
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки: 
 /БАКАЛАВРИ/ 

№ П І Б Тема дипломної роботи Кафедра Науковий керівник Шифр 

1. 
Абакумов 
Олександр 
Олександрович 

Стан обліку та аудиту фінансових результатів 
господарювання підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 

аудиту 

викладач  
Гузь Д.О. 

Д/р 
  269 

2. 
Алексеюк 
Любов 
Олександрівна 

Формування трансакційних витрат ринку 
цінних паперів на сучасному етапі розвитку 
економіки 
Forming of the equities market transaction 
charges at the modern stage of the economy 

 

економічної теорії та 
історії економічної 

думки 

к. е. н., доц. 
 Копилова О. В. 

Д/р 
  270 

3. 
Антонюк 
Сергій 
Дмитрович 

Методи відбору та оцінки персоналу на 
прикладі магазину Azzarini  
Methods of selection and evaluation of staff at 
the Azzarini store 

менеджменту та 
математичного 

моделювання ринкових 
процесів 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В. Д/р 

  271 

4. 
Арнаут 
Катерина 
Олександрівна 

Державна казначейська служба України: 
сучасний стан та напрямки модернізації 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 

к.е.н., доцент  
Савастєєва 0. М. 

Д/р 
  272 

5. 
Артамонова 
Регіна 
Олександрівна 

Венчурне фінансування на засадах державно- 
приватного партнерства. 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 
Костолонова Л. В. Д/р 

  273 

6. Атабердієва 
Марал 

Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності 
страхових компаній та його реалізація в 
економіці України  
Financial potential of the insurance companies 
investment activities and its realization in the 
economy of Ukraine 

економічної теорії та 
історії економічної 

думки 

к. е. н., доц.  
Пічугіна Ю.В. 

Д/р 
 274 

7. 
Атаманенко 
Валентина 
Олександрівна 

Розвиток системи управління якістю 
банківських послуг 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 

к.е.н., доцент  
Захарченко Н. В. 

Д/р 

 275 

 



8. 
Балакіна 
Катерина 
Анатоліївна 

Чинники ефективного управління 
підприємства в сфері ресторанного бізнесу  
Factors for efficient management of a 
restaurant business enterprise 

менеджменту та 
математичного 

моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л. 

Д/р 
276 

9. Баташова Г алінська 
Ольга Валеріївна 

Фінансова угода як інструмент управління 
банківськими ризиками 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 

старший викладач 
Прокоф’єва Г. С. 

Д/р 
277 

10. 
Белова 
Карина 
Віталіївна 

Розвиток ринку банківських послуг для 
фізичних осіб в умовах нестабільної економіки 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 
Колесник О. О. Д/р 

278 

11. 
Болокан 
Руслан 
Миколайович 

Стан обліку та аудиторська перевірка основних 
засобів підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 

аудиту 

ст. викл.  
Буслаева Г.В. 

Д/р 
279 

12. 
Бушняк 
Тетяна 
Іванівна 

Корпоративна соціальна відповідальність 
бізнесу 
Corporate social responsibility of business 

менеджменту та 
математичного 

моделювання ринкових 
процесів 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В. 

Д/р 
280 

13. 
Варченко 
Аліна 
Євгенівна 

Економіко-математичне моделювання 
управління портфельними інвестиціями 3 
врахуванням ризику 
Economic-mathematical modeling of portfolio 
investment management taking into account 
risk 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 

технологій 

доц. к.е.н.  
Івашко Л.М. 

Д/р 
281 

14. 
Виноградова 
Анастасія 
Володимирівна 

Використання неформальних організаційних 
структур для розвитку організації, що 
навчається 
Usage of effect of informal structures on 
developing learning organization 

менеджменту та 
математичного 

моделювання ринкових 
процесів 

канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Робул Ю. В. 

Д/р 
282 

15. 
Владова 
Тетяна 
Василівна 

Управління валютними і процентними 
ризиками 

економіки та 
моделювання ринкових 

відносин 
Лазарева Л. В. 

Д/р 
283 



16. 
Водяник 
Дмитро 
Вадимович 

Аутсорсинг фінансових послуг як інструмент 
підвищення конкурентоспроможності банків 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент 
 Маслій Н. 
д. 

Д/р 
284 

17. 
Войтовик 
Володимир 
Романович 

Облік та аудит довгострокових біологічних 
активів на підприємствах сільського 
господарства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

д.е.н., проф. 
 Ніценко В.С. Д/р 

285 

18. 
Гапоненкова 
Евгенія 
Сергіївна 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
нематеріальних активів підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

Ст. викл. 
 Багдікян С.В. Д/р 

286 

19. Гє 
Цзясин 

Вплив глобалізації на розвиток національних 
фінансових ринків 
Globalization influence on the national 
financial markets development 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Ломачинська І. А. Д/р 

287 

20. 
Голега 
Олександр 
Вячеславович 

Вплив фінансової децентралізації на розвиток 
економіки регіонів України 
The financial decentralization influence on 
the development of economy of the regions of 
Ukraine 

економічної теорі та 
історіі економічної 
думки ї 

викл. 
Пугачова Н. М. Д/р 

288 

21. 
Головіна  
Вероніка  
Євгенівна 

Особливості економіки України в умовах 
глобальної макроекономічної нестабільності  
The economy of Ukraine peculiarities under the 
conditions of the global macroeconomic 
instability 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Крючкова Н. М. Д/р 

289 

22. 
Горбатюк 
Юлія 
Олександрівна 

Облік і аудит наявності та руху 
автотранспортних засобів на підприємстві. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. Д/р 

290 

23. 
Гордулава  
Ілля 
Гедеванович 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
розрахунків з постачальниками та 
підрядниками підприємства 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

Ст. виклад.  
Масіна Л.О. Д/р 

291 

24. 
Горенко  
Вікторія 
Юріївна 

Облік та аудит кредиторської заборгованості 
підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

Викладач 
 Гузь Д.О. 

Д/р 
292 



25. 
Гусарова  
Вероніка 
Олександрівна 

Трансформація податкової системи України та 
її вплив на розвиток економіки 
Transformation of the tax system of Ukraine 
and its impact on the development of economy 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к.е.н., ст. викл.  
Бабанська О.В. 

Д/р 
         293 

26. 
Десятник 
Дмитро 
Володимирович 

Банківські ресурси як основа функціонування 
банку. 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

д.е.н.,Професор  
Осипов В. І. 

Д/р 
  294 

27. 
Дзундза 
Михайло 
Андрійович 

Розвиток сектора освіти як чинник 
економічного зростання  
Development of the education sector as a factor 
of the economic growth 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ст. викладач  
Кіріліна М.А. 

Д/р 
  295 

28. 
Дідик 
Анастасія 
Олександрівна 

Роль податків у формуванні доходів бюджетної 
системи України 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент  
Бутенко В.В. 

Д/р 
  296 

29. 
Дмитрієва 
Ірина 
Борисівна 

Взаємодія банківських та страхових установ: 
проблеми та перспективи 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

ст. викладач  
Прокоф’єва Г. С. 

Д/р 
 297 

30. 
Добровольський 
Андрій 
Олександрович 

Сучасні технології в маркетингу відносин 
Modern technology in marketing relationships 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Чайковська М.П. 

Д/р 
 298 

31. 
Донецька 
Анна 
Ігорівна 

Проблеми ефективної реалізації функцій 
менеджменту на прикладі... 
The problems of effective implementation of 
management functions for example 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ст. викладач  
Гайворонська І.В. 

Д/р 
 299 

32. 
Доні 
Микита 
Михайлович 

Стратегічне управління банківською 
діяльністю 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

ст.. викладач  
Костолонова Л. В. 

Д/р 
        300 

33. 
Дубровський 
Вадим 
Геннадійович 

Забезпечення якості управління доходами 
місцевих бюджетів 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

проф. к.е.н.  
Журавльова Т.О. 

Д/р 
 301 



34. 
Дужан 
Вероніка 
Андріївна 

Ефективність контент-маркетингу при 
залученні клієнтів в епоху Інтернету  
The effectiveness of content marketing for 
attracting customers in the Internet era 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В. 

Д/р 
        302 

35. 
Євтодій 
Олексій 
Вікторович 

Облік та аудит виробничих запасів 
підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

д.е.н., проф.  
Ніценко В.С. 

Д/р 
 303 

36. 
Єрьоменко 
Юлія 
Вадимівна 

Бюджет і бюджетний процес на рівні місцевого 
самоврядування в Україні 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент  
Савастєєва О.М. 

Д/р 
 304 

37. 
Жураківська 
Катерина 
Анатоліївна 

Методи планування та організація спортивних 
подій 
Methods for planning and organizing of sport 
events 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л. 

Д/р 
 305 

38. 
Заровна 
Карина 
Сергіївна 

Комунікації та інформаційне забеспечення 
страхової компанії 
Communications and information provision of 
the insurance company 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

проф. к.е.н.  
Журавльова Т.О. 

Д/р 
 306 

39. 
Захарчук 
Володимир 
Володимирович 

Розвиток ринку автотранспортного 
страхування України 
Development of the vehicle insurance market of 
Ukraine Peculiarities of the state regulation of 
the investment activity in Ukraine 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц. 
 Пічугіна Ю.В. 

Д/р 
 307 

40. 
Карпенко 
Катерина 
Олександрівна 

Фінансова звітність підприємства: порядок 
складання та аудиторська перевірка. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

викладач 
Ільченко Д.А. 

Д/р 
 308 

41. 
Кисельова 
Дарія 
Дмитрівна 

Планування і порядок фінансування видатків 
місцевих бюджетів 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Лазарєва Л. В. 
Д/р 

 309 



42. 
Кір’єв 
Євгеній 
Михайлович 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
грошових коштів підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

к.е.н., доц.  
Кусик Н.Л. 

Д/р 
        310 

43. 
Клименко 
Олена 
Юріївна 

Облік та аудит грошових коштів на 
підприємстві. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

Викладач 
 Ільченко Д.А. 

Д/р 
311 

44. 
Коваленко 
Ірина 
Олегівна 

Впровадження інструментів digital у 
маркетингову політику організації 
Implementing of digital marketing into 
marketing policy of organization 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Робул Ю. В. 

Д/р 
        312 

45. 
Ковальчук 
Юлія 
Олегівна 

Стан обліку та аудиту розрахунків 
підприємства з покупцями і замовниками. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. викл.  
Буслаєва Г.В. 

Д/р 
313 

46. 
Контоністов 
Максим 
Олегович 

Формування напрямків розвитку кредитної 
політики банку (на прикладі ПАТ «Альфа- 
Банк») 
Forming of directions of development of the 
bank's credit policy (for example, PAO 
ALPHA-BANK) 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ст. викладач  
Кіріліна М.А. 

Д/р 
        314 

47. 
Котюк 
Юлія 
Анатолівна 

Зарубіжний досвід функціонування 
казначейської системи як джерело методичних 
інновацій 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент 
Савастєєва О. М. 

Д/р 
        315 

48. 
Кривцов 
Сергій 
Леонідович 

Побудова оптимальної системи управління 
бізнес- процесами на різних етапах розвитку 
підприємства 
Construction of an optimal business process 
management system at various stages of 
enterprise development 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

ст.викл. 
 Залецька І. О. 

Д/р 
        316 

49. 
Кричун 
Олексій 
Сергійович 

Становлення та розвиток державного 
фінансового контролю в Україні 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

проф.. 
Шлафман 

Д/р 
        317 



50. 
Куделіна 
Анастасія 
Костянтинівна 

Особливості організації обліку та аудиту на 
підприємствах малого бізнесу. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

к.е.н., доц.  
Гоголь М.М. 

Д/р 
        318 

51. 
Кушніренко 
Анастасія 
Данилівна 

Сучасні підходи до побудови бізнес-моделі 
підприємницької структури  
Modern approaches to building a business 
model of an entrepreneurial structure 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В. 

Д/р 
        319 

52. 
Лисенко 
Карина 
Андріївна 

Особливості функціонування вітчизняного 
банківського сектору в умовах реформування 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Журавльова Т. О. Д/р 
        320 

53. Лю Сіші 

Вплив інституціональних ринкових 
трансформацій на сучасну економічну систему 
Influence of institutional market 
transformation on the modern economic 
system 

економічної теорії та 
інформаційних 
технологій 

д. е. н., проф.  
Горняк О. В. 

Д/р 
        321 

54. Лю Цзюньвей 

Особливості інтеграції українських фондових 
бірж до глобального фінансового простору  
The Ukrainian stock exchanges integration 
features into the global financial space 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц. 
Копилова О. В. 

Д/р 
        322 

55. 
Мазур 
Яна 
Олегівна 

Стан обліку та аудиту кредиторської 
заборгованості на підприємстві 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

к.е.н., доц.  
Гоголь М.М. 

Д/р 
        323 

56. 
Мармусевич 
Єлизавета 
Олександрівна 

Ефективність ринку туристичних послуг в 
Україні 
The effectiveness of the tourist services market 
in Ukraine 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Шмагіна В.В. 

Д/р 
        324 

57. 
Мартинюк 
Орина 
Олександрівна 

Роль мотивації працівників у забезпеченні 
ефективності сучасного виробництва  
The role of motivation of employees in ensuring 
efficiency modern production 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

ст. викл. 
Крижановський С.В. 

Д/р 
        325 

58. 
Мельник 
Аліна 
Сергіївна 

Сучасні тенденції та закономірності розвитку 
електронних фінансових послуг в Україні 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент  
Маслій Н. Д. 

Д/р 
        326 

 



59. 
Мурач 
Анастасія 
Дмитрівна 

Проектування, моніторинг та оптимальне 
управління доступом до інформаційних 
сервісів виробничого підприємства 
Engineering, monitoring and optimal control of 
access to manufacturing enterprise information 
services 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

ст.викл.  
Максимов О.С. 

Д/р 
        327 

60. 
Нагорний 
Владислав 
Сергійович 

Лізинг у банківській діяльності як спосіб 
фінансування сучасного бізнесу 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент  
Дем’янчук М. А. 

Д/р 
328 

61. 
Олексієнко 
Валерій 
Михайлович 

Проблеми та перспективи IT-сектору України 
Problems and trends of the IT sector of 
Ukraine. 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Чайковська М.П. 

Д/р 
        329 

62. 
Омельченко 
Іван 
Володимирович 

Розвиток національної економіки в сучасних 
умовах 
Peculiarities of the national economy 
development under the modern terms 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Матюк Т.В. 

Д/р 
        330 

63. 
Омельяненко 
Ігор 
Ігорович 

Оптимізація та управління бізнес-процесами на 
різних етапах розвитку підприємства 
Optimization and management of business 
processes on the different stages of 
development of enterprise 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

ст.викл.  
Залецька І.О. 

Д/р 
        331 

64. 
Осадча 
Маргарита 
Андріївна 

Облік та аудит поточних біологічних активів на 
підприємствах сільського господарства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

д.е.н., проф.  
Ніценко В.С. 

Д/р 
        332 

65. 
Осіпова 
Марія 
Сергіївна 

Податкове планування та прогнозування 
податку на прибуток підприємств 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

к.е.н., доцент  
Дем’янчук М. А. 

Д/р 
        333 

66. Пань  
Лі 

Формування стратегії економічної безпеки 
Китайської народної республіки  
Formation of strategy of economic security the 
Chinese National Republic 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Єгорова -Гудкова Т.І. 

Д/р 
        334 

67. 
Панфіленко 
Євгенія 
Олександрівна 

Облік та аудит зобов’язань на підприємстві. 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

викладач  
Гузь Д.О. 

Д/р 
        335 



68. 
Пастернак 
Марія 
Валеріївна 

Побудова бізнес - моделі соціального проекту 
"Ocean.Charity - shop"" (на підставі 
використання логіко-структурного підходу в 
управлінні проектами) 
Creation of business model of social project 
"Ocean.Charity - shop" (based on logical 
structure approach in project management) 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд.екон. наук, доцент 
Егорова -Гудкова Т.І. 

Д/р 
        336 

69. 
Петрова 
Катерина 
Федорівна 

Фінансове забезпечення господарської 
діяльності українських підприємств у сучасних 
умовах 
Financial providing of economic activity of 
Ukranian enterprises in modern conditions 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Ломачинська І. А. 

Д/р 
        337 

70. 
Подирак 
Заріна 
Юріївна 

Розвиток конкурентної політики держави в 
сучасних умовах 
Development of the state competition politics 
under the modern terms 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

д. е. н., проф.  
Горняк О. В. 

Д/р 
        338 

71. 
Подирак 
Каріна 
Юріївна 

Роль банківського кредитування у розвитку 
національної економіки  
The role of the bank crediting in the national 
economy development 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Ломачинська І. А. 

Д/р 
        339 

72. 
Подолько 
Дар’я 
Сергіївна 

Фінансовий облік та аудит власного капіталу 
підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
        340 

73. 
Полунєєв 
Владислав 
Андрійович 

Оптимізація логістичних процесів 
підприємства 
Optimization of logistic processes of enterprise 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

ст.викл.  
Залецька І.О. 

Д/р 
       341 

74. 
Пономаренко 
Валерія 
Ігорівна 

Економіко-математичне моделювання 
управління персоналом  
Economic and mathematical modeling of 
personnel management 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

доц. к.е.н. 
 Івашко Л.М. 

Д/р 
        342 

75. 
Походун 
Ольга 
Федорівна 

Іммітаційне моделювання систем массового 
обслуговування 
Immutation simulation of mass service systems 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

доц. к.ф.-м.н., 
 Коренкова Г.В. 

Д/р 
        343 

 



76. 
Прилипко 
Олександра 
Павлівна 

Операції банків з готівкою 
економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

ст. викладач 
Колесник О. О. 

Д/р 
       344 

77. 
Прунь 
Анастасія 
Андріївна 

Управління кредитними ризиками 
економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Лазарєва Л. В. Д/р 
        345 

78. 
Пятигорець 
Олександра 
Іванівна 

Фінансовий облік та контроль грошових 
коштів підприємства. 

кафедри 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
        346 

79. 
Ракитська 
Анна 
Олегівна 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
виробничих запасів підприємства. 

кафедри 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. викл. 
Буслаєва Г.В. 

Д/р 
        347 

80. 
Рижов 
Олексій 
Олегович 

Роль інновацій у розвитку соціального 
підприємництва в Україні The role of 
innovations in the social enterprises 
development in Ukraine 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц. 
Скороход І. П. 

Д/р 
        348 

81. 
Рильська 
Анастасія 
Віталіївна 

Балансові моделі (аналіз та синтез) з 
використанням системи 
VisSim 
Balance model (analysis and synthesis) using 
the system 
VisSim 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

доц.,к.ф.-м.н.  
Любота В.М. 

Д/р 
        349 

82. 
Римський 
Данило 
Валентинович 

Облік та аудит основних засобів підприємства. 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

д.е.н., проф.  
Ніценко В.С. 

Д/р 
        350 

83. 
Романовський 
Дмитро  
Геннадійович 

Сучасні тенденції розвитку ринку криптовалют 
Modern trends in the development of the 
market are crippled 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Чайковська М.П. 

Д/р 
        351 



84. Самойлюк 
Ганна 
Юріївна 

Фінансовий облік та аудит нематеріальних 
активів підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. Д/р 

352 

85. Свідер 
Аліна 
Сергіївна 

Застосування економетричних методів в 
банківській діяльності  
Application of econometric methods in banking 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

доц.,к.ф.-м.н.  
Рудик О.Г. Д/р 

353 

86. Селезньова 
Анастасія 
Михайлівна 

Фінансове забезпечення стану малого та 
середнього бізнесу в Україні 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

ст. викладач  
Костолонова Л. В. Д/р 

354 
87. Семенюк 

Юлія 
Олегівна 

Облік та аудит касових операцій на 
підприємстві. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. Д/р 

355 

88. Семчишен 
Костянтин 
Юрійович 

Наслідки світового фінансового кризису для 
економіки України 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Дергачов В. 0. 
Д/р 
356 

89. Серотюк 
Іван 
Володимирович 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
розрахунків по заробітній платі на 
підприємстві. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

д.е.н., проф.  
Побережець О.В. Д/р 

357 
90. Тіхоніна 

Лана 
Сергіївна 

Моніторинг зкологічних криз в світі на основі 
концепції ноосфери В.І. Вернадського  
Monitoring of ecological crises in the world 
based on the noosphere concept of V.I. 
Vernadsky 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

к. е. н, доцент 
Єгорова -Гудкова Т.І. Д/р 

358 

91. Ткаченко 
Валерія 
Андріївна 

Проблеми і и перспективи розвитку малого 
бизнесу в Україні 
Problems and prospects of small business 
development in Ukraine 

менеджменту і 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ст. викладач  
Гайворонська І.В. Д/р 

359 

92. Ткачук 
Руслана 
Євгеніївна 

Оцінка стану фінансової безпеки підприємства економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Дем’янчук М. А. 
Д/р 
360 

 



93. 
Узіков 
Микита 
Вадимович 

Принципи побудови інтегрованих ланцюгів 
постачань 
Principles for integrated supply chain 
development 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л. 

Д/р 
361 

94. 
Унтілова 
Оксана 
Миколаївна 

Облік та аудит дебіторської заборгованості 
підприємства. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

викладач  
Ільченко Д.А. 

Д/р 
362 

95. 
Федоренко 
Наталя 
Володимирівна 

Фінансовий облік та аудит розрахунків 
підприємства з оплати праці. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
363 

96. 
Федоринич 
Яна 
Юріївна 

Стратегії розвитку компанії в системі 
франчайзінгу 
Company development strategies with the 
franchising schemes 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л. 

Д/р 
364 

97. 
Федорова 
Інна 
Миколаївна 

Стан обліку та аудиторська перевірка 
розрахунків з покупцями та замовниками 
підприємства. 

кафедри 
бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. викл. Багдікян С.В. Д/р 
365 

98. 
Харченко 
Тетяна 
Василівна 

Банк як фінансовий посередник на ринку 
фінансових послуг 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

старший викладач 
Прокоф’єва Г. С. 

Д/р 
366 

99. 
Хмарюк 
Вікторія 
Віталіївна 

Проблеми між бюджетних відносин на 
місцевому та регіональному рівнях та шляхи їх 
рішення 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Бутенко В. В. Д/р 
367 

100. 
Хонелія 
Крістіна 
Зуріковна 

Місцеві бюджети в економічній системі країни 
економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Лазарєва Л. В. Д/р 
        368 



101. 
Цуркан 
Ольга 
Павлівна 

Аналіз впливу факторів зовнішнього 
середовища на ефективність роботи організації 
(на прикладі) 
Analysis of the impact of environmental factors 
on the effectiveness of the organization (for 
example) 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

ст. викладач  
Гайворонська І.В. 

Д/р 
        369 

102. 
Чабанова 
Валерія 
Василівна 

Бюджетна система як інструмент регулювання 
економічного розвитку 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

проф.  
Шлафман Н. Л. 

Д/р 
        370 

103. Чжан 
Хуацян 

Особливості управління підприємницькою 
діяльністю в сучасних умовах Peculiarities of 
the entrepreneurial activity management 
under the modern terms 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц. 
 Бичкова Н. В. 

Д/р 
        371 

104. 
Шарікова 
Вікторія 
Володимирівна 

Проблеми офшорного бізнесу в умовах 
глобалізації 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Дергачов В. О. Д/р 
        372 

105. 
Шатковська 
Маріна 
Сергіївна 

Стан обліку та аудиту розрахунків 
підприємства з постачальниками і 
підрядниками. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. викл. 
Буслаєва Г.В. 

Д/р 
373 

106. 
Шевченко 
Лариса 
Анатоліївна 

Вплив розвитку інформаційних технологій на 
мотивацію та організаційну культуру 
 Impact of IT development on motivation and 
organizational culture 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Робул Ю. В. 

Д/р 
        374 

107. 
Шеремет 
Анастасія 
Ігорівна 

Особливості підприємництва в Україні 
Features of entrepreneurship in Ukraine 

менеджменту та 
математичного 
моделювання ринкових 
процесів 

канд. фіз.-мат. наук, доцент 
Залюбінська Л.М. 

Д/р 
        375 



 

108. Шинкаренко 
Артем 
Олександрович 

Валютно-фінансова політика Європейського 
союзу 

економіки та 
моделювання ринкових 
відносин 

Дергачов В. О. 
Д/р 
376 

109. Шіль 
Гаутам  
Кішан 

Корпоративне управління та фінансова 
ефективність національних корпорацій 
Corporate governance and financial 
performance of national corporationd 

економічної теорії та 
історіі економічної 
думки 

к. е. н., доц.  
Бичкова Н. В. Д/р 

377 

110. Ярова 
Інна 
Сергіївна 

Стан обліку та контролю основних засобів на 
підприємстві. 

бухгалтерського 
обліку, аналізу та 
аудиту 

ст. виклад.  
Масіна Л.О. Д/р 

378 


