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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

Завідувач кафедри:
д.е.н., доцент Шевчук І.Б.



Місія кафедри:
• Підготовка висококваліфікованих фахівців, які 

отримають теоретичні й практичні знання в 
області економіки, аналізу та дослідження 
економічних систем, теорії та практики прийняття 
рішень, моделювання соціально-економічних 
процесів, застосування 
інформаційних систем в 
управлінні бізнес-
процесами суб’єктів 
господарювання, а також 
переваг використання 
інформаційних технологій 
в усіх сферах діяльності. 



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 цифрової економіки та бізнес-
аналітики здійснюється підготовка фахівців за 

спеціалізацією

«Інформаційні технології в 
бізнесі»

спеціальності 051 «Економіка»

Освітні ступені: бакалавр, магістр

• Бакалавр економіки. Фахівець з інформаційних 
технологій в бізнесі (3 роки 10 міс.)

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

Кваліфікація:



Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики готує своїх студентів до успішної 
професійної кар’єри в сучасному суспільстві, в якому інформація і знання – це 
вирішальні чинники.

• Знання

• Студенти, що навчаються за спеціальністю «Економіка» спеціалізацією
«Інформаційні технології в бізнесі», набувають знань щодо застосування
технологій програмування в різних середовищах розробки, використання
інформаційних систем обліку, моделювання, прогнозування, обробки графічної
інформації, а також з різних галузей економіки та інших фундаментальних
природничих наук.

• 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
економічних задач, побудови структурних і прикладних математичних моделей
дослідження об’єктів на макро- та мікрорівнях.

• Компетенції та працевлаштування

• Випускники спеціальності «Економіка» (спеціалізація «Інформаційні технології в
бізнесі») успішно працюють на посадах, що пов’язані із розробкою програмного
забезпечення, інформаційних послуг, програмно-апаратних рішень для
прикладних задач , експлуатацією програмного забезпечення, а також фахівців-
управлінців, економістів-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.



• “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.).

• Методологія формування управлінських рішень з
використанням математичних методів та інформаційних
технологій (2014-2018 рр.)

Науково-дослідні теми кафедри



НДР “Оптимізація управління 
соціально-економічними 

процесами із застосуванням 
інформаційних технологій”

(номер державної реєстрації 0119U002337). 

• Науковий керівник − Шевчук Ірина Богданівна, 

доктор  економічних наук, доцент.

• Термін виконання: січень 2019 р. − січень 2024 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-практичний семінар
«Аналіз економічної
самостійності новоутворених
ОТГ на Львівщині». 

Цикл зустрічей “Інформаційні
технології в бізнесі: перспективи 

працевлаштування”
(з представниками ІТ-компаній)



Лекція-зустріч із студентами

“Сучасні системи
управління проектами” 

(з представниками SoftServe)



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.



Викладачі  кафедри постійно вдосконалюються  для 
забезпечення  сучасного навчального процесу  

Інтенсив I-Tech Teachers: 
Deep-dive to Business для 

представників університетів
в ІТ-компанії SoftServe

Стажування в 
LOGOS IT 

ACADEMY за 
напрямом «Основи

тестування»

Захід «Інновації в 
університетській освіті та 
менеджменті: трансфер
технологій крізь кордони»

https://www.facebook.com/events/441861456682837/?acontext={"source":3,"source_newsfeed_story_type":"regular","action_history":"[{/"surface/":/"newsfeed/",/"mechanism/":/"feed_story/",/"extra_data/":[]}]","has_source":true}&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=[{"surface":"newsfeed","mechanism":"feed_story","extra_data":[]}]&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARBJ1Lat9QHL7GxmX4IUskJ_-JoxtIxexhEc6U4Ovy6-A4aofFCfp6l0ctFOCoCWtpX-lzpdJptqfLPC&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDKIXHL010_heM9TDKu9gIwJ0_ujOj2x3quCIrUWKCxnwxAnyO1CHDaXQ7zwxSxpjktPQXnYTlAMCTUwOoqsfyBVB-9yquOn2cvuWRkX2mEUWLR_0hsuZMttk0dqcp6YoKFEbphrJKCTyeD6gO8KZLPcyb-wtm3Uo7kDWKUCni_82SXkvrP46iqvNUlbubaiFHk-wzM2_Bt076QRrdhlGRxeAVPkhzM5OqIvlrU66eIfzXP0loEb8wJ2PQ3sgTIOlqV30JIVArgzPOrU0E4s12UK42dq1Y7oZ7hnVmjEC-c2gomDEH2tvsdm5CS5qYadPR5-K_4Xsz7T-s3ltrmdnFUayi3
https://www.facebook.com/SoftServeCompany/?__tn__=K-R&eid=ARAnxF0OigxEHFqA9XnGDgasGl5qHpjT3c9GfXpuqyILy12w2drp8DlkTahxAv-Zi7bKGjtpKv_jA-he&fref=mentions&__xts__[0]=68.ARDKIXHL010_heM9TDKu9gIwJ0_ujOj2x3quCIrUWKCxnwxAnyO1CHDaXQ7zwxSxpjktPQXnYTlAMCTUwOoqsfyBVB-9yquOn2cvuWRkX2mEUWLR_0hsuZMttk0dqcp6YoKFEbphrJKCTyeD6gO8KZLPcyb-wtm3Uo7kDWKUCni_82SXkvrP46iqvNUlbubaiFHk-wzM2_Bt076QRrdhlGRxeAVPkhzM5OqIvlrU66eIfzXP0loEb8wJ2PQ3sgTIOlqV30JIVArgzPOrU0E4s12UK42dq1Y7oZ7hnVmjEC-c2gomDEH2tvsdm5CS5qYadPR5-K_4Xsz7T-s3ltrmdnFUayi3


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»



Кафедра цифрової
економіки та 

бізнес-аналітики на 
ярмарці професій

(Дні відкритих
дверей у 

ЛНУ ім. І. Франка)



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



Робота на  Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасна парадигма публічного управління», яка відбулася

на базі ЛНУ ім. І. Франка.



СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ



КОНТАКТИ КАФЕДРИ

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

kibernetyky

Профіль у Facebook: Кафедра цифрової економіки та бізнес-аналітики ФУФБ 
ЛНУ ім. Івана Франка

Профіль в Instagram: dep_digital_ecomomics_and_ba

моб. тел. (067) 77-39-777
Шевчук Ірина Богданівна, 
завідувач 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


