1.
Автоматизація аналізу фінансових показників підприємства
2.
Автоматизація бізнес процесів малого виробничого підприємства
3.
Автоматизація діяльності медичної установи
4.
Автоматизація діяльності підприємств ресторанного бізнесу
5.
Автоматизація діяльності торгового підприємства
6.
Автоматизація обліку бізнес процесів закладів громадського
харчування
7.
Автоматизація обліку пацієнтів та звітності медичної установи
8.
Автоматизація обліку розрахункових операцій засобами 1С
9.
Автоматизація роботи диспетчера каси автовокзалу
10. Автоматизація системи управління навчальним процесом
11. Автоматизація транспортних перевезень за умов повної та неповної
визначеності даних
12. Автоматизація управління складом підприємства
13. Аналіз факторів розвитку тіньової економіки
14. Впровадження інформаційної системи управління складом
15. Гейміфікація як інструмент підвищення продажів на підприємстві
16. Диференціальні моделі економіки з урахуванням утилізації
виробничого забруднення
17. Економіко-математичне моделювання показників економічної
безпеки підприємства
18. Економіко-математичні
моделі
оптимізації
структури
сільськогосподарських підприємств
19. Застосування IT-технологій для оптимізації процесів документообігу
20. Концептуальні
моделі
соціально-економічної
структури
українського суспільства
21. Методи підвищення конкурентноспроможності аптечних закладів за
допомогою інформаційних технологій
22. Мінімізація ризиків податкових надходжень
23. Мінімізація транспортних витрат виробничого підприємства
24. Моделювання боргової стійкості країни
25. Моделювання виробничої діяльності сільськогосподарських
підприємств
26. Моделювання впливу макроекономічних показників на курс
національної валюти
27. Моделювання впливу макроекономічних показників на ринок
автомобілів
28. Моделювання впливу основних макроекономічних показників на
формування інвестиційного клімату
29. Моделювання впливу політичного ризику на процеси інвестування
30. Моделювання впливу рівня корупції на економічне зростання країни
31. Моделювання динаміки міжнародної торгівлі в контексті зміни
валютного курсу
32. Моделювання динаміки попиту на туристичні продукти медичного
туризму
33. Моделювання діяльності підприємств харчової промисловості
34. Моделювання економічної безпеки держави

35. Моделювання ефективності управління сталими ланцюгами
постачань виробничого підприємства
36. Моделювання залежності обсягів споживання енергії від
макроекономічних факторів
37. Моделювання зв’язку між енергоспоживанням та економічним
зростанням
38. Моделювання інвестиційної складової безпеки розвитку регіону
39. Моделювання інструментів фондового ринку України
40. Моделювання конкурентоспроможності сільськогосподарських
підприємств
41. Моделювання надійності програмного забезпечення
42. Моделювання оптимальних інвестиційних потоків
43. Моделювання оптимального розподілу інвестицій
44. Моделювання процесів взаємозв’язку енергоспоживання та
макроекономічних показників
45. Моделювання процесів економічного зростання в системі
індикаторів економіки знань
46. Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки
регіону
47. Моделювання ринку земель сільськогосподарського призначення
48. Моделювання розвитку фармацевтичної промисловості з
урахуванням соціально-економічних факторів
49. Моделювання системи оподаткування підприємств
50. Моделювання стійкості фінансової системи України
51. Моделювання страхових ризиків в аграрній сфері економіки України
52. Моделювання фінансово-економічної стійкості держави за впливу
зовнішньої нестабільності
53. Моделювання частки тіньової економічної діяльності
54. Моделювання явища ухилення від сплати податків
55. Оптимізація витрат по ланцюгу постачання фармацевтичних
препаратів
56. Оптимізація рекламного бюджету фармацевтичних підприємств із
застосуванням методів економіко-математичного моделювання
57. Оптимізація системи управління транспортними перевезеннями
58. Проектування веб-порталу спортивної організації
59. Проектування корпоративного web-додатку
60. Проектування
та
розробка
Internet-магазину
продажу
дизайнерського жіночого одягу
61. Розробка front-end частини веб-додатку засобами React та Flux
62. Розробка Web-сайту візитки туристичної фірми
63. Розробка web-сайту для магазину роздрібної торгівлі
64. Розробка Web–сайту закладу швидкого харчування
65. Розробка Web-сайту засобами CMS JOOMLA
66. Розробка автоматизованої інформаційної системи функціонування
закладів ресторанного господарства
67. Розробка автоматизованої системи документообігу кафедри
68. Розробка алгоритмів оптимізації транспортних перевезень

69. Розробка веб-додатку «Студент»
70. Розробка веб-додатку для автоматизації формування прайс-листів
електронного магазину
71. Розробка додатку автоматизації процесу розв'язування задач систем
масового обслуговування
72. Розробка додатку для Windows в середовищі UWP
73. Розробка додатку електронної комерції засобами WordPress
74. Розробка додатку розв'язування задачі маршрутизації транспортних
засобів
75. Розробка інтернет-магазину засобами PHP
76. Розробка інформаційної системи автоматизації роздрібної торгівлі
автомагазину
77. Розробка інформаційної системи підприємства методами
багаторівневої архітектури
78. Розробка інформаційної системи підприємства методами
багаторівневої архітектури
79. Розробка корпоративного сайту готелю
80. Розробка програмного забезпечення для автоматизації системи
«клієнт-банк»
81. Розробка програмного модуля управління дисконтами в
інформаційній системі Odoo
82. Розробка проекту залучення іноземних інвестицій з використанням
сучасних інформаційних технологій
83. Розробка сайту електронної комерції
84. Розробка управлінських рішень по впровадженню CRM системи у
діяльності організації
85. Створення веб-сайту наукового журналу
86. Створення інформаційної системи управління ОСББ
87. Формування ефективної системи управління запасами торгівельних
організацій в умовах невизначеності

