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1. Основні досягнення кафедри економічної кібернетики
Кафедра економічної кібернетики є структурним підрозділом економічного
факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Місія: діяльність кафедри економічної кібернетики зосереджена на сприянні
соціальному та економічному розвитку суспільства шляхом підготовки
висококваліфікованих фахівців, які затребувані на ринку праці; проведенні
наукових досліджень у галузі економіко-математичного моделювання та
інформаційних технологій; формуванні національно-свідомої особистості
студентської молоді.
Візія: кафедра економічної кібернетики є провідним та визнаним на
національному і міжнародному рівні структурним підрозділом Університету у
галузі підготовки фахівців з економічної кібернетики, який забезпечує формування
актуальних знань та навичок з економіки, економіко-математичного моделювання
та інформаційних технологій, використовує передові інноваційні наукові розробки
для проведення науково-дослідної діяльності.
Кафедра економічної кібернетики заснована на базі кафедри математичних
методів в економіці у 1969 р. Очолювали кафедру Р.Л. Домбровський (19691977 рр., 1980-1983 рр.), М.М. Баранкевич (1977-1979 рр., 1987-1992 рр.),
В.М. Вовк (1983-1987 рр., 1992-2021 рр.). Зараз виконує обов’язки завідувача
кафедри доцент кафедри економічної кібернетики З.Б. Артим-Дрогомирецька.
Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за освітніми
програмами «Економічна кібернетика» спеціальності 051 «Економіка». Разом із
низкою інших структурних підрозділів економічного факультету кафедра
економічної кібернетики готує докторів філософії за спеціальністю «Економіка».
Професорсько-викладацький склад кафедри становить 11 осіб за основним
місцем праці: 1 доктор економічних наук, професор; 10 кандидатів економічних
наук (8 з них мають вчене звання доцента), здебільшого усі викладачі – випускники
аспірантури кафедри. Середній вік викладачів – 44 роки.
Викладачі кафедри забезпечують викладання понад 40 навчальних
нормативних та вибіркових дисциплін для здобувачів вищої освіти економічного
факультету. Середнє навантаження на одного викладача кафедри складає близько
575 годин.
Викладачі кафедри систематично підвищують свою кваліфікацію, проходячи
стажування у вітчизняних та закордонних закладах вищої освіти, у структурах ІТсектору, сферах фінансового консалтингу, бізнесу та органів державного
управління:
− Лагоцький Т.Я. Стажування в SoftServe ІТ-Академії «Розроблення,
проектування та архітектура сучасних інформаційних систем, основаних на
об’єктно-орієнтованих мовах програмування» (м. Львів, 2016 р.).

3

− Паславська І.М. учасник виконання проекту DAAD DIES «Партнерство
університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької
служби академічних обмінів DAAD (ID 57449224) в рамках програми партнерства
ЗВО DIES Львівського національного університету імені Івана Франка із
Вюрцбурзьким університетом Юліуса Максиміліана (грантоотримувач) та
Київським академічним університетом (2019 р.).
− Зомчак Л.М. Міжнародне наукове та педагогічне стажування (UkraineEngland-Slovac Republic, 2020 р.);
− Панчишин А.І. Міжнародне дистанційне наукове стажування для
педагогічних і науково-педагогічних працівників «Академічна доброчесність» на
базі Вищого Семінаріуму Духовного університету UKSW (м. Варшава, Польща,
2020 р.).
− Дацко М.В. Наукове стажування у Центрі математичного моделювання
інституту прикладних проблем математики і механіки ім. Я. С. Підстригача
(м. Львів, 2020 р.).
− Артим-Дрогомирецька З.Б. Програма «Вдосконалення викладацької
майстерності» Львівського національного університету імені Івана Франка
(м. Львів, 2021 р.).
Основні напрямки наукових досліджень: оптимізація управління складними
економіко-виробничими системами, математичні методи прогнозування,
функціонування та оптимізація господарської та фінансової діяльності складних
економічних систем тощо.
Близько 50 років на кафедрі економічної кібернетики діє наукова школа
економіко-математичного моделювання в управлінні економіко-виробничими
системами, засновником та керівником якої є доктор економічних наук,
Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка,
професор кафедри економічної кібернетики Вовк Володимир-Богдан Михайлович.
В рамках наукових досліджень співробітниками та аспірантами кафедри було
захищено 24 дисертаційні роботи, з них 4 докторських.
На кафедрі здійснюється науково-дослідна робота, що виконується в межах
робочого часу викладачів, а також досліджень докторантів, аспірантів, студентів
«Моделювання стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем»,
науковий керівник – д.е.н., професор Вовк Володимир-Богдан Михайлович. Номер
державної реєстрації роботи: 0120U101794. Термін виконання: 01.01.2020 р. –
31.12.2023 р.
При кафедрі постійно функціонує науково-методичний семінар
«Математичні методи в управлінні економіко-виробничими та фінансовими
системами».
Для забезпечення належної якості освітнього процесу колективом кафедри
опубліковано підручники та навчальні посібники з нормативних та вибіркових
начальних дисциплін: Інвестування (В. М. Вовк, І. М. Паславська); Кібернетика в
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економіці (М. М. Баранкевич, М. В. Дацко); Оптимізаційні методи і моделі:
практикум (В. Б. Антонів, М. В. Дацко); Моделювання економічної динаміки:
практикум
(В. В. Здрок,
Т. Я. Лагоцький,
І. М. Паславська);
Основи
економетричних досліджень (В. В. Здрок); Актуарна математика (М. В. Негрей);
Економічний ризик (З. Б. Артим-Дрогомирецька, М. В. Негрей); Економетрія
В. В. Здрок, Т. Я. Лагоцький); Оптимізаційні методи і моделі (В. М. Вовк,
Л. М. Зомчак); Оптимізаційні моделі економіки (В. М. Вовк, Л. М. Зомчак);
Дослідження операцій (М. В. Негрей, З. Б. Артим-Дрогомирецька); Оптимізаційні
методи і моделі (В. Б. Антонів, М. В. Дацко); Збірник типових тестових завдань
фахових вступних випробувань з дисциплін професійної і практичної підготовки
для здобуття освітнього ступеня магістра спеціальності «Економічна кібернетика»
(В. М. Вовк, Л. М. Зомчак, З. Б. Артим-Дрогомирецька та ін.); Адаптивні методи і
моделі в економіці (Н. І. Камінська).
Результати наукових досліджень були опубліковані у низці монографій,
зокрема: Моделювання інноваційного розвитку потенціалу економіко-виробничих
систем (В. М. Вовк, В. Б. Антонів, Н. І. Камінська); Управління економічною
діяльністю домогосподарств: теорія, моделювання, практика (В. В. Здрок,
М. О. Жук); Економетричне моделювання функціонування та розвитку аграрного
сектору України (Л. М. Зомчак, М. В. Негрей).
У 2022 р. рекомендовано до друку:
− Математичні методи моделювання взаємодії економіко-виробничих
систем у конкурентному середовищі: монографія (В. М. Вовк, А. І. Панчишин);
− Моделювання фінансового менеджменту: навчальний посібник
(В. Б. Антонів, Н. І. Дацків, І. М. Паславська).
За останні 5 років колективом кафедри було опубліковано 47 наукових
статтей, з них 3 – у виданнях, які мають імпакт-фактор; 7 – у виданнях, які включені
до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science, Scopus; 18 – в інших
закордонних виданнях; 19 – у фахових виданнях України.
Викладачі, аспіранти та студенти кафедри економічної кібернетики постійно
беруть участь роботі міжнародних та всеукраїнських науково-методичних
конференцій, де здійснюють апробацію результатів своїх наукових досліджень.
Колективом кафедри економічної кібернетики було організовано декілька
міжнародних та всеукраїнських науково-методичних конференцій, зокрема:
− XII Всеукраїнська науково-методична конференція «Проблеми
економічної кібернетики» (м. Львів, 2007 р.);
− Міжнародні
науково-методичні
форуми-конференції
молодих
економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»
(м. Львів, 2010 р., 2012 р., 2014 р., 2017 р., 2018 р.);
− VІІІ Міжнародна наукова конференція «Інформаційне суспільство: стан та
напрями розвитку з урахуванням регіональних умов» (м. Жешув, Польща; м. Львів,
Україна, 2018 р.).
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Кафедра економічної кібернетики також виступала співорганізатором таких
конференцій:
− Першої міжнародної науково-практичної конференції молодих учених
«Теоретична і прикладна економіка: задачі та перспективи» (м. Тернопіль,
м. Львів, 2008 р).
− Міжнародних науково-методичних форумів-конференцій молодих
економістів-кібернетиків «Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід»
(м. Тернопіль, 2011 р., 2013 р., 2016 р.; м. Вінниця, 2015 р.);
− Міжнародних науково-практичних конференцій молодих учених та
студентів «Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку
суспільства» (м. Тернопіль, 2020 р., 2021 р.).
Упродовж 2018-2020 рр. на базі кафедри економічної кібернетики
Львівського національного університету імені Івана Франка був проведений
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економічна
кібернетика».
Здобувачі освітньої програми «Економічна кібернетика» неодноразово
ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі
спеціалізації «Економічна кібернетика»:
− Романова А.Ю. Оптимізація банківських страхових продуктів в процедурі
кредитування. Науковий керівник: д.е.н., проф. Вовк В.М. (2018 р., диплом
I ступеня);
− Стельмах А.В. Короткострокове прогнозування макроекономічної
динаміки України на основі Баєсівської векторної авторегресії. Науковий керівник:
к.е.н., доц. Зомчак Л.М. (2018 р., диплом II ступеня);
− Ракова А. С. Динамічна факторна модель короткострокового
прогнозування ВВП України. Науковий керівник: к.е.н., доц. Зомчак Л.М. (2019 р.,
диплом II ступеня);
− Квасній П.І., Лиса В.І. Моделювання впливу іноземних інвестицій на
розвиток національної економіки. Науковий керівник: к.е.н., доц. Паславська І.М.
(2019 р., диплом II ступеня).
− Каліщук С. О., Цікалова Р. О. Оптимізація діяльності транспортного
підприємства пасажирських перевезень. Науковий керівник: к.е.н., доц. АртимДрогомирецька З. Б. (2020 р., диплом I ступеня);
− Рудницька
Я. І.
Авторегресійне
моделювання
залежностей
макроекономічного стану та показників банківської системи України. Науковий
керівник: к.е.н., доц. Зомчак Л. М. (2020 р., диплом III ступеня).
Команда студентів економічного факультету, у тому числі освітньої
програми «Економічна кібернетика», Львівського національного університету
імені Івана Франка зайняла 2 місце у фіналі Всеукраїнського змагання «Монетарна
політика: виклик Національного банку України університетам» (NBU University
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Challenge) (науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики
Зомчак Л.М.).
Студент спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна
кібернетика» Мінаков Данііл став призером (3 місце) другого туру Всеукраїнської
олімпіади з кількісних методів в економіці «KSE BrainChamp» (Київська школа
економіки) (науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики
Зомчак Л.М.).
Студентка спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Економічна
кібернетика» Коваль Л.О. була призеркою (2 місце) ІІ туру Міжнародного конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика» з
науковою роботою на тему «Сталий розвиток регіонів України: просторовопанельний підхід» (науковий керівник – доцент кафедри економічної кібернетики
Зомчак Л.М.).
На кафедрі постійно функціонують наукові гуртки, які сприяють здобувачам
вищої освіти поглибити теоретичні знання та вдосконалити практичні навики за
напрямками: математичні методи дослідження операцій економіко-виробничих
систем; сучасні проблеми економетрії; математичні моделі оптимізаційних задач в
економіко-виробничих системах; математичні моделі стратегічного інноваційного
розвитку підприємств; сучасні підходи до моделювання економічних процесів.
Студенти освітньої програми «Економічна кібернетика» беруть участь у
програмах академічної мобільності, зокрема у програмі «Еразмус+» у провідних
навчальних закладах Польщі, Італії та Франції.
Команда Enactus Львівського національного університету імені Івана Франка,
членами якої є студенти освітньої програми «Економічна кібернетика», працює над
реалізацією освітніх, соціальних, екологічних проектів, які спрямовані на
вирішення важливих проблем суспільства (наставники – доцент Паславська І.М.,
доцент Вовк В.Р.). Командою Enactus було реалізовано низку проєктів: «Промінь
надії» для людей з особливими потребами; «City clean up», який передбачав
зменшення негативних екологічних наслідків; «Фінансова школа»; проєкт
фінансування освітніх програм; проєкт створення веб-сайту для абітурієнтів та
студентів Abjentura Hub.
Викладачі кафедри економічної кібернетики здійснюють наставництво
академічних груп з метою патріотично-національного виховання та особистісного
розвитку молоді. Студенти кафедри економічної кібернетики беруть активну
участь у щорічному святкуванні професійного свята «Дня кібернетика»; у
підготовці та святкуванні Дня святого Миколая – відвідують сиротинці м. Львова
та області (м. Львів, вул. Таджицька; смт. Брюховичі; смт. Краковець); у заходах,
приурочених
до
святкування
різдвяно-новорічних
свят,
вшануванні
Шевченківських днів, Днів Героїв Небесної Сотні, відвідують культурно-мистецькі
заходи.
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2. Основні цілі та планові показники розвитку
кафедри економічної кібернетики на 2022-2027 роки

Ціль

Конкретні заходи, кількість, індикатори
досягнення

Залучені ресурси

Дата
виконання

І. Кадровий склад
1.

2.

Оцінювання
роботи науковопедагогічних
працівників

Підвищення
кваліфікації,
вдосконалення
викладацької
майстерності та
проходження
стажування
науковопедагогічними
працівниками

1.1.1. Моніторинг та оцінювання роботи
науково-педагогічних
працівників
(заслуховування,
обговорення
та
затвердження
на
засіданні
кафедри
індивідуальних
звітів
про
навчальнометодичну, наукову та організаційно-виховну
роботу, відвідування відкритих лекцій,
організація науково-методичних семінарів
кафедри)

Відповідальна –
доц. АртимДрогомирецька
З.Б.
Викладачі
кафедри
відповідно до
графіку

щорічно

1.1.2. Рейтингування викладачів кафедри за
рівнем
професійної
компетенції
та
ефективності
роботи
відповідно
до
Положення про оцінювання роботи та
визначення рейтингів наукових, науковопедагогічних і педагогічних працівників
Університету

Викладачі
кафедри
відповідно до
графіку

щорічно

1.2.1. Проходження обов’язкого підвищення
кваліфікації
науково-педагогічними
працівниками в Україні та за кордоном в
обсязі не менше 6 кредитів (180 год), один раз
на 5 років

Викладачі
кафедри
відповідно до
графіку

20222027

1.2.2. Активізація дослідницької роботи для Викладачі
отримання вчених звань професора та доцента кафедри
1.2.3. Проходження курсів
викладацької майстерності

20222027

удосконалення доц. Вовк В.Р.
2022доц. Дацко М.В.
2027
доц. Зомчак Л.М.
доц. Комар М.І.
доц. Лагоцький
Т.Я.
доц. Панчишин А.І.

1.2.4. Отримання сертифікатів професійної доц. Вовк В.Р.
атестації та сертифікатів щодо рівня доц. Комар М.І.
володіння іноземною мовою не нижче В2
доц. Зомчак Л.М.

2023
2024
2026
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1.

2.

3.

Акредитація
освітніх програм

Планування
розвитку
навчальнометодичного
забезпечення

Оприлюднення
на сайті кафедри
навчальнометодичного
забезпечення
науковопедагогічних
працівників.

ІІ. Освітня діяльність
2.1.1. Підготовка звіту про самоаналіз та іншої
документації щодо акредитації освітньої
програми «Економічна кібернетика» першого
(бакалаврського)
рівня
вищої
освіти
спеціальності 051 «Економіка»
2.1.2. Підготовка звіту про самоаналіз та іншої
документації щодо акредитації освітньої
програми «Економічна кібернетика» другого
(магістерського)
рівня
вищої
освіти
спеціальності 051 «Економіка»
2.2.1. Підготовка рукописів і публікація
підручників
та
навчально-методичних
посібників з нормативних та вибіркових
навчальних дисциплін освітніх програм
кафедри
2.2.2. Вдосконалення методичних вказівок
щодо написання кваліфікаційних робіт
магістра

гарант та група
забезпечення
освітньої
програми,
завідувач кафедри
гарант та група
забезпечення
освітньої
програми,
завідувач кафедри
Викладачі
кафедри

проф. Вовк В.М.
доц. АртимДрогомирецька
З.Б.
доц. Лагоцький
Т.Я.
2.2.3. Актуалізація і оновлення тематики Викладачі
курсових та кваліфікаційних робіт магістра (за кафедри
напрямками
аналізу,
моделювання
та
прогнозування
повоєнної
відбудови
вітчизняної економіки, логістики, оптимізації
процесів еколого-економічного розвитку)
2.2.4. Оновлення практикумів з навчальних Викладачі
дисциплін циклу професійної та практичної кафедри
підготовки
2.2.5. Розширення переліку баз проходження доц. Антонів В.Б.
виробничої та переддипломної практик доц. Дацко М.В.
здобувачів освіти
доц. Комар М.І.
доц. Паславська
І.М.
2.2.6. Оновлення методичного забезпечення Викладачі
навчальних дисциплін (силабусів, робочих кафедри
програм, методичних вказівок для самостійної
роботи студента)
2.3.1. Оприлюднення оновлених освітніх доц. Антонів В.Б.
програм «Економічна кібернетика» першого
(бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищої освіти
2.3.2. Оприлюднення оновлених силабусів, Викладачі
робочих програм та іншого методичного кафедри
забезпечення компонентів освітніх програм
«Економічна
кібернетика»
першого
(бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів вищої освіти
2.3.3. Оновлення персональної інформації Викладачі
викладачів кафедри
кафедри

2024

2024

20222027

20222023

20222027

20222027
20222027

щорічно

20222027

20222027

20222027
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4.

5.

Розробка і
атестування
електронних
курсів.

Оновлення
освітніх програм,
навчальних
дисциплін
кафедри.
Підготовка
вибіркових
дисциплін.

2.4.1. Підготовка
електронних
курсів Викладачі
навчальних дисциплін кафедри та їхня кафедри
сертифікація:
• Інвестування та його оптимізаційні моделі
доц. Паславська
І.М.
• Економетрія
доц. Вовк В.Р.
доц. Лагоцький
Т.Я.; доц.
Панчишин А.І.
• Економіко-математичні методи та моделі
доц. Вовк В.Р.
доц. Дацків Н.І.
доц. Дацко М.В.
доц. Паславська
І.М.
• Дослідження операцій
доц. АртимДрогомирецька
З.Б.;
доц. Дацко М.В.
• Економічна кібернетика
доц. Антонів В.Б.
• Моделювання економіки
проф. Вовк В.М.
доц. Вовк В.Р.
доц. Комар М.І.
• Математична економіка
доц. Зомчак Л.М.
• Прикладна економетрія
доц. Зомчак Л.М.
2.5.1. Оновлення
освітньої
програми Викладачі
«Економічна кібернетика» з врахуванням кафедри
елементів дуальної освіти (збільшення Стейкголдери
тривалості виробничих практик, проходжен- освітньої
ня стажування студентами у вільний від програми
основного навчання час на базі компаній ІТсектору, фінансового консалтингу, бізнесу та
органів державного управління)
2.5.2. Залучення зовнішніх стейкголдерів до Викладачі
формування та удосконалення вибіркової кафедри
частини навчального плану підготовки Стейкголдери
бакалавра та магістра освітньої програми освітньої
«Економічна кібернетика»
програми
2.5.3. Запровадження викладання навчальних
дисциплін англійською мовою:
«Фондові ринки зарубіжних країн»
доц. Вовк В.Р.
«Методи аналізу даних»
доц. Зомчак Л.М.
«Математичні моделі ринкові економіки»
доц. Зомчак Л.М.
2.5.4. Розроблення 3-4 вибіркових навчальних Викладачі
дисциплін у співпраці із гостьовими кафедри
лекторами-практиками, роботодавцями ІТ- Роботодавці
сектору, фінансового консалтингу, бізнесу та
органів державного управління
2.5.5. Створення
лабораторії
економіко- Викладачі
математичного
моделювання
та кафедри
інформаційних технологій у співпраці Роботодавці
компаніями ІТ-кластеру Львова (SoftServe,
EPAM, Agiliway)

20222027
2023
2023

2023

2024

2024
20242025
2024
2026
20222027

20222027

2024
2023
2026
20222027
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ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
Визначення
3.1.1. Актуалізація наукових досліджень у Викладачі
основних
рамках наукової школи кафедри «Економіко- кафедри
напрямів
математичне моделювання в управлінні Аспіранти та
наукових
економіко-виробничими системами»
здобувачі вищої
досліджень,
освіти
участь в
3.1.2. Розроблення економіко-математичного Викладачі
конкурсах на
інструментарію
забезпечення
сталого кафедри
фінансування з
розвитку та функціонування економіки згідно Аспіранти та
держбюджету,
з
темою
науково-дослідної
роботи здобувачі вищої
укладання
«Моделювання стратегії сталого розвитку освіти
госпдоговорів,
соціально-економічних
систем»
(номер
отримання
державної реєстрації НДР: 0120U101794)
грантів.
3.1.3. Розроблення проєкту теми науково- проф. Вовк В.М.
дослідної роботи, що виконується в межах доц. Артимробочого часу викладачів, а також досліджень Дрогомирецька
докторантів,
аспірантів,
студентів З.Б.
«Моделювання економічних процесів в доц. Дацко М.В.
умовах структурних змін»
3.1.4. Подання на конкурсний відбір запиту на проф. Вовк В.М.
проєкт фундаментального дослідження, що доц. Антонів В.Б.
виконуватиметься за рахунок видатків доц. Артимзагального фонду державного бюджету Дрогомирецька
«Моделювання
організації
економічних З.Б.
процесів у підприємництві»
доц. Зомчак Л.М.
3.1.5. Участь у семінарах, присвячених Викладачі
питанням оформлення документів для кафедри
отримання грантів на дослідження та
стажування
2. Планування
3.2.1. Захист докторських дисертацій
доц. Антонів В.Б.
підготовки
доц. Артимдокторів філософії
Дрогомирецька
і докторів наук
З.Б.
через аспірантуру
доц. Зомчак Л.М.
і докторантуру,
сприяння
3.2.2. Підготовка докторів філософії
Слюз А.Я.
своєчасному
Галочкіна А.-Т.В.
захисту дисертаКосован О.В.
цій, збільшення
3.2.3. Отримання
викладачами
кафедри доц. Вовк В.Р.
кількості
вчених звань доцента
доц. Комар М.І.
працівників з
3.2.4. Рецензування
дисертацій
та Викладачі
науковими
авторефератів дисертацій
кафедри
ступенями
(вченими
званнями).
3. Публікаційна
3.3.1. Публікація щороку 3-4-х результатів Викладачі
активність та
наукових досліджень працівників кафедри у кафедри
підвищення
виданнях, що входять до міжнародних
відповідних
наукометричних баз даних Scopus або Web of
стандартів,
Science
збільшення
1.

20222027

20222023

20232027

20232027

20222027

2026
2027

2027
2024
2025
2025
2023
2024
20222027

20222027
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кількості
науковопедагогічних і
наукових
працівників, які
мають не менше
п’яти наукових
публікацій у
періодичних
виданнях, що
включені до
наукометричних
баз даних Scopus
або Web of
Science.
4. Підготовка до
друку монографій,
у тому числі
іноземними
мовами.
5. Планування
проведення
наукових
семінарів,
зокрема з
залученням
закордонних
партнерів,
розвиток
титульних
конференцій.
Залучення
студентів до
наукової роботи,
участі у
Міжнародних
студентських
олімпіадах,
Всеукраїнській
студентській
олімпіаді,
Всеукраїнському
конкурсі
студентських
наукових робіт.

3.3.2. Публікація упродовж наступних п’яти Викладачі
років кожним викладачем кафедри не менше кафедри
6 наукових статей у фахових періодичних
виданнях

20222027

3.4.1. Видання монографій відповідно до Викладачі
наукової тематики кафедри та наукових кафедри
напрямків досліджень викладачів кафедри

20222027

3.5.2. Активізація
проведення
науковометодичного семінару кафедри
Робота студентських наукових гуртків з
дисциплін кафедри:
• Математичні методи дослідження операцій
економіко-виробничих систем
• Сучасні проблеми економетрії

Викладачі
кафедри

20222027

проф. Вовк В.М.

20222027
20222027

Математичні моделі оптимізаційних задач в
економіко-виробничих системах
•

Математичні
моделі
стратегічного
інноваційного розвитку підприємств
•

Сучасні
підходи
економічних процесів
•

до

моделювання

3.5.3. Забезпечення організації та проведення
щорічної міжнародної науково-методичної
конференції форум молодих економістівкібернетиків
«Моделювання
економіки:
проблеми, тенденції, досвід»

доц. Лагоцький
Т.Я.
доц. Панчишин
А.І.
Здобувачі вищої
освіти
доц. АртимДрогомирецька
З.Б.
доц. Дацко М.В.
Здобувачі вищої
освіти
доц. Паславська
І.М.
доц. Антонів В.Б.
доц. Дацків Н.І.
Здобувачі вищої
освіти
доц. Зомчак Л.М.;
Здобувачі вищої
освіти
Викладачі
кафедри

20222027

20222027

20222027
20222027
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Створення та
підтримка
актуальності
наукових
профілів
науковопедагогічних,
наукових, інших
працівників
кафедри у
наукометричних
базах даних
Scopus, Google
Scholar, на
плаформах
ResearcherID
(Web of Science),
ORCID.
7. Сприяння участі
учасників
освітнього
процесу в
програмах
міжнародної
академічної
мобільності,
стажуванню
наукових і
науковопедагогічних
працівників за
кордоном,
виконання
міжнародних
проєктів.
6.

3.5.4. Підготовлення здобувачів вищої освіти Викладачі
до участі у міжнародних та національних кафедри
конкурсах наукових робіт, олімпіадах зі
спеціалізації «Економічна кібернетика»

20222027

3.5.5. Активна участь у Всеукраїнському Викладачі
конкурсі студентських наукових робіт зі кафедри
спеціалізації «Економічна кібернетика»

20222027

3.5.6. Підготовлення студентів до участі у Викладачі
Міжнародному
конкурсі
студентських кафедри
наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та
економічна політика» та Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт зі
спеціалізації «Економічна кібернетика»

20222027

3.6.1. Підтримка
актуальності
профілів викладачів кафедри

20222027

наукових Викладачі
кафедри

3.6.2. Створення наукових профілів аспірантів Слюз А.Я.
кафедри
Галочкіна А.-Т.В.
Косован О.В.

20222027

3.7.1. Сприяння участі здобувачів освітніх
ступенів
«бакалавр»,
«магістр»,
що
навчаються
за
освітньою
програмою
«Економічна кібернетика» та
аспірантів
кафедри в програмах міжнародної академічної
мобільності, зокрема Erasmus+

20222027

Викладачі
кафедри
Здобувачі вищої
освіти

3.7.2. Сприяння проходженню викладачами Викладачі
кафедри міжнародних стажувань (програм кафедри
підвищення кваліфікації)

20222027

3.7.3. Активізація наукової співпраці з
вченими університетів Польщі (Вроцлавський
університет,
Жешувський
університет),
Німеччини
(Вюрцбурзький
університет
Юліуса Максиміліана) шляхом організації
конференцій, спільних публікацій, обміну
досвідом, виконання міжнародних проєктів.

20222027
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1.

ІV. Соціально-виховна робота
Профорієнтаційна 4.1.1. Розширення
співпраці
викладачів
робота.
кафедри зі загальноосвітніми школами,
ліцеями, гімназіями та іншими навчальними
закладами з метою націлення їхніх
випускників на здобуття вищої освіти за
освітньою
програмою
«Економічна
кібернетика»
4.1.2. Профорієнтаційна
робота
зі
здобувачами освітнього ступеня «бакалавр»
щодо переваг та перспектив навчання на
освітньому рівні «магістр» освітньої програми
«Економічна кібернетика»
4.1.3. Участь у проведенні «Днів відкритих
дверей» та інших профорієнтаційних заходах
Університету та економічного факультету

2.

Робота
порадників
академічних груп
із студентами.

3.

Заходи,
спрямовані на
дотримання
академічної
доброчесності.

4.

Співпраця із
випускниками
кафедри.

5.

Налагодження
співпраці із
роботодавцями.

4.1.4. Організація та проведення щорічної
Зимової школи «Кібернетика в управлінні
економікою» із залученням учнів старших
класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та
гімназій
4.2.1. Активізація
роботи
порадників
академічних груп у напрямку постійної
інформаційної
підтримки
студентів
у
освітньому процесі згідно з Положенням про
порадника Львівського Університету
4.3.1. Сприяння
дотриманню
науковопедагогічними працівниками та здобувачами
вищої
освіти
принципів
академічної
доброчесності, підписання декларації про
дотримання
академічної
доброчесності,
перевірка наукових публікацій та наукових
робіт
(курсових,
звітів
з
практики,
кваліфікаційних робіт магістра) на плагіат
4.4.1. Залучення випускників кафедри:
• до рецензування
та оновлення освітніх
програм «Економічна кібернетика»
• укладання договорів щодо проходження
здобувачами виробничих та виробничопереддипломних практик
• організації
зустрічей-семінарів
щодо
можливостей працевлаштування
4.5.1. Постійне
залучення
провідних
зовнішніх стейкголдерів до оцінки якості та
оновлення освітніх програм, навчальнометодичного
забезпечення
освітнього
процесу, роботи екзаменаційних комісій,
організацій баз практик, проходження
стажувань (компанії SoftServe, EPAM, PwC,
Nestlé Україна, АТ «Концерн Галнафтогаз»,
Agiliway, Bjet).

доц. Антонів В.Б.
доц. Дацків Н.І.

20222027

доц. АртимДрогомирецька
З.Б.
доц. Дацко М.В.

20222027

Викладачі
кафедри
Здобувачі вищої
освіти
Викладачі
кафедри
Здобувачі вищої
освіти

20222027

порадники
академічних груп

20222027

Викладачі
кафедри

20222027

Викладачі
кафедри
Випускники
кафедри

20222027

Викладачі
кафедри
Роботодавці

20222027

20222027

14
6.

1.

2.

Забезпечення
національнопатріотичного
виховання
учасників
освітнього
процесу.

Конкретні кроки,
спрямовані на
представлення
кафедри у
соціальних
мережах.

Наповнення
актуальною
інформацією вебсторінки
кафедри.
Персональні вебсторінки
викладачів.

4.6.1. Формування у студентів національно- Завідувач кафедри 2022патріотичної свідомості через проведення Порадники
2027
тематичних бесід та лекцій, залучення до академічних груп
заходів вшанування державних свят
4.6.2. Формування національної ідеї та Завідувач кафедри 2022життєвої позиції здобувача вищої освіти Порадники
2027
згідно з Концепцією національного виховання академічних груп
студентської молоді, схваленої Вченою радою
Університету
V. Промоція кафедри
5.1.1. Формування
позитивного
іміджу
кафедри та освітньої програми в соціальних
мережах Facebook, Instagram, відкриття
сторінки кафедри на каналі YouTube
5.1.2. Оновлення
профорієнтаційних
матеріалів (буклетів, проспектів, рекламних
відеороликів тощо) про освітні програми
кафедри

Викладачі
кафедри

20222027

доц. Антонів В.Б.
доц. Дацків Н.І.
доц. Панчишин
А.І.
доц. Паславська
І.М.

20222027

5.1.3. Підтримання та розширення цільової доц. Вовк В.Р.
аудиторії кафедри і освітньої програми у доц. Антонів В.Б.
соціальних мережах Facebook, Instagram
доц. Панчишин
А.І.
доц. Дацків Н.І.
доц. Паславська
І.М.
здобувачі вищої
освіти
5.2.1. Оновлення актуальної інформації на:
доц. Антонів В.Б.
• веб-сторінці кафедри (історія розвитку, доц. Панчишин
опис освітніх програм, заходи наукової, А.І.
навчальної, виховної, профорієнтаційної
роботи);
Викладачі
• персональних веб-сторінках викладачів
кафедри
5.2.2. Наповнення персональної інформації Викладачі
про викладачів іноземною мовою
кафедри

20222027

20222027

2022

Претендент на посаду завідувача
кафедри економічної кібернетики економічного факультету,
кандидат економічних наук, доцент
__________________

Зоряна АРТИМ-ДРОГОМИРЕЦЬКА

