– здійснення викладачами індивідуальних наукових досліджень за про-

філем кафедри з подальшим опублікуванням основних результатів у 

фахових наукових виданнях; 

– зміцнення зв'язку навчального процесу з практикою для посилення 

практичної спрямованості навчання, наближення його змісту до потреб 

економічного та соціального розвитку держави і регіону; 

– посилення зв’язків кафедри з новими базами практик; 

– постійний обмін професійним досвідом і новітніми здобутками профе-

сійної роботи шляхом обговорення на засіданнях кафедри провідних 

проблем організації навчального процесу; 

– впровадження електронних засобів навчання (підручників, посібників, 

каталогів, словників тощо), комп’ютерних навчальних програм; 

– задоволення потреб студентів в отриманні нових знань про сучасні 

досягнення в ІТ-сфері та на практиці, їх реалізація в сучасних науково-

технічних напрямках діяльності; 

– індивідуалізація навчально-виховного процесу, посилення ролі самос-

тійної та індивідуальної науково-дослідної роботи студентів. 

Викладачі кафедри постійно здійснюють індивідуальні наукові дослідження 



 

5 

 

за пріоритетними напрямками створення та використання сучасних інформаційних 

систем і технологій у різних сферах економічного життя, використання економіко-

математичних методів для дослідження та вирішення оптимізаційних задач 

довільної складності. Основні результати наукової роботи професорсько-

викладацького складу публікуються у фахових наукових виданнях. 

 

 

 

РОЗДІЛ 2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Штат викладацького персоналу кафедри на 2016-2017 н. р. затверджений у 

кількості 8-ми осіб. Із них 6 кандидатів наук, які мають вчене звання доцента. У 

розрізі розподілу посад 6 працюють на посаді доцента, 2 – на посаді старшого 

викладача. 

За основним місцем праці працюють 100% викладачів. Відсоток кандидатів 

наук на кафедрі становить 75% (таблиця 2.1). 

Середній вік викладачів кафедри – 44 роки. 

 

Таблиця 2.1 

Якісний склад кафедри економічної кібернетики у 2016/2017 н. р.  

Показники 
Загальна 

чисельність 

З них працюють за 

основним місцем 

роботи 

Докторів наук, 

професорів 

Кандидатів наук, 

доцентів 

осіб 

% від 

загальної 

чисельності 

осіб 

% від 

загальної 

чисельності 

осіб 

% від 

загальної 

чисельності 

Загальна 

чисельність 

ПВП по кафедрі 

економічної 

кібернетики, 

кількість 

працівників 

(осіб) 

 

8 8 100  - - 6 75 
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РОЗДІЛ 3. НАВЧАЛЬНА РОБОТА КАФЕДРИ  

 

3.1. Організація навчальної роботи 

 

Кафедра економічної кібернетики є випусковою кафедрою, яка проводить 

навчальну, методичну, науково-дослідну та виховну роботу і забезпечувала у 2016-

2017 н. р. підготовку бакалаврів за напрямом підготовки 6.030502 «Економічна 

кібернетика» та спеціальністю 051 «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні 

технології в бізнесі»), а також магістрів за спеціальностями 8.03050201 

«Економічна кібернетика» та 051 «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні техно-

логії в бізнесі»). 

Належна організація навчального процесу забезпечувалася проведенням 

професорсько-викладацьким складом кафедри роботи за такими основними нап-

рямами: 

– використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання;  

– підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів;  

– керівництво практикою; 

– консультування, керівництво самостійною роботою студентів. 

Під час проведення занять викладачі використовували власні розробки 

лекційних і практичних матеріалів, застосовували сучасні методи і прийоми 

викладання дисциплін.  

Усі дисципліни, які закріплені за кафедрою, мають певні навчально-

методичні розробки. В процесі викладання більшості дисциплін викладачі 

використовували презентаційні матеріали, розроблені в середовищі програми 

PowerPoint. Презентації активно використовувалися при захисті курсових та 

кваліфікаційних (дипломних) робіт. 
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3.2. Результати успішності студентів 

 

За результатами заліково-екзаменаційних сесій 2016-2017 н. р. успішність 

студентів спеціальностей «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в 

бізнесі») та «Економічна кібернетика» з дисциплін, викладання яких забезпечують 

викладачі кафедри, в середньому становила: абсолютна – 92,3%, якісна – 61,1%. 

 

 

3.3. Державна атестація студентів IV та VІ курсів 

 

Державна екзаменаційна комісія працювала відповідно до затвердженого 

розкладу. За час роботи комісії проведено 5 засідань, з них 3 по прийому 

державного екзамену, 1 засідання по захисту дипломних робіт та 1 засідання по 

питанню присвоєння кваліфікації. На останньому засіданні затверджено звіт про 

роботу державної екзаменаційної комісії. 

Державна екзаменаційна комісія працювала у повному складі при достатній 

активності та об’єктивності в оцінюванні знань студентів. 

 До здачі комплексного державного екзамену з блоку дисциплін фахової 

підготовки було допущено 22 студенти 4-го курсу. Результати складання екзамену 

наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1 

Результати складання комплексного державного екзамену  

з блоку дисциплін фахової підготовки 

Група К-сть 

студентів 

З них отримали оцінки Абсолютна 

успішність, 

% 

Якісна 

успішність, 

% 

Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

УФК-41 22 4 10 8 100 63,6 3,82 

 

Аналіз результатів проведеного комплексного державного екзамену з блоку 

дисциплін фахової підготовки для студентів 4-го курсу показав, що студенти в 
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цілому добре володіють теоретичним та практичними знаннями з дисциплін 

«Моделювання економіки», «Економічна кібернетика», «Дослідження операцій» та 

«Прогнозування соціально-економічних процесів». Так, абсолютна успішність 

становить 100,0 %, а якісна – 63,6 %. 

Рівень поточної успішності переважної більшості студентів відповідає рівню 

знань за результатами державних іспитів. 

Студенти показали належний рівень знань стосовно принципів та основних 

функцій моделювання, підбору методів для здійснення математичного моделю-

вання конкретних економічних процесів та прогнозування тенденцій їх розвитку,  

процесу побудови та перевірки адекватності економіко-математичних моделей, а 

також практичні навички впровадження і використання автоматизованих систем 

обробки економічної інформації в управлінні складними економічними системами, 

вміння застосовувати методологію, методику та інструментарій економіко-

математичного моделювання в теоретичних дослідженнях та практичній діяль-

ності. 

Студенти показали вміння правильно застосовувати набуті знання в прак-

тичній роботі. Особливо слід відзначити ґрунтовні відповіді таких студентів як 

Морміль В.Ю., Перун І.В., Цоби А.В. 

На жаль деякі студенти показали низький рівень знань з окремих питань 

прогнозування соціально-економічних процесів та моделювання економіки. Це 

свідчить про поверхневе вивчення ними основних дисциплін, недостатні навики 

роботи з літературою, недостатній рівень набутих професійних знань. 

Екзаменаційною комісією запропоновано з метою подальшого зростання 

фахового рівня бакалаврів приділити більшу увагу вивченню дисциплін «Моделю-

вання економіки» та «Прогнозування соціально-економічних процесів». 

Крім того, студенти 4-го курсу успішно склали ще комплексний державний 

екзамен з економічної теорії (Політична економія, Мікроекономіка, Макроеко-

номіка, Історія економіки та економічної думки). При цьому, абсолютна успішність 

становила 100,0 %, а якісна – 45,5 % (табл. 3.2). 
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Таблиця 3.2 

Результати складання комплексного державного екзамену з економічної теорії 

Група К-сть 

студентів 

З них отримали оцінки Абсолютна 

успішність, 

% 

Якісна 

успішність, 

% 

Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

УФК-

41с 
22 2 8 12 100 45,5 3,55 

 

За позитивними результатами двох фахових іспитів екзаменаційна комісія 

присвоїла кваліфікацію бакалавра із галузі знань 0305 «Економіка та підприєм-

ництво», напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» 22-ом студентам 

факультету управління фінансами та бізнесу.  

Екзаменаційною комісією проведено засідання з прийому комплексного 

державного екзамену за фахом у студентів, що навчалися за освітнім ступенем 

магістр на спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика». При цьому, абсо-

лютна успішність становила 100,0 %, а якісна – 60,0 % (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 

Результати складання комплексного державного екзамену за фахом 

Група К-сть 

студентів 

З них отримали оцінки Абсолютна 

успішність, 

% 

Якісна 

успішність, 

% 

Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

УФКМ-

62с 
5 0 3 2 100 60,0 3,6 

 

Аналіз результатів комплексного екзамену за фахом показує, що рівень 

поточної успішності переважної більшості студентів відповідає рівню знань за 

результатами державних іспитів. 

Екзаменаційною комісією проведено 1 засідання із захисту кваліфікаційних 

(магістерських) робіт за спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика».  

Голова ЕК був ознайомлений із наказом ректора Львівського національного 

університету ім. Івана Франка про затвердження тем дипломних робіт та 

призначення наукових керівників, а також про допуск студентів, які виконали 

навчальний план. Випусковою кафедрою заслухано, обговорено і представлено 
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необхідну інформацію про стан виконання і оформлення кваліфікаційних робіт, 

рішення щодо допуску робіт до захисту. 

У процесі написання кваліфікаційних (дипломних) робіт студенти керува-

лися методичними рекомендаціями щодо виконання і правильного оформлення 

кваліфікаційних (дипломних) робіт. На кафедрі економічної кібернетики було 

проведено попередні захисти дипломних робіт. Дипломні роботи пройшли також 

зовнішнє рецензування. 

У своїй роботі комісія керувалась діючими нормативними актами з питань 

проведення державної атестації студентів у вищих навчальних закладах України, 

діючими навчальними планами підготовки фахівців галузі знань 0305 «Економіка 

і підприємництво» за спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика», поряд-

ком проведення захисту дипломних робіт.  

На початку роботи комісії на кожного студента-випускника представлялись 

наступні документи: 

 залікова книжка; 

 графіки захисту дипломних робіт; 

 завдання на виконання дипломної роботи; 

 виписка із залікових екзаменаційних відомостей; 

 зовнішня рецензія на дипломну роботу; 

 подання голові ЕК щодо захисту дипломної роботи. 

Керівництво виконанням дипломних робіт здійснювали кваліфіковані викла-

дачі відповідно до встановлених вимог. Тематика дипломних робіт є комплексною, 

охоплює зміст навчальних дисциплін, що вивчались на спеціальності 8.03050201 

«Економічна кібернетика», і максимально розкриває актуальні проблеми 

моделювання та автоматизації діяльності суб’єктів господарювання різних галузей 

економіки. Деякі студенти виконували кваліфікаційні роботи на теми, що 

безпосередньо пов’язані з їхнім майбутнім місцем праці. 

Екзаменаційна комісія вимогливо і об’єктивно оцінювала глибину розробки 

питань і рівень підготовки кожного студента. При цьому, брались до уваги: 

актуальність теми, глибина її розкриття, якість оформлення роботи, використання 
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сучасних методів дослідження, зміст і якість виступу, вміння викласти думку, 

рівень обґрунтованості пропозицій, якість і чіткість відповіді на поставленні 

запитання, зовнішня рецензія.  

Результати захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт характеризуються 

даними наведеними у табл. 3.4. 

 

Таблиця 3.4 

Результати захисту кваліфікаційних (дипломних) робіт 

Група 
К-сть 

студентів 

З них отримали оцінки Абсолют-

на успіш-

ність, % 

Якісна 

успіш-

ність, % 

Середній 

бал «відмінно» «добре» «задовільно» 

УКФМ-

62с 
5 3 2 – 100 100 4,6 

 

За даними аналізу результатів захисту кваліфікаційних робіт можна зробити 

висновок, що  студенти показали достатньо високий рівень теоретичних знань, 

практичної підготовки та приділили значну увагу вивченню особливостей 

використання сучасних математичних підходів та можливостей застосування 

інформаційних технологій для дослідження певної предметної області. 

Особливо професійно проявили себе на захисті дипломних робіт такі 

студенти як Мигаль В.В., Пізь І.Р. та Янів М.І. Їхні роботи мали практичну цінність 

та базувалися на набутому професійному практичному досвіді. 

За рішенням екзаменаційної комісії присвоєно кваліфікацію магістра з 

економічної кібернетики 5-ом студентам. 

Враховуючи якісне представлення робіт за тематикою, що стосується 

застосування інформаційних технологій в бізнесі та, виходячи з того, що кафедра 

економічної кібернетики закінчує випускати бакалаврів з економічної кібернетики 

та переходить до підготовки фахівців за спеціалізацією «Інформаційні технології в 

бізнесі», екзаменаційною комісією було рекомендовано більше уваги приділити 

розробці тематики дипломних робіт, орієнтованих власне на застосування новітніх 
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інформаційних систем і технологій для розв’язування прикладних економічних 

задач. 

Результати складання державних екзаменів за фахом і захисту кваліфіка-

ційних магістерських дипломних робіт свідчать, що професорсько-викладацький 

склад кафедри проводить на достатньо високому рівні роботу щодо організації 

навчального процесу, а випускники відповідають фаховим вимогам відповідно до 

освітньо-кваліфікаційної характеристики по підготовці бакалаврів та магістрів зі 

спеціальності «Економічна кібернетика» у галузі знань 0305 «Економіка і 

підприємництво». 

 

 

3.4. Виконання навчального навантаження за 2016/2017 навчальний рік 

 

Навчальне навантаження науково-педагогічних працівників кафедри вико-

нано у повному обсязі. Мало місце перевиконання плану на 22 год. за рахунок 

роботи в ЕК. 

 

 

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ  

 

Основними видами методичної роботи на кафедрі економічної кібернетики у 

2016/2017 н.р. були: 

– розробка навчальних та робочих програм за навчальними дисципліна-

ми та підготовка їх до видання; 

– написання та підготовка до видання навчальної та навчально-мето-

дичної літератури: підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій, 

матеріалів (конспектів лекцій); 

– розробка (переробка) та підготовка навчально-методичних матеріалів 

для проведення лабораторних та практичних робіт; 

– розробка завдань на контрольні роботи; 
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– розробка методичних вказівок щодо виконання дипломних (курсових) 

робіт; 

– розробка презентаційних матеріалів для використання технічних засо-

бів навчання у навчальному процесі; 

– участь у науково-методичних конференціях, відкритих заняттях, круг-

лих столах. 

 

 

4.1. Методичні розробки 

 

Навчально-методичне забезпечення кафедри за 2016/2017 н. р. (навчальні, 

робочі програми, завдання для проведення лабораторних та практичних занять, 

завдання для проведення самостійної роботи студентів та виконання ІНДЗ, тексти 

лекцій чи опорні конспекти лекцій) розроблене і розміщене на сайті кафедри 

(http://financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-ekonomichnoji-kibernetyky). Відповід-

но до сучасних вимог ІТ-сфери та досягнень в ІТ-індустрії поновлено лекційний та 

практичний матеріал із навчальних дисциплін, викладання яких забезпечує 

професорсько-викладацький склад кафедри. 

Розроблено матеріали для викладання 6-ти цілком нових навчальних дис-

ципліни: «Вступ до фаху», «Прикладна економетрія», «Методологія побудови про-

грамних систем», «Методологія тестування програмного забезпечення», «Системи 

управління версіями програмного забезпечення», «Технології створення 

програмних та інтелектуальних систем». 

Викладачами кафедри розроблено базу тестових завдань для вступу на 5-й 

курс. Дана база містить 3295 тестових питань з наступних дисциплін: Дослідження 

операцій, Економічна кібернетика, Інформатика, Інформаційні системи в 

управлінні, Моделювання економіки, Моделі економічної динаміки, Проектування 

і адміністрування БД, Прогнозування соціально-економічних процесів, Системи 

прийняття рішень, Управління проектами інформатизації. Тестові завдання з 

окремих дисциплін оформлені друком. 
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Викладачі кафедри ознайомилися з роботою системи тестування універси-

тету. Зокрема усі розроблені тести для вступу на 5-й курс були занесені в дану базу. 

Окрім цього було проведено ряд запланованих зрізів залишкових знань викла-

дачами кафедри з використанням системи тестування університету. 

У систему Moodle занесено тестові завдання з 12-ти дисциплін: 

1. Методологія тестування програмного забезпечення. 

2. Актуарні розрахунки. 

3. Управління проектами інформатизації. 

4. Математичні методи і моделі ринкової економіки. 

5. Технологія проектування та адміністрування БД і СД. 

6. Інформатика. 

7. Методологія побудови програмних систем. 

8. Моделювання економіки. 

9. Системи управління версіями програмного забезпечення. 

10. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті. 

11. Інформаційні системи і технології в управлінні. 

12. Економічна кібернетика. 

Дані про навчально-методичне забезпечення дисциплін навчального плану 

підготовки фахівців освітнього рівня бакалавр та магістр із напряму підготовки 

«Економічна кібернетика» та спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Інформа-

ційні технології в бізнесі») на ведено у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Навчально-методичне забезпечення кафедри  у 2016/2017 н. р. 

№ 

з/п 
Навчальна дисципліна Прізвище викладача 

1 2 4 

1. Актуарні розрахунки Задорожна А.В. 

2. Алгоритмізація та програмування Шевчук І.Б. 

3. Вступ до фаху Жмуркевич А.Є. 

4. Дослідження операцій Мищишин О.Я. 

5. Економічна кібернетика Мищишин О.Я. 
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6. Інформатика 

Васьків О.М., Жмуркевич А.Є., 

Задорожна А.В., 

Орловська А.Б., Ситник В.Ю., 

Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. 

7. Інформаційні системи в HR-менеджменті Васьків О.М. 

8.  ІСТ в менеджменті Васьків О.М. 

9. ІСТ в міжнародній економіці Шевчук І.Б. 

10. ІСТ в обліку та аудиті Орловська А.Б. 

11. ІСТ в управлінні Орловська А.Б. 

12. Комп’ютерна графіка Стадник Ю.А. 

13. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків Шевчук І.Б. 

14. Корпоративні інформаційні системи Задорожна А.В. 

15. Математичні методи і моделі ринкової економіки Васьків О.М. 

16. Методологія побудови програмних систем Ситник В.Ю. 

17. Методологія тестування програмного забезпечення Орловська А.Б. 

18. Моделі економічної динаміки Стадник Ю.А. 

19. Моделювання економіки Орловська А.Б. 

20. Навчальна практика Жмуркевич А.Є., Шевчук І.Б. 

21. Науково-дослідна практика Задорожна А.В. 

22. Прикладна економетрія Мищишин О.Я. 

23. Прогнозування соціально-економічних процесів Шевчук І.Б. 

24. Системи обробки візуальної інформації Стадник Ю.А. 

25. Системи прийняття рішень Шевчук І.Б. 

26.  
Системи управління версіями програмного 

забезпечення 
Ситник В.Ю. 

27. Теорія випадкових процесів Мищишин О.Я. 

28. Технології Internet Орловська А.Б. 

29. 
Технологія проектування та адміністрування БД і 

СД 
Жмуркевич А.Є. 

30. 
Технології створення програмних та 

інтелектуальних систем 
Стадник Ю.А. 

31. Технології управління контентом Стадник Ю.А. 

32. Управління проектами інформатизації Задорожна А.В. 

 

Розроблено методичні рекомендації для проходження та захисту різного виду 

практик: 

1. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої прак-

тики для студентів, що навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кібернети-

ка», освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання (ст. викл. Васьків 

О.М.). 

2. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту виробничої (пе-

реддипломної) практики для студентів, які навчаються за галуззю знань 



 

16 

 

0305 «Економіка та підприємництво» спеціальністю 8.03050201 «Еконо-

мічна кібернетика» освітнього ступеня магістр денної форми навчання 

(доц. Шевчук І.Б.). 

3. Методичні рекомендації щодо проходження та захисту науково-дослідної 

практики, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для студентів, які 

навчаються за галуззю знань 0305 “Економіка та підприємництво” спеці-

альності 8.03050201 “Економічна кібернетика” освітнього ступеня магістр 

денної форми навчання (доц. Задорожна А.В.). 

 

Програми та методичні вказівки до виконання курсових робіт: 

1. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової 

роботи з навчальної дисципліни «Проектування та адміністрування БД і 

СД» для студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та 

підприємництво» напрямом підготовки 6.030502 «Економічна кіберне-

тика» освітнього ступеня бакалавр денної форми навчання (доц. Жмур-

кевич А.Є.) 

2. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової 

роботи з блоку дисциплін професійного та практичного спрямування для 

студентів, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підпри-

ємництво» напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика» ос-

вітнього ступеня бакалавр денної форми навчання (доц. Стадник Ю.А.) 

3. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової 

роботи з навчальних дисциплін «Математичні методи і моделі ринкової 

економіки», «Інформаційний менеджмент» для студентів, які навчаються 

за галуззю знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальністю 051 

«Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі») освіт-

нього ступеня магістр денної форми навчання (доц. Задорожна А.В.) 

4. Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту курсової 

роботи з навчальної дисципліни «Методологія побудови програмних сис-

тем» для студентів за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» 
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спеціальності 8.03050201 «Економічна кібернетика» освітнього ступеня 

магістр денної форми навчання (доц. Шевчук І.Б.) 

Розроблено програму державного екзамену з дисциплін фахової підготовки 

відповідно до вимог кредитно-модульної системи з нормативних дисциплін 

професійної підготовки для студентів 4 курсу напряму підготовки «Економічна 

кібернетика» (Мищишин О.Я., Орловська А.Б., Шевчук І.Б.). 

Білети до комплексного державного екзамену з блоку дисциплін фахової 

підготовки містять завдання з таких 4 дисциплін: «Моделювання економіки», «Еко-

номічна кібернетика», «Дослідження операцій» та «Прогнозування соціально-

економічних процесів». Кожен білет складається із завдань трьох рівнів складності. 

Перший рівень – 20 тестових завдань (по 5 питань з кожної дисципліни). Другий 

рівень – 10 питань (по 3 питання з дисциплін «Економічна кібернетика» та 

«Моделювання економіки» і по 2 питання з дисциплін «Дослідження операцій» та 

«Прогнозування соціально-економічних процесів») (дати визначення термінам, 

продовжити речення, тощо). Третій рівень – дати розширену відповідь на питання 

або розв’язати задачу (по 1 питанню з кожної дисципліни). 

Розроблено програму комплексного державного екзамену за фахом для 

студентів, які навчаються за спеціальністю 8.03050201 «Економічна кібернетика» 

(Васьків О.М., Задорожна А.В., Стадник Ю.А.). 

Білети до комплексного державного екзамену за фахом містять завдання з 

таких 3 дисциплін: «Інформаційний менеджмент», «Математичні методи і моделі 

ринкової економіки», «Технології створення програмних та інтелектуальних 

систем». Кожен білет складається із завдань трьох рівнів складності. Перший 

рівень – 15 тестових завдань (по 5 питань з кожної дисципліни). Другий рівень – 8 

питань з короткою відповіддю. Третій рівень – 3 завдання (2 розширені питання та 

задача). 

Розроблено Програму вступного фахового випробування для здобуття освіт-

нього ступеня магістра за галуззю знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” спе-

ціальністю 051 “Економіка” спеціалізацією “Інформаційні технології в бізнесі” 

(доц. Шевчук І.Б.). 
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 Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту кваліфіка-

ційних (магістерських) робіт, для студентів спеціальностей 8.03050801 «Фінанси і 

кредит», 8.03050901 «Облік і аудит» освітнього ступеня «магістр» / Укладачі: 

професор Ситник Н.С, д.е.н., професор Васьківська К.В., к.е.н., професор Романів 

Є.М., к.е.н., доцент Західна О.Р., к.е.н., доцент Приймак С.В., к.е.н., доцент 

Ясіновська І.Ф., к.е.н., доцент Шевчук І.Б. – Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. 

– 47с.  

 

Крім того, розроблено: 

1. Васьків О. М. Лабораторний практикум з дисципліни «Математичні 

методи і моделі ринкової економіки». – Львів: Львівський національний універ-

ситет імені Івана Франка, 2017. – 96 с.  

2. Васьків О. М., Стадник Ю.А., Орловська А.Б. Текстовий редактор 

Word: навчальний посібник для виконання лабораторних завдань – Львів: 

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – 165 с. 

3. Шевчук І.Б. Програми і веб-сервіси для створення презентацій та 

візуалізації інформації.  [навчальний посібник]. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 216 с. 

4. Шевчук І.Б. Комп’ютерний аналіз фінансових ринків: Словник-

довідник основних термінів і понять. – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 229 с. 

5. Стадник Ю.А., Шевчук І.Б. Системи моделювання та візуалізації 

тривимірних зображень [навчальний посібник].  – Львів : СПОЛОМ, 2017. – 210 с. 

 

 

4.2. Методичні доповіді 

 

Викладачами кафедри у 2016-2017 н. р. було забезпечено проведення наступ-

них доповідей методичного характеру: 

1. «Можливості та сфери застосування  програмних пакетів обробки 

візуальної інформації» (Листопад, 2016 р.) – Стадник Ю.А. 
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2. «Методика використання мережних засобів спілкування в навчальному 

процесі» (Березень, 2017 р.) – Шевчук І.Б. 

3. «Оцінка якості програмного забезпечення засобами тестування 

програмного продукту» (Травень, 2017 р) – Орловська А.Б. 

 

 

4.3. Взаємовідвідування 

 

Діяльність викладачів кафедри постійно спрямована на підвищення якості 

навчального процесу, що реалізується шляхом взаємовідвідування занять та 

передбачає контроль за роботою викладача з таких питань як: 

 рівень професійної підготовки з начальної дисципліни; 

 вміння використовувати в процесі навчання основні методи дидактики 

(навчання); 

 володіння методами контролю за рівнем знань та вмінь студентів; 

 використання традиційних та інноваційних методів навчання; 

 використання ТЗН і комп’ютерних технологій в процесі професійної 

підготовки студентів; 

 вміння організувати самостійну роботу студентів як в навчальний, так і 

позааудиторний час; 

 використання в процесі навчання гуманістичного принципу (в центрі – 

особистість студента); 

 вміння використовувати на заняття міжпредметну та внутрішньопредмет-

ну інтеграцію, елементи проблемного навчання, використання методів 

активації розумової діяльності студентів; 

 формування на занятті зворотного зв’язку між викладачем та студентом; 

 формування професійної спрямованості кожного заняття; 

 використання основних елементів професійної етики та деонтології в 

навчанні, прищеплення любові до обраної професії. 
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Взаємовідвідування занять відбувалось згідно графіку, що затверджений на 

навчальний рік у плані роботи кафедри (табл. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Графік взаємовідвідування 

№ 

з/п 

         Кого відвідують 
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1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 

1. Васьків О.М.      04   

2. Жмуркевич А. Є.       10  

3. Задорожна А. В.  03   04    

4. Мищишин О. Я.   09 05      

5. Орловська А.Б. 10   03     

6. Ситник В. Ю.     02   10 

7. Стадник Ю. А.   04   09   

8. Шевчук І. Б.    11   12  

 

Після взаємовідвідувань викладачі, які відвідували заняття інших, формували 

висновок про проведене заняття та фіксували його у відповідному журналі 

взаємовідвідувань, який ведеться на кафедрі. Також результати взаємовідвідувань 

обговорювалися з іншими викладачами кафедри. 

 

 

4.4. Відкриті заняття 

 

У квітні 2017 р. ст. викладачем Ситником В.Ю. проведено заплановану 

відкриту лекцію з дисципліни «Інформатика». 

У зв’язку із подачею документів на конкурс по заміщенню вакантних посад 

доцента кафедри економічної кібернетики, у травні 2017 р. проведено відкриті 
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лекції доцентами кафедри Мищишином О.Я. (дисципліна «Прикладна економет-

рія») та Жмуркевичем А.Є. (дисципліна «Інформатика»). 

Результати проведення відкритих лекцій заслухані та обговорені на засіда-

ннях кафедри, проведено їх детальний аналіз щодо методичного та змістового 

наповнення. 

 

 

4.5. Круглі столи 

 

Протягом навчального року кафедрою економічної кібернетики організовано 

та проведено: 

1. Круглий стіл на тему «Factor analysis & forecasting» (кер. Мищишин О.Я., 

Васьків О.М., Задорожна А.В.) – Жовтень 2016 р. 

2. Круглий стіл на тему «Сфери і перспективи застосування інформаційних 

технологій у господарській діяльності» (кер. Шевчук І.Б., Васьків О.М., 

Стадник Ю.А.) – Квітень 2017 р. 

3. Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Математичне моделювання 

фінансово-економічної діяльності в інноваційній економіці»  (кер. 

Стадник Ю.А.) –  Листопад, 2016 р. 

4. Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Інформаційна безпека та 

використання хмарних технологій для бізнесу» (кер. Шевчук І.Б.) – 

Травень, 2017 р. 

 

 

РОЗДІЛ 5. НАУКОВА РОБОТА  

 

5.1. Наукова робота викладачів 

 

Значна увага на кафедрі економічної кібернетики приділяється науково-

пошуковій роботі. Свої дослідження викладачі проводять у руслі загального нау-

кового спрямування кафедри – використання економіко-математичних методів та 
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сучасних інформаційних систем в організації та управлінні економічними об’єктами. 

Одночасно із науковою діяльністю кафедри викладачі здійснюють індивідуа-

льні наукові дослідження, що безпосередньо пов’язані із створенням та викорис-

танням сучасних інформаційних систем і технологій у різних сферах економічного 

життя; застосуванням економіко-математичних методів для дослідження та виріше-

ння оптимізаційних задач довільної складності; розробкою програмного забезпе-

чення для вирішення комплексу задач в економіці, математиці, природничих науках. 

Напрямки індивідуальної науково-дослідної роботи викладачів кафедри: 

к.е.н., доцент Шевчук І.Б.: Інформаційні технології в регіональній еконо-

міці; інформатизація та інформаційне суспільство; моделювання соціально-еконо-

мічних процесів; регіональна політика розвитку ринків медичних послуг; роль ІТ-

сфери в сучасній українській економіці. 

к.е.н., доцент Жмуркевич А.Є.: Моделювання економічних процесів з вико-

ристанням теоретико-ігрових підходів; розробка та управління якістю ІТ-проектів. 

к.ф.-м.н., доцент Мищишин О. Я.: Моделювання формування основних 

показників діяльності та надійності банківських установ; факторний аналіз та про-

гнозування результативних показників діяльності суб’єктів господарювання; біз-

нес-аналітика. 

к.е.н., доцент Стадник Ю.А.: Моделювання формування основних показ-

ників діяльності та надійності банківських установ; економіко-математичні методи 

в управлінні виробничою діяльністю підприємства. 

к.е.н., доцент Орловська А.Б.: Інформаційно-аналітичне дослідження та 

прогнозування соціально-економічних процесів; контроль якості програмних про-

дуктів. 

к.ф.-м.н., доцент Задорожна А.В.: Фінансова стійкість банківської системи; 

розвиток ринку криптовалюти. 

ст. викладач Васьків О.М: Математичні моделі розвитку виробництва під-

приємств за умов стохастичності ринкового середовища; інформаційні технології 

в економіці та управлінні; моделювання та прогнозування соціально-економічних 

процесів. 
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ст. викладач Ситник В.Ю.: Інформаційні технології в економіці та управ-

лінні. 

Результати наукових досліджень широко впроваджуються у навчальний 

процес у вигляді нових навчальних та спеціальних курсів з питань створення та 

використання сучасних інформаційних систем і технологій у різноманітних галузях 

економіки, моделювання довільних економічних процесів та вирішення оптиміза-

ційних задач. 

За звітній період опубліковано 10 статей у наукових фахових виданнях. У 

тому числі 5, що входять до наукометричних баз даних. У закордонних виданнях 

опубліковано 1 статтю. 

у наукових фахових виданнях України 

1. Жмуркевич А.Є. Діяльність біржових електронних торговельних систем на 

вітчизняному ринку фінансових інвестицій / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орлов-

ська, Я.А. Танчак // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий 

розвиток економіки». − Хмельницький  – 2016. – №2 [31]. – С. 226–234 (0,8 

д.а.). 

2. Жмуркевич А.Є. Використання препроцесора Sass для побудови веб-сто-

рінок з допомогою Gulp.js / А.Є.Жмуркевич, В. В. Мигаль // Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». − Київ. − 2017. − № 3. − С. 126-132 (0,7 д.а.). 

3. Задорожна А. В. Перспективи розвитку біткоінів у світі / А.В. Задорожна // 

Економіка. Фінанси. Право. – 2016. – № 11. – С. 17-20.   

4. Шевчук І.Б.  Розробка програмного забезпечення для підбору оптимальної 

кредитної програми і банку надавача. / І.Б. Шевчук, М.І. Янів // Інфраструк-

тура ринку. Електронний науково-практичний журнал. − 2017. − № 6. − 

Режим доступу до ресурсу:  http: //www.market-infr.od.ua/uk/6-2017  

5. Шевчук І.Б.  Сприяння технологій бізнес-аналітики у появі нових точок зрос-

тання економіки регіону  /І.Б.  Шевчук // Східна Європа: економіка, бізнес та 

управління. – Дніпро, 2016. – № 4 (04). – С. 277-283. URL: http://easterneurope-

ebm.in.ua/journal/4_2016/57.pdf  

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних: 

http://www.market-infr.od.ua/uk/6-2017
http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/57.pdf
http://easterneurope-ebm.in.ua/journal/4_2016/57.pdf
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6. Шевчук І.Б.  Інноваційний розвиток міст та регіонів України як наслідок 

впровадження інформаційних технологій. / Шевчук І.Б.  // Вісник Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. Серія : Економіка. – Одеса, 

2017. – Том 22. – Вип. 1 (54). –  С. 106-110.  (Index Copernicus) 

7. Стадник Ю.А. Застосування методу кластерного аналізу в управлінні вироб-

ничою та збутовою діяльністю підприємства. // Наука і економіка. Науково-

теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – випуск 

4(44). – Хмельницький,2016. – С.74-81. (РИНЦ (Росія)). 

8. Стадник Ю.А. Орловська А.Б. Планування виробництва та збуту продукції, 

що користується сезонним попитом / Ю.А. Стадник // Економіка. Управ-

ління. Інновації. Електронне фахове видання. – Житомир. 2017.  (подано до 

друку) (Index Copernicus) 

9. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львів-

щини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // 

Науково-теоретичний журнал “Наука й економіка”. – Хмельницький, 2016. – 

Вип. 1(41). – С. 125-131. (РИНЦ (Росія)). 

10. Васьків О. М. Формування інвестиційного портфеля на основі моделі «Квазі-

Шарпа» / О. М. Васьків // Науковий журнал у галузі економічних наук 

«Економіка. Управління. Інновації». – Житомир, 2017. (подано до друку) 

(Index Copernicus) 

у закордонних виданнях: 

1. Orest Myshchyshyn, Paulina Filip Attempts to modeling reliability of comercial 

bank: Economic Spectrum. − 2016. − Volume XI, no.2 (October). −   P.11-16. 

 

Кафедра постійно вдосконалює роботу з підвищення рівня та якості 

публікацій, а також активізує участь у зарубіжних конференціях, збільшує кіль-

кість публікацій у зарубіжних та вітчизняних збірниках, серед яких:  

− Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» 

(м. Хмельницький); 

− Збірник наукових праць «Економічний простір» (м. Дніпро); 
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− Науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» (м. Тернопіль); 

− Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка» (м. Хмельницький); 

− Міжнародний науковий економічний журнал «Бізнес Інформ»(м. Харків); 

− Scientificandeducationalperiodicaljournal «THE GENESIS OF GENIUS» (Ge-

nevе, Switzerland); 

− «Economic Spectrum» − Scientific on-line journal about Economy and 

Economics  (Czech Republic); 

− Науковий журнал «Економіка.Фінанси.Право» (м. Київ); 

− Вісник Одеського національного університету (м. Одеса). 

 

Публікація тез доповідей за результатами участі у науково-практичних 

заходах  

1. Задорожна А.В.  Перспективи розвитку біткоінів у світі / А.В. Задорожна // I 

Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадигми 

управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів в Україні”, Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 27 жовтня 2016, 

С. 281-284. 

2. Cтадник  Ю.А.  Аналіз кредитного ризику позичальника / Ю.А. Cтадник // I 

Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадигми 

управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів в Україні”, Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 27 жовтня 2016, 

С. 296-299. 

3. Орловська А.Б., Жмуркевич А.Є. Аналіз бізнес-процесів ефективної розроб-

ки програмних систем / А.Б. Орловська, А.Є.  Жмуркевич // I Міжнародна 

науково-практична конференція “Формування нової парадигми управління 

фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в 

Україні”, Львів, ЛНУ імені Івана Франка. – 27 жовтня 2016, С. 291-293. 

4. Задорожна А.В. Використання адаптивних моделей у прогнозуванні подат-

кових надходжень / А.В. Задорожна // Матеріали ІV Міжнародної науково-

практичної конференції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку 
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економіки в умовах глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 

2016, С. 94-95. 

5. Задорожна А.В. Інформаційні системи на службі управління корпорацією / 

А.В. Задорожна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції “Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах 

глобальної нестабільності”, Кременчук. – 1-4 грудня, 2016, С. 287-288. 

6. Задорожна А. В. Про розвиток ринку криптовалюти / А.В. Задорожна // Тези 

доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 

63-66 

7. Задорожна А. В. Про перспективи розвитку постіндустріального суспільства 

в Україні / А.В. Задорожна // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструк-

тури: виклики постіндустріальної економіки», Львів: Видавництво Львів-

ської політехніки. – 18-19 травня, 2017, С. 180-182. 

8. Ситник В.Ю. Інформатизація освіти як основа її розвитку / В.Ю. Ситник // 

Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету 

імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 

63-66 

9. Орловська А.Б. Контроль якості програмних продуктів з погляду різних 

моделей життєвого циклу розробки програмного забезпечення / А.Б. Орлов-

ська // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного 

університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління 

фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. 

І.Франка, 2017. – С. 61-63. 

10. Мищишин О.Я. Декомпозиційна модель прогнозування кількості реалізова-

ного товару / О.Я. Мищишин // Тези доповідей звітної конференції Львів-

ського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція 
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факультету управління фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). 

– Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 58-60. 

11. Стадник Ю.А.Актуальний бізнес в Україні та застосування ІТ-технологій / 

Ю.А. Стадник// Тези доповідей звітної конференції Львівського національ-

ного університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 67-69 

12. Шевчук І.Б. Національний та регіональний виміри інформаційного розвитку 

суспільства / І.Б. Шевчук // Тези доповідей звітної конференції Львівського 

національного університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факуль-

тету управління фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів 

: ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 69-71 

13. Шевчук І.Б. Фактори розвитку та конкурентні переваги від впровадження 

технологій бізнес-аналітики / І.Б. Шевчук // Формування нової парадигми 

управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів в Україні : зб. тез наук. доп. за матеріалами I Міжнародної науково-

практичної конференції, м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч. – Львів : ЛНУ 

імені Івана Франка, 2016. Ч 1. – 2016. – С. 299 – 302. 

14. Васьків О.М. Бізнес аналітика як один із сегментів українського ІТ-ринку / 

О.М. Васьків // Тези доповідей звітної конференції Львівського національ-

ного університету імені Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету 

управління фінансами та бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : 

ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 51-54 

15. Жмуркевич А. Є. Аналіз успішності ІТ-проектів / А.Є. Жмуркевич // Тези 

доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (м. Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 

54-58. 
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Участь працівників кафедри у конференціях 

1. I Міжнародна науково-практична конференція “Формування нової парадиг-

ми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних 

процесів в Україні”, (Львів,  27 жовтня 2016 р.) - усі викладачі кафедри. 

2. ІV Міжнародна  науково-практична  конференція “Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності”, 

(Кременчук. 1-4 грудня, 2016 р.) – Задорожна А.В. 

3. Звітна наукова конференція Львівського національного університету імені 

Івана Франка за 2016 рік : Секція факультету управління фінансами та 

бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.) - усі викладачі кафедри. 

 

Організація працівниками кафедри заходів наукового і науково-прак-

тичного характеру 

 

У звітному періоді працівниками кафедри організовано 7 заходів наукового і  

науково-практичного характеру:  

1. Круглий стіл на тему «Factor analysis & forecasting» (13 жовтня 2016 р.) 

Відповідальна особа: к.ф.-м.н., доцент Мищишин О.Я., к.ф.-м.н., доцент 

Задорожна А.В., ст. викл. Васьків О.М.  

Кількість учасників − 10 осіб. 

2. Круглий стіл на тему «Сфери і перспективи застосування інформаційних 

технологій у господарській діяльності» (12 квітня 2017 р.).  

Відповідальні особи: к.е.н., доцент Шевчук І.Б., к.е.н., доцент Стадник Ю.А., 

ст. викл. Васьків О.М. Кількість учасників − 25 осіб. 

3. Науково-практичний семінар на тему «Використання інформаційних техно-

логій для аналізу і прогнозування продажів FMCG компаній» (23 лютого 

2017 р.). 

Відповідальна особа: к.ф.м.н., доцент Мищишин О.Я. Кількість учасників − 

8 осіб. 

4. Науково-практичний семінар на тему «Інформатизація освіти як основа її 
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розвитку» (28 лютого 2017 р.). 

Відповідальна особа:  ст. викл. Ситник В.Ю. Кількість учасників − 8 осіб. 

5. Науково-практичний семінар кафедри, де були представлені доповіді «Вико-

ристання функції з гнучкою структурою для побудови прогностичної 

економетричної моделі» та “Особливості застосування HTTP протоколу  у 

web-аплікаціях” (11 квітня 2017 р.). 

Відповідальні особи: к.ф.-м.н., доцент Задорожна А.В., к.е.н., доцент 

Жмуркевич А.Є. Кількість учасників − 8 осіб. 

6. Науково-практичний семінар на тему «1С: Бухгалтерія для України», 

редакція 2.0» (24 квітня 2017 р.). 

Відповідальна особа: ст. викл. Васьків О.М. Кількість учасників − 8 осіб. 

7. Науково-практичний семінар на тему «Організація бізнесу в Україні із 

застосуванням можливостей електронної комерції» (27 квітня 2017 р.). 

Відповідальна особа: к.е.н.,  доцент Стадник Ю.А.  Кількість учасників − 8 

осіб. 

 

Участь працівників кафедри у виконанні НДР 

Продовжується робота над НДР на тему “Методологія формування управ-

лінських рішень з використанням математичних методів та інформаційних техно-

логій” (номер державної реєстрації 011U002794). Термін виконання: травень 2014 

р. − грудень 2018 р. 

Науковий керівник − Жмуркевич Андрій Євгенович, кандидат економічних 

наук, доцент. 

Узагальнені результати виконання теми: 

1. Узагальнено найпоширеніші підходи до класифікації інформаційних 

технологій (ІТ). Запропоновано регіональний підхід до класифікації ІТ, що 

дозволить краще орієнтуватися в різноманітних засобах нагромадження, 

обробки й поширення інформації про регіон, швидше сформувати інфор-

маційний простір регіону, удосконалити інформаційне забезпечення органів 

регіонального управління, створити об'єктивні передумови соціально-
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економічного розвитку регіону, підвищити ефективність діяльності суб'єктів 

господарювання в регіоні, вирішити проблеми по пошуку інформації та її 

структуризації. Класифікаційним ознаками є: відтворення інформації про 

регіон; ефект від впровадження й використання; організація інформаційних 

потоків щодо регіону; учасники адміністративно-правових і соціально-

економічних відносин у регіоні. 

2. Проведено аналіз діяльності біржових торговельних систем на вітчизняному 

ринку фінансових інвестицій. Виконано аналіз порядку відкриття рахунків до 

початку торгівлі та модель інтернет-трейдингу. В контексті досліджуваної 

проблеми подано порядок етапів розвитку онлайн-брокериджу в Україні за 

критерієм тарифікації. Наведена порівняльна характеристика онлайн-

торгівлі на вітчизняному та міжнародних ринках фінансових інвестицій. 

Проведено детальний аналіз електронних торгів на двох вітчизняних біржах, 

а саме: Українській біржі та ПАТ "Фондова біржа ПФТС". На основі 

статистичних даних показано структуру торгів на Українській біржі та 

галузеву структуру індексного кошика.  

3. Розглянуто особливості створення та функціонування нового виду валюти - 

криптовалюти. Окреслено перспективи подальшого розвитку найбільш 

поширеного з видів криптовалют − біткоінів. За допомогою однієї з адаптив-

них економетричних моделей зроблено прогноз кількості пунктів обміну 

біткоінів у світі на наступний період. Показано, що хоча дискусії щодо 

біткоінів та перспективи їх використання не вщухають, можна говорити про 

подальшу зміну валютного ринку під впливом інформаційних технологій, 

подібних до технології blockchain. 

4. Обґрунтовано застосування методу головних компонент для зниження 

розмірності інформативного поля з метою визначення структури факторів 

інформатизації діяльності підприємств: "Рівень використання ІКТ" та "Забез-

печеність підприємств ЕОМ". Виходячи із вищенаведеної інтерпретації 

головних чинників, можна сформувати основні стратегічні орієнтири розвит-

ку підприємств в рамках формування інформаційного суспільства та 
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інформатизації національної економіки. 

5. Виконано практичну реалізацію методики кластерного аналізу для форму-

вання кредитних програм комерційних банків для позичальників фізичних 

осіб. Також застосовано інструментарій кластерного аналізу для планування  

діяльності підприємств легкої промисловості та визначено, що існує потреба 

об'єднання суб'єктів галузі легкої промисловості у однорідні групи з метою 

покращення їх господарської діяльності. 

Список науково-педагогічних працівників, що залучені до виконання НДР, 

наведено у табл. 5.1. 

 

Таблиця 5.1 

Викладачі залучені до виконання НДР 

№ з/п Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь, 

вчене звання, 

Посада  

Штатні працівники 

1.  Жмуркевич Андрій Євгенович к.е.н, доцент Доцент 

2.  Мищишин Орест Якович к.ф.-м.н., доцент Доцент 

3.  Стадник Юліана Андріївна к.е.н, доцент Доцент 

4.  Орловська Анна Богданівна к.е.н, доцент Доцент 

5.  Шевчук Ірина Богданівна к.е.н., доцент Доцент 

6.  Задорожна Анна Володимирівна к.ф.-м.н., доцент Доцент 

7.  Васьків Оксана Миколаївна - ст. викладач 

8.  Ситник Володимир Юрійович - ст. викладач 

 

 

5.2. Студентська наукова робота 

 

Науково-дослідна робота студентів органічно пов’язана з навчальним 

процесом і є його невід’ємною складовою. 

Студентська наукова робота протягом звітного періоду набула нового, більш 

розширеного формату. Окрім загальноприйнятих заходів (Дні науки, олімпіади), в 

звітному періоді відбулось залучення студентів до виконання комплексної 
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науково-дослідної теми, підготовка студентами наукових робіт та їх публікація, 

розширення переліку наукових конкурсів, в яких студенти кафедри прийняли 

участь. Загальна кількість студентів, які приймали участь у науковій роботі – 14 

осіб.  

Науково-дослідна робота студенів реалізується через систему різних форм 

дослідницької діяльності, зокрема: 

− студентський  науковий гурток та проблемні групи; 

− індивідуальні завдання, у тому числі під час навчальних та виробничої 

практики; 

− курсові та дипломні роботи; 

− участь студентів у предметних олімпіадах та конкурсах студентських 

наукових робіт; 

− виконання колективних наукових проектів. 

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Кіберпростір», 

який об’єднує велику кількість ентузіастів, що займаються проблемами викорис-

тання інформаційних технологій та математичних моделей у дослідженнях соціа-

льно-економічних явищ.  

СЕКЦІЯ 1 «Використання математичних моделей в економічних дослідже-

ннях» – керівник керівник –  к.е.н., доцент Стадник Ю.А. 

СЕКЦІЯ 2 «Використання інформаційних технологій в дослідженнях соціа-

льно-економічних явищ» – к.е.н., доцент Шевчук І.Б. 

Мета гуртка − поглиблення наукових знань, всебічне сприяння науковій, 

винахідницькій та іншій творчій діяльності студентів, розвиток кожним студентом 

і молодим науковцем своїх здібностей та сприяння у їхній реалізації.  

Завдання: 

 розширення теоретичного світогляду та наукової ерудиції студентів, а також 

виховання у них потреб і вміння постійно вдосконалювати власні знання та 

навички; 

 розвиток у студентів творчого мислення та підходу до вирішення практичних 

питань; 
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 проведення наукових досліджень в сфері моделювання соціально-еконо-

мічних процесів; 

 участь в наукових конференціях та наукових зустрічах з іншими навча-

льними закладами; 

 організація наукових конференцій, круглих столів, олімпіад; 

 організація просвітніх лекцій та демонстрацій слайдів;  

 співпраця з науковими гуртками інших вищих навчальних закладів;  

 організація міжнародного студентського обміну;  

 набуття студентами досвіду організації та участі у науково-дослідній роботі,  

наукових дискусіях, конференціях, семінарах;  

 інтеграція студентського середовища, участь у громадських та благодійних 

заходах. 

Напрями діяльності гуртка: 

 теоретичний: удосконалення навиків використання економіко-математичних 

методів для розв'язання задач економічного характеру  

 практичний: розробка програмних продуктів.  

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» прийняли участь у 6 

заходах наукового та науково-практичного характеру: 

1. Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Математичне моделю-

вання фінансово-економічної діяльності в інноваційній економіці» (17 листопада 

2016 р.). Відповідальна особа: к.е.н., доцент Стадник Ю.А. 

2. Презентація кращих студентських науково-дослідних проектів за 

2016/2017 н.р. (24 квітня 2017 р.). 

3. Засідання наукового гуртка кафедри на тему: «Інформаційна безпека та 

використання хмарних технологій для бізнесу» (15 травня 2017 р.). Відповідальна 

особа: к.е.н., доцент Шевчук І.Б.  

4. Участь студентів у відбірковому турі олімпіади з дисципліни «Програму-

вання й управління ІТ проектами» (15 лютого 2017 р.). 

5. Участь у III науково-практичній конференції «Сучасні наукові над-

бання: обмін досвідом», яка була проведена у дистанційному форматі 26 лютого 
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2017 р. у м. Моррісвілль, США. Янів М. Характеристика кредитної активності на-

селення в найменш забезпечених регіонах України. Відповідальна особа: к.е.н., 

доцент Шевчук І.Б..   

6. Участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції "Інформаційне 

суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення" (м. Тернопіль, 

2 березня 2017 р.). Мигаль В. Використання jQuery-плагінів в розробці програмного 

продукту / Мигаль В. В., Жмуркевич А.Є. // Збірник тез доповідей Міжнародної 

наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та 

технічні аспекти становлення": випуск 17  (м. Тернопіль, 2 березня 2017 р.). – 

Тернопіль. – 2017. – С.18 – 20. Відповідальна особа: к.е.н., доц. Жмуркевич А.Є. 

Зовнішні зв’язки (співпраця з науковими закладами та фірмами, наукові 

стажування, освітні програми, гранти тощо) 

 

Продовжується співпраця з ІТ-компаніями SoftServe, Ericsson, Сквар Украї-

на, Symphony Solutions щодо проходження виробничої практики та працевлаш-

тування студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та спеціальності «Еко-

номіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в бізнесі»). 

У 2017 р. успішно пройшли практику у даних компаніях 12 студентів. 

03 листопада 2016 року з метою ознайомлення із специфікою та перспек-

тивами опанування майбутньої професії кафедрою економічної кібернетики зав-

дяки протекції к.ф.-м.н., доцента Мищишина О.Я. для студентів І курсу спеціа-

льності «Економіка» спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» була органі-

зована ознайомча екскурсія на одну із найвідоміших та найперспективніших ІТ-

компаній Львова – «SoftServe». 

Крім того, викладачі кафедри регулярно відвідують зустрічі «IТ Teacher’s 

Community», організовані ІТ-компанією SoftServe. 

7 грудня 2016 р. викладачі кафедри к.е.н., доцент Шевчук І.Б., к.е.н., доцент 

Жмуркевич А.Є., к.е.н., доцент Орловська А.Б., к.е.н., доцент Стадник Ю.А., ст. 

викладач Ситник В.Ю. відвідали зустріч на теми: Злиття з комп’ютером; Викладати 

програмування легко і цікаво – міф чи реальність? 



 

35 

 

01 лютого 2017 р. к.е.н., доцент Жмуркевич А.Є. побував на зустрічі, метою 

якої було обмін досвідом та застосування інноваційних підходів до викладання 

навчальних дисциплін з комп’ютерного програмування з врахуванням вимог 

сучасності та для підвищення якості підготовки ІТ-фахівців. Теми: Архітектура 

програмного забезпечення; Професійна сертифікація. 

01 Березня 2017 р. к.е.н., доцент Орловська А.Б. побувала на зустрічі щодо 

VirtualProgrammingLab: як автоматично перевірити домашні роботи у e-learning 

курсі (в платформі Moodle). 

 

 

РОЗДІЛ 6. ВИХОВНА РОБОТА 

 

Виховна робота кафедри економічної кібернетики спрямована на: 

 формування культури і професійних якостей сучасного спеціаліста; 

 набуття студентами групи сучасного досвіду успадкування духовних 

надбань українського народу; 

 залучення студентів до наукової роботи, проведення національно-куль-

турної, просвітницької та організаційно-педагогічної роботи серед мо-

лоді;  

 формування історичної пам’яті, національної свідомості, гідності та 

чіткої громадянської позиції студента; допомогу студентам в оволодінні 

новим інтелектуальним баченням світу і свого місця в ньому, розвиток 

здібностей особистості, їх повноцінна реалізація в різних видах 

діяльності; 

 постійне співробітництво, співтворчість зі студентським активом та 

органами студентського самоврядування, молодіжними творчими об’єдна-

ннями, рухами, а також організація життєдіяльності колективів акаде-

мічних груп, розвиток ініціативи, творчості, самостійності, набуття органі-

заторських знань, умінь і навичок; активне залучення студентів до 

управління навчально-виховним процесом шляхом передачі реальних прав 
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та повноважень у розв’язанні різноманітних проблем життя, створення 

здорового морально-психологічного клімату в академічній групі; 

 проведення виховної роботи зі студентами, які проживають у гурто-

житках, сприяння організації їх здорового способу життя, вирішення 

житлово-побутових проблем;  

 постійне проведення психолого-педагогічної діагностики рівня інтелек-

туального розвитку та моральної вихованості студентів;  

 участь у роботі вченої ради факультету, засідань кафедр при обговоренні 

питань, пов’язаних із роботою групи чи окремих її студентів;  

 відвідування аудиторних чи індивідуальних занять групи; 

 внесення пропозицій ректорату, декану факультету про матеріальне зао-

хочення кращих студентів і притягнення до відповідальності поруш-

ників навчальної та трудової дисципліни; 

 залучення до виховного процесу батьків студентів;  

 спонукання студентів до активної протидії проявам аморальності, право-

порушень, бездуховності, антигромадській діяльності, вживанню нарко-

тичних речовин, алкогольних напоїв, куріння. 

Обов’язки кураторів на кафедрі економічної кібернетики покладені на таких 

викладачів: 

доц. Задорожна А.В. – група УФЕ-11с. 

доц. Стадник Ю.А. – група УФК-31с; 

доц. Орловська А.Б. – група УФК-41с; 

доц. Шевчук І.Б. – група УФЕ-51с; 

ст. викл. Васьків О.М. – група УФКМ-62с; 

В основі виховного процесу кафедри економічної кібернетики лежить 

концепція національно-патріотичного виховання молоді. Базою виховання висту-

пає різнобічно і гармонійно розвинений національно-свідомий високоосвічений 

життєво-компетентний громадянин, який здатний до самовдосконалення і само-

розвитку. Головна мета національно-патріотичного виховання молоді – є форму-

вання у них ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної 
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за формою, моральної за змістом та життєвої позиції. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності, як консолідуючий чинник. Форма і методи 

виховання базуються на українських народних традиціях кращих надбаннях 

національної та світової педагогіки і психології. Саме орієнтація на людину, її 

духовну культуру і визначають основні напрями виховної роботи з молоддю. 

Основними принципами концепції національно-патріотичного виховання є 

наступні: 

– виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, 

державної символіки – Герб, Прапор, Гімн України та історичні святині; 

– формування мовної культури, оволодівання та вживання української мови, як 

духовного коду нації; 

– формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 

Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної 

спадщини; 

– відновлення та вшанування національної пам’яті, тощо. 

Виховні заходи на кафедрі проводяться відповідно до плану роботи кафедри, 

який затверджується на початку навчального року, а також відповідно до 

затвердженого плану виховних годин.  

Протягом звітного періоду викладачі кафедри брали участь у виховних 

заходах факультету та проводили виховні години в академічних групах (табл. 6.1).  

 

Таблиця 6.1 

Виховні заходи, проведені викладачами кафедри 

№ 
з/п 

Заходи Виконавці Термін виконання 

1.  Виконання індивідуальних планів викладачів 

кафедри, порадників академічних груп з 

виховної роботи 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року, згідно з 

планом виховної роботи 

порадника, індивідуальних 

планів роботи викладачів 
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2.  Профілактична робота з питань успішності та 

відвідування навчальних занять студентами 

академічних груп. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

3.  Проведення тематичних виховних годин у 

студентських групах 

порадники 

академічних груп 

протягом року, згідно з 

планом виховної роботи 

порадника 

4.  Участь викладачів, порадників академічних 

груп у проведенні урочистих та культурних 

загальноуніверситетських заходах. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

5.  Участь студентів і викладачів кафедри у 

волонтерських програмах, спрямованих на 

підтримку дій в АТО та реабілітації її 

учасників 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

6.  Організація зустрічі  студентів спеціальності 

«Економічна кібернетика» з компанією «Soft-

Serve»  

порадники груп протягом року 

7.  Організація екскурсій історичними місцями 

м. Львова 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

8.  Диспут в академічних групах на тему «Вплив 

політичної ситуації в державі на особистість». 

порадники 

академічних груп 

вересень-жовтень 2016 р. 

9.  Бесіда в академічних групах на тему 

«Формування національно-патріотичного 

духу людини» 

порадники груп вересень-жовтень 2016 р. 

10.  Залучення студентів до участі в заходах по 

відзначенню Міжнародного Дня студента 

порадники 

академічних груп 

листопад 2016 р. 

11.  Участь студентів в акції «Запалимо свічку 

пам'яті» жертвам голодомору та політичних 

репресій. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

листопад 2016 р. 

12.  Проведення тематичних лекцій з питань 

європейської інтеграції України. 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

13.  Концептуальна ідея ефективності освітньо-

виховного процесу в умовах сучасної 

університетської освіти  (виступ на Раді 

порадників груп) 

Задорожна А.В. лютий 2017 р. 

14.  Бесіда в академічних групах на тему «Богдан 

Хмельницький – будівничий Української 

держави» 

порадники 

академічних груп 

березень 2017 р. 

15.  Методична доповідь на тему «Психологічні 

особливості морально-правової соціалізації 

студентів» 

викладачі 

кафедри, 

порадники груп 

березень 2017 р. 

16.  Круглий стіл на тему: «Криза освіти. Основні 

напрями реформування вищої освіти та науки 

у XXI столітті» 

порадники 

академічних груп 

квітень 2017 р. 

17.  Організація історичної екскурсії вулицями 

Львова 

Стадник Ю.А. травень 2017 р. 

18.  Організація зустрічей з потенційними 

роботодавцями 

викладачі 

кафедри, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 

19.  Відвідування студентського гуртожитку з 

метою перевірки умов проживання, побуту, 

порадники 

академічних груп 

протягом року 
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виконання студентами правил внутрішнього 

розпорядку. 

 

22 лютого 2017 р. на факультеті управління фінансами та бізнесу відбулося 

засідання Ради порадників. У рамках проведення диспуту на тему: «Концептуальна 

ідея ефективності освітньо-виховного процесу в умовах сучасної університетської 

освіти» з тематичною доповіддю виступила доц. Задорожна А.В. Порадник групи 

УФЕ-11с запропонувала способи вдосконалення системи забезпечення якості 

української освіти в контексті оптимізації університетського навчально-виховного 

процесу. 

Протягом звітного періоду викладачі кафедри брали участь у виховних 

заходах факультету та проводили виховні години в академічних групах. Зокрема, 

вшанування пам’яті Січових стрільців (похід на Янівський цвинтар) – 01.11.2016 р. 

Організація екскурсії музеями Львова. Участь у роботі круглого столу на тему: 

«Криза освіти. Основні напрями реформування вищої освіти та науки у XXI 

столітті». 

Особливу увагу порадники академічних груп приділяли укріпленню в 

студентів інтересів до вибраної професії, вихованню в них необхідних професійних 

якостей. Забезпечували контроль відвідуваності занять, успішності студентів. 

Спрямовували свою діяльність на формування згуртованого студентського 

колективу курсу, створення атмосфери творчості, активного громадського життя у 

студентському середовищі. 

Також слід відзначити активну участь студентів спеціалізації «Інформаційні 

технології в бізнесі» та спеціальності «Економічна кібернетика» у різних сферах 

життя, як факультету, так і Університету загалом. Зокрема, студенти приймали 

участь у звітній науковій конференції університету, у концерті «Різдвяний пода-

рунок», у відзначенні 97 річниці від дня проголошення Соборності України,  в 

тихій ході «Під щитом Небесної Сотні»,  у концерті пам’яті Скрябіна; разом з 

громадою м. Львова у публічного виконанні Державного гімну України, окремі 

студенти відвідували Лаврівський сиротинець, у збірній команді факультету 

приймають участь у спортивних змаганнях та у багатьох інших заходах. 
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Так, студентка групи УФЕ-11с Гузовата  Іванна: 

 у листопаді 2016 р. прийняла участь у всеукраїнському турнірі 

«LvivJudoOpen». 

 у березні 2017 р. здобула перше місце на Чемпіонаті Рівненської 

області з дзюдо. 

 

 

РОЗДІЛ 7. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ 

 

Практична підготовка студентів є невід’ємним та обов'язковим компонентом 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців, який сприяє закріпленню 

професійних знань, умінь та навичок, що були набуті студентами в університеті  та 

їх поглибленню. 

Метою практичної підготовки є закріплення набутих теоретичних і прак-

тичних знань, освоєння нових технологій, формування професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень, виховання потреби у систематичному 

оновленні своїх знань для їх практичного застосування, психологічна адаптація до 

конкретних умов фахової діяльності. Вона сприяє поліпшенню якості підготовки 

фахівців. 

Завданням практичної підготовки є: 

 підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в 

сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є 

складовими новітніх технологій; 

 набуття професійних навичок; 

 змога прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої 

ситуації; 

 впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів 

наукових досліджень; 

 співпраці з трудовим колективом і вміння адаптуватися. 
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Перелік видів практик для кожного напряму підготовки та спеціальності, їх 

форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальним планом та 

графіком навчального процесу. 

У рамках підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті широко 

застосовуються різноманітні форми і види практичної підготовки, які дають мож-

ливість студентам за час навчання стати конкурентоспроможними на ринку праці. 

Виробничі практики. Завданням таких практик є розширення, поглиблення 

та закріплення теоретичних знань, які студенти отримали під час вивчення циклу 

спеціальних теоретичних дисциплін та формування вмінь практичного 

застосування цих знань в умовах виробництва, набуття і вдосконалення 

професійної майстерності, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на 

підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, а 

також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів (робіт) та 

випускних робіт. Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, 

установах) на основі укладених угод. 

Виробнича практика студентів групи УФК-41 проходила відповідно до її 

програми, складеної згідно з навчальними планами та Положенням про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством 

освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року. 

Виробнича практика студентів відбувалася на базі установ, з якими укладені 

договори про проходження виробничої практики. Зокрема це ТзОВ «СофтСерв», 

ТОВ «СимфоніСолюшинс Україна», ТОВ «SKYNET», ТВБВ № 10013/039 філії 

Львівського обласного управління АТ «Ощадбанк», Публічне акціонерне това-

риство Акціонерно-комерційний банк «Львів», МКП «Новояворівськводоканал». 

Керівниками виробничої практики та відповідальними за проведення й 

дотримання умов проходження практики студентами напряму підготовки «Еконо-

мічна кібернетика» були доц. кафедри економічної кібернетики Мищишин О. Я. та 

ст. викладач кафедри економічної кібернетики Васьків О. М. 

Результати захисту виробничої практики студентами напряму підготовки 

6.030502 «Економічна кібернетика» у 2016-2017 н. р. подано в таблиці 7.1. 
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Таблиця 7.1 

Результати захисту виробничої практики 
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%
 

о
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%
 

Виробнича 

практика 

УФК-

41 
22 21 95,45 4 18 13 59 5 23 0 0 100 77,3 3,95 

 

Один студент здавав захист практики по талону №2 по хворобі. 

Виробнича (переддипломна) практика є заключним етапом практичного 

навчання та підготовчим етапом для виконання кваліфікаційних (дипломних) 

робіт. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і 

вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння 

професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а також 

збирання матеріалу для підготовки дипломних робіт. 

Практика студентів групи УФКМ-62с  проходила на базі установ, з якими 

укладені договори про проходження виробничої (переддипломної) практики. 

Зокрема це ПАТ «Банк Кредит Дніпро», ТВБВ № 10013/0179 філії Львівського 

обласного управління АТ «Ощадбанк» міста Сколе, ТзОВ «Візитка.Ком», ТзОВ 

«Сквар Україна», ПАТ КБ «ПриватБанк». 

Керівником виробничої (переддипломної) практики та відповідальною  за 

проведення й дотримання умов проходження студентами спеціальності «Еконо-

мічна кібернетика» практики була в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики 

доц. Шевчук І. Б. 

Результати захисту виробничої (переддипломної) практики студентів спеціа-

льності 8.03050201 “Економічна кібернетика у 2016-2017 н. р. подано в таблиці 7.2. 
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Таблиця 7.2 

Результати захисту виробничої (переддипломної) практики 

Назва практики, 

за якою 
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5 5 100 2 40 3 60 0 0 0 0 100 100 4,4 

 

 

 

РОЗДІЛ 8. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА 

 

Сучасній молодій людині досить складно здійснити вибір професії з ура-

хуванням покликання, нахилів, здібностей через, те що варіантів вибору кар'єри у 

сучасному суспільстві досить багато, а молоді люди ще не достатньо орієнтуються 

в особливостях різних професій. Враховуючи даний факт, у звітному році 

кафедрою проводилась профорієнтаційна робота серед учнів шкіл у рамках розгор-

нутого плану профорієнтаційної роботи факультету. 

Крім того, проведено тренінг-курс «Інформаційні технології в бізнесі» 

(26.01.2017 р. - 09.02.2017 р.). Заняття та заходи проведені в рамках тренінг-курсу 

відвідало близько 30 слухачів з різних навчальних закладів міста Львова. 

Викладачі кафедри економічної кібернетики під час проведення занять озна-

йомлювали школярів із: 

 сучасними тенденціями в ІТ-сфері, перспективністю професій, пов’язаних із 

сферою інформаційних технологій, рівнем оплати праці ІТ-фахівців, вимо-

гами до знань, умінь і навичок ІТ-спеціалістів (к.е.н., доцент Шевчук І.Б.); 

 загальними принципи проектування програмного забезпечення та стилями 

програмування (к.е.н., доцент Жмуркевич А.Є.); 

 проблемами обробки та можливостями роботи з великими обсягами даних, 
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процесом перетворення даних в інформацію, тобто у нові знання, які можуть 

бути використані для збільшення ефективності та конкурентоздатності 

організації (к.ф.-м.н., доцент Мищишин О.Я.); 

 програмними засобами комп’ютерної графіки, галузями її застосування та 

основами сучасного Web-дизайну (к.е.н., доцент Стадник Ю.А.); 

 можливостями використання комп’ютерних мереж для обміну інформацій-

ними ресурсами між користувачами, колективного опрацювання даних, 

спільного використання програм та периферійних пристроїв (ст. викладач 

Ситник В.Ю.). 

Викладачі кафедри активно брали участь у «Дні відкритих дверей універ-

ситету» і факультету управління фінансами та бізнесу. З цією метою була роз-

роблена презентація, у якій відображено інформацію про роботу кафедри, дисцип-

ліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри, навчальні комп’ютерні 

лабораторії, навчально-методичні розробки, перспективи у набутті професійних 

навиків студентами тощо. 

На засіданнях кафедри розглядалося питання про посилення агітаційної 

діяльності по набору на 2016 - 2017 навчальний рік. 

Також здійснювався аналіз роботи з прийому 2016 року. Формувались  

висновки щодо набору на конкретні спеціальності, коригувався перелік об'єктів для 

проведення профорієнтаційної роботи. 

Проводилась рекламна діяльність через сайти кафедр, факультетів, ЛНУ, 

соціальні мережі. 

Залучались студенти спеціальності до профорієнтаційної роботи у соціаль-

них мережах, під час проходження виробничої та переддипломної практики. У 

такий спосіб створювався позитивний імідж факультету та спеціалізації «Інфор-

маційні технології в бізнесі». 

 

 

В.о. завідувача кафедри, 

к.е.н., доцент        І. Б. Шевчук 


