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Місія кафедри:

• підготовка фахівців економічного профілю, 
здатних не лише досліджувати, аналізувати та 
моделювати складні економічні задачі й 
проблеми, а й вміти проектувати, розробляти, 
впроваджувати та 
супроводжувати 
інформаційні системи 
для задоволення 
різноманітних потреб 
бізнесу із використанням 
сучасних інформаційних 
технологій.



Мета кафедри:

• створення ефективної системи навчання для 
отримання майбутніми фахівцями прикладних 
знань, вмінь і навиків, орієнтованих на реальні 
потреби бізнес-середовища, щоб бути 
конкурентоздатними на ринку праці.



На кафедрі економічної кібернетики 
здійснюється підготовка фахівців за 

спеціалізацією 

«Інформаційні технології в 
бізнесі»

спеціальності 051 «Економіка»

Освітні ступені: бакалавр, магістр

• Бакалавр економіки. Фахівець з інформаційних 
технологій в бізнесі (4 роки)

• Магістр економіки (Інформаційні технології в 
бізнесі). Економіст (1 рік 4 міс.)

Кваліфікація:



Кафедра економічної кібернетики готує своїх студентів до успішної професійної 
кар’єри в сучасному суспільстві, в якому інформація і знання – це вирішальні 
чинники.

• Знання

• Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Інформаційні технології в бізнесі»,
набувають знань зі сфери інформаційних технологій та економічних знань щодо
організації й ведення бізнесу (технологій програмування в різних середовищах
розробки, використання інформаційних систем обліку, моделювання, прогно-
зування, обробки графічної інформації, економіки, менеджменту, маркетингу та
ін.), а також отримують поглиблені знання іноземних мов.

• Вміння і навики

• Студенти набувають практичних навиків використання сучасних комп’ютерних
інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності, проектування,
програмування та використання інформаційних систем для вирішення еконо-
мічних задач, побудови структурних і прикладних математичних моделей дослі-
дження об’єктів на макро- та макрорівнях, аналізу та прогнозування фінансово-
економічних процесів. Отримані навики закріплюються під час проходження
практики на базі ІТ-компаній та інших бізнес-структур.

• Компетенції та працевлаштування

• Випускники спеціалізації «Інформаційні технології в бізнесі» успішно працюють на
посадах, що пов’язані із розробкою програмного забезпечення, програмно-
апаратних рішень для прикладних задач, наданням інформаційних послуг, екс-
плуатацією програмного забезпечення, а також фахівців-управлінців, економіс-
тів-аналітиків у банківських, страхових та кредитних установах, займаються
науково-дослідними проектами.



Викладачі кафедри поєднують викладацьку діяльність 
із роботою в ІТ-компаніях та веденням бізнесу в 

інформаційному середовищі.

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ



ПРІОРИТЕТИ РОБОТИ КАФЕДРИ
• конкурентоздатність кафедри на всіх рівнях організації

наукових досліджень й освітнього процесу на факультеті
управління фінансами та бізнесу;

• розвиток спеціалізації «Інформаційні технології в
бізнесі» відповідно до потреб ІТ-сфери та бізнесу;

• постійний обмін професійним досвідом і новітніми
здобутками професійної роботи шляхом залучення до
навчального процесу представників ІТ-компаній та
корпоративного бізнесу;

• удосконалення та запровадження нових форм та методів
проведення навчальних занять із застосуванням
сучасних технічних засобів та інноваційних технологій;

• сприяння втіленню студентами набутих знань та навиків
у практиці за рахунок організації останньої в ІТ-
компаніях, на підприємствах й установах економічного
спрямування та аутсорсингових компаніях з
перспективою працевлаштування.



• “Дослідження, розробка та інформаційне забезпечення
математичних моделей системної організації і управління
складовими фінансової системи України в умовах
нестабільної економіки” (2000–2002 рр.);

• “Інформаційне та математичне забезпечення прийняття
рішень в процесах управління фінансово-господарською
діяльністю суб’єктів економічної системи України” (2003–
2005 рр.);

• “Оптимізація процесу прийняття рішень в управлінні
фінансовою діяльністю суб’єктів господарювання” (2006–
2010 рр.);

• “Розробка та удосконалення методів математичного
моделювання для аналізу фінансово-економічних
процесів” (2011-2013 рр.).

Науково-дослідні теми кафедри



НДР “ Методологія формування 
управлінських рішень з 

використанням математичних 
методів та інформаційних 

технологій ”
(номер державної реєстрації 011U002794). 

• Науковий керівник − Жмуркевич Андрій Євгенович, 
кандидат економічних наук, доцент.

• Термін виконання: травень 2014 р. − грудень 2018 р. 

АКТУАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
КАФЕДРИ



НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ
При кафедрі функціонує студентський 

науковий гурток «Кіберпростір»

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 гуртка
•розвиток у студентів креативного мислення та
підходу до вирішення практичних питань;
•проведення наукових досліджень в сфері
програмування та моделювання соціально-
економічних процесів;
•участь в наукових конференціях та наукових
зустрічах з іншими навчальними закладами;
•організація міжнародного студентського
обміну та обміну науковим досвідом шляхом
участі у міжнародних конференціях, круглих
столах, олімпіадах;
•інтеграція студентського середовища в
суспільно-політичний процес держави, участь у
громадських проектах.



НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ

Науково-практичні семінари

Цикл зустрічей 
“Інформаційні технології в 

бізнесі: перспективи 
працевлаштування”

(з представниками ІТ-компаній)



Науково-методична робота кафедри спрямована на 
науково-методичне забезпечення навчального процесу 

відповідно до сучасних вимог і передбачає:

• удосконалення змісту програм і планів навчального 
процесу відповідно до вимог і запитів ринку праці;

• постійне залучення викладачів кафедри до науково-
методичної роботи, стажування в ІТ-компаніях та 
бізнес-структурах, запровадження новітніх освітніх 
технологій в навчальний процес;

• запровадження сучасного програмного забезпечення
в навчальний процес, застосування інформаційних
технологій і засобів, формування та використання
інформаційних баз даних;

• використання можливостей хмарних сервісів для
організації процесу навчання та контролю знань
студентів.



Підручники та навчальні посібники



Щороку з метою популяризації серед молоді професій 
сфери інформаційно-комунікаційних технологій та 
розвитку ІТ-освіти викладачами кафедри для учнів 

старших класів проводиться тренінг-курс 
«Інформаційні технології в бізнесі»



УКРАЇНИ

• Національним університетом «Львівська політехніка», 

• Нововолинським навчально-науковим інститутом 
економіки та менеджменту Тернопільського 
національного економічного університету, 

• Тернопільським інститутом соціальних та 
інформаційних технологій (ТІСІТ), 

• Ужгородським торговельно-економічним інститутом 
КНТЕУ, 

• Львівським торговельно-економічним університетом, 

• Українським католицьким університетом.

ЄВРОПИ

• Жешувським університетом (м. Жешув, Польща), 

• Політехнікою Кошалінська (м. Кошалін, Польща), 

• Лодзька Політехніка  (м. Лодзь, Польща).

ЗВ’ЯЗКИ З КАФЕДРАМИ ТА ФАКУЛЬТЕТАМИ 
ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



КОНТАКТИ КАФЕДРИ

Сайт факультету: http://financial.lnu.edu.ua/
Сайт кафедри: http://financial.lnu.edu.ua/department/kafedra-ekonomichnoji-

kibernetyky

Промо-сайт кафедри: http://www.it-osvita-lnu.org.ua/

моб. тел. (067) 77-39-777
Шевчук Ірина Богданівна, 
в.о. завідувача кафедри

E-mail: kafekkib@gmail.com
Skype: ibshevchuk 

Адреса:

79005, м. Львів, вул. Коперника, 3 (кім. 508)

Телефон кафедри:

тел. (032) 235-86-54

ЛНУ імені Івана Франка
Факультет управління фінансами та бізнесу

Профіль у Facebook: Кафедра економічної кібернетики ФУФБ ЛНУ ім. 
Івана Франка


