
Перелік 
бакалаврських випускних проектів, захищених у 2015 році 

кафедра інформаційних систем в економіці 
напрям підготовки « Комп’ютерні науки» 

Назва теми БВП Підприємство 
(організація), де 
готувалась БВП 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

студента 

Науковий 
керівник 

Дата 
захисту 

БВП 
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ 

Автоматизація процесів 
підтримки прийняття 
рішень з управління 

електронними 
аукціонами 

Трудовий архів 
Монастирищенського 

району, м. 
Монастирище 

Андрущак 
Олександр 

Олександрович 

Артемчук В.О. 
(к.т.н., доцент) 

11.06.2015 

Комп’ютеризація 
процесів підтримки 
прийняття рішень в 
дистанційній освіті 

Дитячий позаміський 
табір оздоровлення 

та відпочинку 
(Пуща-Водиця), 

системний 
адміністратор 

Балбуцький 
В`ячеслав 

Вячеславович 

Гордієнко  І.В. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Розроблення 
автоматизованої 

системи з формування 
та обліку страхових 

полісів 

ПП "СІТ" Береснева 
Катерина 

Олександрівна 

Степаненко О.П. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Проектування  
інформаційної системи 
для кросплатформенної  

мобільної гри 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних 

систем і технологій  

Бондарчук 
Дмитро 

Вадимович 

Козак І.А. 
 (к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Розробка системи 
обліку та 

прогнозування закупок 
продуктів для закладу 

громадського 
харчування 

ТОВ "Інтрафік" Бутова 
Маргарита 

Костянтинівна 

Краснюк М.Т. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Автоматизація процесів 
підтримки прийняття 

рішень з інвестиційної 
привабливості 
підприємств 

Компания "Luxoft" Бухінченко 
Артем 

Сергійович 

Степаненко О.П. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Автоматизація 
управління приватним 

підприємством 

ПП "Валтекс" Гончар 
Дмитро 

Олегович 

Галузинський 
Г.П. 

(к.т.н., доцент) 

11.06.2015 

Розроблення 
підсистеми управління 

торгівельним 
підприємством 

ФОП "Корань В.О." Гончаренко 
Олександр 
Григорович 

Данильченко 
Т.В. 

(к.т.н., доцент) 
 

11.06.2015 

Інформаційна 
підтримка процесу 

управління запасами 

Дитячий позаміський 
табір оздоровлення 

та відпочинку 
(Пуща-Водиця), 

Градов 
Антон 

Миколайович 

Гордієнко І.В. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 



 

системний 
адміністратор 

Автоматизація процесів 
підтримки прийняття 

рішень при виборі 
підприємством 

матеріалів і 
комплектуючих  

ТОВ "Хим-
Агросервіс-Д" 

Демчук 
Андрій 

Олександрович 

Курков М.С. 
(к.е.н., доцент) 

11.06.2015 

Інформаційна 
підсистема підтримки 
електронної комерції 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних 

систем і технологій 

Довгаль 
Анна 

Сергіївна 

Данильченко 
Т.В. 

(к.т.н., доцент) 
 

11.06.2015 

Комп’ютеризація 
оформлення і введення 
кредитних договорів в 
комерційному банку 

ТОВ "Хімконтинент" Дученко 
Броніслав 
Олегович 

Городній О.В. 
(к.т.н., доцент) 

 

11.06.2015 

Автоматизація 
підтримки прийняття 

рішень з аналізу 
клієнтської бази 

комерційного банку 

ПАО КБ 
"ПриватБанк" 

Єрьомін 
Сергій 

Юрійович 

Ситник Н.В. 
(к.е.н., проф.) 

11.06.2015 

Комп’ютеризація 
процесів з управління 
інтернет-магазином 

ТОВ "ВКФ  ІТКОМ" Корнієнко 
Юлія 

Володимирівна 

Ситник Н.В. 
(к.е.н., проф.) 

11.06.2015 

Розробка підсистеми 
підтримки прийняття 

рішень для 
електронного магазина 

на основі агентних 
технологій 

Компанія "ITZ" Мартиненко 
Сергій 

Валерійович 

Гужва В.М. 
 (к.е.н., проф.) 

12.06.2015 

Комп’ютеризація 
процесів 

автоматизованої 
системи "Офіс"- CRM 

ТОВ 
"МАШТЕХНІКА-99" 

Мартинова 
Марія 

Станіславівна 

Сендзюк М.А. 
(к.е.н., проф.) 

12.06.2015 

Проектування системи 
управління процесами 

туристичної агенції 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних систем 

і технологій 

Олійник 
Олександра 
Миколаївна 

Сендзюк М.А. 
(к.е.н., проф.) 

12.06.2015 

Інформаційно-
аналітична підсистема 

ведення операцій за 
договорами в страховій 

компанії 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних систем 

і технологій 

Пасіка 
Анна 

Василівна 

Курков М.С. 
(к.е.н., доцент) 

12.06.2015 

Інформаційна 
підсистема управління 

ДВНЗ "Київський 
національний 

Підвисоцький 
Іван 

Галузинський 
(к.т.н., доцент) 

12.06.2015 



 

набором персоналу 
підприємства 

економічний 
університет імені 

Вадима Гетьмана", 
лабораторія 

інформаційних систем 
і технологій 

Володимирович 

Інформаційна 
підсистема моніторингу 

та управління 
транзакціями 

комерційного банку 

ТОВ "Eco-Service" Родина 
Олександр 
Леонідович 

Данильченко 
Т.В. 

(к.т.н., доцент) 
 

12.06.2015 

Підтримка прийняття 
рішень з оцінки ризику 

при кредитуванні 
позичальників 
(фізичних осіб) 

Дитячий позаміський 
табір оздоровлення 

та відпочинку 
(Пуща-Водиця), 

системний 
адміністратор 

Романюк 
Олександр 
Сергійович 

Сендзюк М.А. 
(к.е.н., проф.) 

12.06.2015 

Комп’ютеризація 
процесів системи 

прийняття рішень з 
верифікації 

електронних платежів 
та виявлення fraud 

користувачів 

ПАТ "Райффайзен 
Банк Аваль" 

Сабадаш 
Катерина 

Вікторівна 

Краснюк М.Т. 
(к.е.н., доцент) 

12.06.2015 

Розробка комп’ютерної 
корпоративної мережі 

для Міністерства 
фінансів України 

ПАТ «Київський 
суднобудівний 

судноремонтний 
завод» 

 

Самійленко 
Олександр 
Сергійович 

Городній О.В. 
(к.т.н., доцент 

12.06.2015 

Розробка підсистеми 
управління запасами 

підприємства 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних 

систем і технологій 

Самох 
Андрій 

Сергійович 

Галузинський 
Г.П. 

(к.т.н., доцент) 

12.06.2015 

Проектування процесів 
складання електронної 
звітності в податковій 

системі 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних 

систем і технологій 

Токарська 
Світлана 
Ігорівна 

Сендзюк М.А. 
(к.е.н., проф.) 

12.06.2015 

Проектування та 
розробка елементів 

системи аналізу 
показників роботи 

СРА-мереж (Cost Per 
Action) 

ДВНЗ "Київський 
національний 
економічний 

університет імені 
Вадима Гетьмана", 

лабораторія 
інформаційних 

систем і технологій 

Третяк 
Тетяна 

Борисівна 

Козак І.А. 
 (к.е.н., доцент) 

12.06.2015 

Комп’ютеризація 
процесів розробки бази 

ПАО КБ 
"ПриватБанк" 

Федоренко 
Євгеній 

Ситник Н.В. 
(к.е.н., проф.) 

12.06.2015 



 

та сховища даних для 
інформаційної системи 
"Клієнт-банк" з 
елементами експертної 
підтримки прийняття 
рішень 

Євгенійович 

Комп’ютеризація 
процесів управління 
персоналом 

ПАТ «Київський 
суднобудівний 

судноремонтний 
завод» 

Шишов 
Андрій 

Олексійович 

Степаненко О.П. 
(к.е.н., доцент) 

12.06.2015 

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
Розробка системи 

електронної комерції 
 Антонова 

Анастасія 
Дмитрівна 

Галузинський 
Г.П. 

(к.т.н., доцент) 
 

20.10.2015 

Автоматизація 
управління ресурсами 
проектів з розроблення 

програмного 
забезпечення  

 Базала 
Максим 

Олександрович 

Степаненко О.П. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Інформаційна система з 
обліку роботи обмінно-

валютних пунктів 

 Бобко 
Тетяна 

Василівна 

Галузинський 
Г.П. 

(к.т.н., доцент) 
 

20.10.2015 

Комп'ютерні технології 
адміністрування 

кредитних ресурсів 

 Залуський 
Павло 

Богданович 

Тішков Б.О. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Системи управління 
бізнес-процесами на 
базі платформи "1С: 

підприємство" 

 Карасенко 
Вадим 

Володимирович 

Гордієнко І.В. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Комп'ютеризація 
процесів підтримки 

прийняття рішень при 
виборі матеріалів і 

комплектуючих 
підприємства 

 Ковальчук 
Ярослав 
Ігорович 

Тішков Б.О. 
(к.е.н., доцент ) 

20.10.2015 

Комп'ютеризація 
розрахунку  

кредитоспроможності 
позичальника  

 Корнєйко 
Катерина 

Олександрівна 

Денісова О.О. 
(к.е..н., доцент) 

20.10.2015 

Комп'ютерні технології 
підтримки інтернет-

сайту 
 

 Король 
Анастасія 

Олександрівна 

Денісова О.О. 
(к.е..н., доцент) 

 

20.10.2015 

Комп'ютерні технології 
для системи 

проектування 
графічних вимірних 

презентацій 

 Кошовий 
Володимир 

Володимирович 

Козак І.А. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Комп’ютерні технології 
для системи 

електронної комерції у 
сфері торгівлі 

 Кравцов 
Юрій 

Вікторович 

Козак І.А. 
(к.е..н., доцент) 

 

20.10.2015 



 

 

комплектуючими 
Інформаційна система 

"Клієнт-банк" 
 Криштопа 

Вікторія 
Святославівна 

Курков М.С. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Розроблення 
автоматизованого 

комплексу для 
моніторингу газового 

трубопроводу із 
використанням 

автопілоту  

 Максименков 
Владислав 

Костянтинович 

Степаненко О.П. 
(к.е.н., доцент) 

20.10.2015 

Розробка інформаційної 
системи Інтернет-

банкінгу 

 Пасак 
Валентина 

Володимирівна 

Краснюк М.Т. 
(к.е.н., доцент) 

 

20.10.2015 

Розроблення 
інформаційної 
підсистеми для 
торгівельного 
підприємства 

 Подворний 
Сергій 

Борисович 

Данильченко 
Т.В. 

(к.т.н., доцент) 

20.10.2015 

Розрахунок потреб в 
основних матеріалах 

для виконання річного 
плану виробництва 

 Роганов 
Євгеній 

Андрійович 

Устенко С.В. 
(д.е.н.,професор) 

20.10.2015 

Розроблення 
автоматизованої 

системи обліку та 
контролю виробництва 

на підприємстві 

 Сіромаха 
Юрій 

Олександрович 

Тішков Б.О. 
(к.е.н.,доцент) 

20.10.2015 

Комп'ютеризація 
процесів підтримки 
прийняття рішень в 
управлінні роботою 

продуктового магазину 

 Шевчук 
Максим 

Юрійович 

Тішков Б.О. 
(к.е.н.,доцент) 

20.10.2015 
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