
Список дипломних робіт, що передаються до Наукової 

бібліотеки: 

/БАКАЛАВРИ/ 

 

 

№ П.І.П. Назва Керівник проекту Кафедра Шифр 

1. Абушева Ельнара 

Руслан кизи 

Організація фінансів місцевих 

органів влади у зарубіжних 

країнах. 

Савастєєва О.М. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13928 

2. Авєтян Завєн 

Артурович 

Розробка Web - 

представництва 

к. фіз-мат. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Гриневич B.C. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

13929 

3. Агеєнко 

Станіслав 

Романович 

Сучасні технології 

програмування сайтів 

відеофільмів 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В. І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

13930 

4. Азізов 

Костянтин 

Володимирович 

Використання машинного 

навчання у розробці веб 

сервісів 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Зеленін C.B. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

13931 

5. Александрійська 

Вікторія 

Анатоліївна 

Феномен самотнього 

материнства в сучасній 

сімейній культурі 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13932 

6. Анашкін 

Олександр 

Сергійович 

Технології розробки 

інтерактивних сайтів інтерент-

магазину комп'ютерної 

техніки 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

13933 



 

7. Антонов 

Владислав 

Віталійович 

Напрямки вдосконалення 

регулювання риску праці та 

зайнятості населення в Україні 

Захарченко Н.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13934 

8. Арзуманян Тетяна 

Олександрівна 

Ломбардна діяльність у 

системі фінансових послуг 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13935 

9. Астоган 

Євгенія 

Валеріївна 

Соціально-психологічна 

адаптація дітей раннього віку 

до умов дошкільного закладу. 

к. психол. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О. С. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13936 

10. Афієнко 

Анастасія 

Юріївна 

Фінансові проблеми держави в 

умовах посилення міграційних 

процесів 

Маслій Н.Д. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13937 

і 1. БаволикІрина 

Вікторівна 

Операції НБУ із 

забезпеченням фінансової 

стійкості банків 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13938 

12. Баневич Роман 

Романович 

Соціальна робота в сільській 

місцевості 

д. політ. наук, професор 

кафедри соціальної 

роботи Дунаева Л. М. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

13939 

13. Барановська Анна 

Володимирівна 

Взаємозв'язок між 

інтелектуальними здібностями 

та пам'яттю у старшокласників 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Суслова В.О. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

13940 

14. Баюра Ольга 

Ігорівна 

Роль місцевих податків і зборів 

у формуванні дохідної частини 

місцевих бюджетів 

Маслій Н.Д. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13941 

15. Берба Олександра 

Олегівна 

Потреба в досягненнях у 

підлітків з різним типом 

темпераменту 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Суслова В.О. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13942 

16. Берестенко Інна 

Олегівна 

Мотивація до досягнень 

креативної особистості 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Суслова В.О. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13943 

17. Бєлік Аліна 

Василівна 

Моделювання споживчого 

попиту домогосподарств 

к. економ. наук, доцент 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних технологій 

Івашко Л.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

13944 

18. Бєлосохова 

Анастасія 

Олександрівна 

Управління клієнтською 

базою банку 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13945 

19. Белякова 

(Браковенко) 

Ірина 

Русланівна 

Організація бюджетного 

процесу на місцевому рівні 

Савастєєва О.М. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13946 

20. Бишок Ганна 

Олександрівна 

Психологічне та 

психотерапевтичне значенш 

казки 

викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Ведмідь В.А. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13947 
21. Борщенко Вікторія Психологічні фактори 

залежності від соціальних 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

13948 



 

 
Злександрівна мереж клінічної психології 

Розанов В.А. 

 

 

22. БочеварІрина 

Миколаївна 

Адресна соціальна підтримка 

населення в Одеському регіоні 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Варнава У. В. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

13949 
23. Брашко 

Елизавета 

Сергіївна 

Соціальна допомога 

учасникам та постраждалим в 

наслідок АТО. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13950 

24. Будура Марина 

Миколаївна 

Подружні конфлікти у 

молодих сім'ях: причини, 

наслідки, способи їх 

вирішення. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13951 

25. Бук О.О. Бомжі - хто вони? 

Соціально-психологічне 

дослідження 

доктор мед. наук, 

професор кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Простомолотов В.Ф. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

13952 

26. Бурдейна Анна 

Володимирівна 

Валютно-фінансова політика 

України 

Дергачов В.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13953 

27. Буюклі Вікторія 

Валентинівна 

Місцеві бюджети як 

визначальна ланка місцевих 

фінансів 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13954 

28. Буюклі Іван 

Михайлович 

Інтернет - банкінг: проблеми і 

перспективи в Україні 

Шлафман Н.Л. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13955 

 29. Бянов Дмитро 

Миколайович 

Забезпечення фінансової 

стійкості сучасного 

комерційного банку 

к. економ, наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та інформ. 

технологій 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

13956 

 30. Васильєва Ганна 

Сергіївна 

Монобатьківські сімї: 

соціальний захист та 

самозабезпечення. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Тетяна 

Петрівна 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13957 

31. Васильківська 

Вероніка 

Дмитрівна 

Арт-терапія, її використання 

для здолання конфліктів 

викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Ведмідь В.А. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13958 

32. Ващенко Валерія 

Євгенівна 

Довгострокове банківське 

кредитування: проблеми, 

тенденції розвитку в сучасній 

Україні 

Шлафман Н.Л. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13959 

33. Вівсюк Вікторія 

Вікторівна 

Усиновлення та наставлення 

як форма соціального захисту 

дітей сиріт та дітей 

позбавлених батьківського 

піклування. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Тетяна 

Петрівна 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13960 

34. Гаджилєєва Аліна 

Володимирівна 

Формування пізнавальної 

активності у молодших 

школярів засобами ігрового 

методу навчання 

викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Ведмідь В.А. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

13961 

35. Галайда Карина Концентрація банківського Маслій Н.Д. економіки та  



 

 
Борисівна капіталу в Україні. 

 
моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13962 

36. Гармашова Марія 

Олександрівна 

Психологічна готовність 

сучасних молодих жінок до 

материнства 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

13963 

37. Градинар Віта 

Володимирівна 

Власний капітал комерційного 

банку та його ключова роль у 

забезпеченні управління та 

діяльності банку (на прикладі 

комерційного банку) 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин    Д/Р_ 

13964 

38. Громак 

Анастасія А. 

Ситуації ябедництва та 

психологічні особливості 

дітей-скаржників 

к. педагог, наук, доцент 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Ласунова C.B. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13965 

39. Гроховецька В.О. Проблема психологічної 

готовності сучасних дітей до 

шкільного навчання 

викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Ведмідь В.А. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13966 

40. Груценко 

Тетяна 

Василівна 

Сімейні детермінанти 

психологічного здоров'я 

підлітків. 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

соціальної роботи 

Розанов В. А. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

13967 

41. Губарь Федір 

Олегович 

Психологічні особливості 

агресивної поведінки дітей та 

підлітків 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.M. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

13968 

42. Гудима 

Анастасія 

Сергіївна 

Кредитний ризик 

менеджменту в сучасних 

умовах 

Захарченко Н.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13969 

43. Гудков Віктор 

Вікторович 

Банківський маркетинг шляхи 

та механізми вдосконалення в 

сучасних умовах. 

Шлафман Н.Л. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13970 

44. Гуревич Юлія 

Геннадіївна 

Психологічне дослідження 

взаємозв'язку міжособистісних 

ролей подружжя та ступеня 

задоволеності шлюбом з 

використанням транзактного 

аналізу 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій 

Кастромицька С.В. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13971 

45. Гуржий 

Катерина 

Сергіївна 

Оцінка впливу маркетингових 

заходів на фінансову 

діяльність підприємства 

Дем'янчук М.А. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13972 

46. Гуцул 

Олександр 

Григорович 

Особливості фінансового 

планування в бюджетній сфері 

на місцевому рівні 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13973 

47. Гюльназарова 

Дар'я 

Олександрівна 

Розробка системи контролю 

акумуляторних батарей на базі 

Arduino 

Ст. викладач 

Берков Ю.М. 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

   Д/Р_ 

13974 



 

    
навчання  

48. Данда Тетяна 

Романівна 

Уявлення чоловіків та жінок 

про розподіл ролей в сім'ї. 

к. істор. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Гладченко С. В. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

13975 

49. Данилів Марія 

Богданівна 

Математичні моделі 

економічного росту 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних технологій 

Рудик О.Г. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

13976 

50. Дарій Єлизавета 

Григорівна 

Дослідження стратегій 

самореалізації у жінок із 

різним типом тендерної 

ідентичності 

к. філософ. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Аблов А.Ф. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

13977 

51. Датій Анна 

Олександрівна 

Вивчення задоволеності 

шлюбом в сучасній молодій 

сім'ї. 

к. істор. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Гладченко C.B. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

13978 

52. Дашкевич О.О. Психологічні стратегії 

міжкультурної взаємодії 

ст. викладач кафедри соц. 

допомоги та практичної 

психології Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

13979 

53. Демченко 

Анастасія 

Олександрівна 

Процентна політика : роль і 

місце у формуванні стратегії 

розвитку банків 

Старший викладач 

Колесник О.О. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13980 

54. Демченко Наталя 

Юріївна 

Психологічно-соціальний 

аспект самотності в сучасному 

суспільстві. 

к. психол. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О. С. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13981 

55. Демяненко 

Анастасія 

Андріївна 

Психологія переживань стресу 

студентами в залежності від їх 

темпераменту 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

13982 

56. Дем'яненко 

Богдан 

Генріхович 

Побудова моделі оптимізації 

умов страхового захисту для 

підприємства 

д. физ.-мат. наук, 

професор кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

13983 

57. Довбня Анна 

Сергіївна 

Оцінка стану фінансової 

безпеки підприємства 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13984 

58. Дондич Марія 

Валентинівна 

Валютна політика України в 

системі забезпечення 

фінансової стабільності 

економіки 

Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13985 

59. Дороганов 

Євгеній 

Олександрович 

Аналіз та шифрування 

інформації засобами 

Cryptology Studio 

канд. технічних наук., 

доцент Ходиревська І.Ю. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

13986 

60. Дорош 

Олександр 

Юрійович 

Розробка web сервісу для 

вибору автомобілів 

канд. технічних наук., 

доцент, Ходиревська І.Ю. 

 

   Д/Р_ 

13987 

61. Драмарецька Д.Ю. Психологічний супровід 

батьків, які виховують дітей з 

діагнозом "Дитячий 

церебральний параліч" 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Самара О.Є. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

13988 



 

62. Дубовой 

Володимир 

Олександрович 

Сучасні технології аніме на 

прикладі сайтів мультфільмів 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

13989 

63. Дудкін Миколай 

Олегович 

Формалізація багатовимірного 

представлення даних при 

побудові інформаційно- 

довідкових систем 

постреляційної моделі даних 

Ст. викл. кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій 

Максимов О.С. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

13990 

64. Єфанов 

Олександр 

Євгенович 

Розробка універсального 

конвертера XML - даних 

к. фіз-мат. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Гриневич B.C. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

13991 

65. Желяско Олена 

Миколаївна 

Тендерна структура 

батьківських відносин 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

13992 

66. Заноаги 

Анастасія 

Едуардівна 

Уявлення чоловіків та жінок 

про цивільний шлюб 

к. істор. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Гладченко С. В. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

13993 

67. Зарванська 

Вікторія 

Іванівна 

Сутність та складові 

бюджетного менеджменту 

Доцент Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13994 

68. Зонтович 

Владислав 

Денисович 

Технології AJAX в розробці 

інтерактивних сайтів 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

13995 

69. Зубрицька Марія 

Ігорівна 

Податкова політика в Україні 

та шляхи її вдосконалення 

Шлафман H.JI. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13996 

70. Зухбая 

Христина 

Темурівна 

Соціальний захист населення 

Англії та Німеччини. 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

13997 

71. Івашина Вікторія 

Олександрівна 

Соціальна робота в системі 

охорони здоров'я. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Терещенко Г. О. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

13998 

72. Казан і на 

Євгенія 

Родіонівна 

Шляхи вдосконалення 

бухгалтерського обліку 

депозитних операцій у банках 

України 

Костолонова JI.B. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

13999 

73. Калінін Гліб 

Сергійович 

Методи аналізу та оптимізації 

запитів у MySQL 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14000 

74. Караваева Вікторія Психологічні особливості 

акцентуйованих підлітків 

к. психол. наук, старший 

викладач 

соціальних теорій    Д/Р_ 

14001 



 

 
Романівна 

 
кафедри соціальних 

теорій Данілова О. С. 

 

 

75. Карпич Діана 

Володимирівна 

Доходи, витрати та прибуток 

комерційного банку 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14002 

76. Касьяненко 

(Дядюн) Катерина 

Володимирівна 

Роль місцевих бюджетів у 

соціальному та економічному 

розвитку регіонів. 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14003 

77. Каткова Юлія 

Вадимівна 

Інформаційно- технологічне 

забеспечення побудови 

системи управління бізнес- 

процесами виробничого 

підприємства 

д. физ.-мат. наук, 

професор кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14004 

78. Кірпіченко 

Віталій 

Юрійович 

Соціально-психологічні 

аспекти «молодої сім'ї в 

культурно-історичному 

просторі» 

к. психол. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О. С. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14005 

79. Кісеолар Денис 

Володимирович 

Аналіз ефективності методів 

захисту інтернет- ресурсів 

Ст. викладач кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Залецька І.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14006 

80. Кліменко 

Альбіна 

Петровна 

Специфіка фінансової безпеки 

в банківській сфери 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14007 

81. Клочков Максим 

Сергійович 

Методи програмування 

інтернет-магазину музичних 

інструментів 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Якимчук В.І. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14008 

82. Ковальська 

Христина 

Леонідівна 

Професійний кар'єризм жінки 

та його вплив на виконання 

нею сімейних функцій. 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14009 

83. Ковтун Анна 

Ігорівна 

Моделювання процесного 

підходу до управління 

підприємством 

д. физ.-мат. наук, 

професор кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14010 

84. Кожухар  І.І. Соромязливість як риса 

характеру: психологічна і 

психопатологічна оцінка 

доктор мед. наук, 

професор кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Простомолотов В.Ф. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

14011 

85. Комарницька 

Альона Іванівна 

Соціально-психологічна 

робота з дітьми з емоційною 

депривацією 

д. політ. наук, професор 

кафедри соціальної 

роботи Дунаева Л. М. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14012 

86. Кондратьева 

Аліна 

Дмитріївна 

Психологічні особливості 

взаємозв'язку 

інтелектуальних та 

комунікативних здібностей 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій 

Кастромицька Є. В. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14013 



 

  
школярів 

  

  
87. Кондратьєва 

Сніжана 

Дмитріївна 

Проблема гіперактивності в 

молодшому шкільному віці 

к. політ. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14014 

88. Константінова 

Олександра 

Олександрівна 

Дослідження факторів, що 

впливають на вибір професії 

старшокласниками 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Суслова В.О. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14015 

89. Коробко 

Анастасія 

Володимирівна 

Порівняльний аналіз 

сприйняття чоловіками та 

жінками шлюбу та сумісного 

проживання 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних теорій 

Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14016 

90. Коробко 

Володимир 

Вікторович 

Особливості соціальної роботи 

з дітьми в розлучених сім'ях 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій 

Кастромицька Є. В. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14017 

91. Костиоглу 

Світлана 

Михайлівна 

Вплив місцевих фінансів на 

економічний розвиток 

регіонів. 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14018 

92. Костюк Денис 

Сергійович 

Механізм функціонування та 

структура Державної 

казначейської служби України 

Савастєєва О.М. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14019 

93. Країло Світлана 

Іванівна 

Розробка системи керування 

LED-екраном «Рухомий 

рядок» з дистанційним 

керуванням та контролем 

ст. викладач Берков Ю.М. системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14020 

94. Крижановська 

Анастасія 

Олексіївна 

Рішення задач динамічного 

програмування у системі 

Пролог 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри економ, 

кібернетики та інформ. 

технологій Любота В.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14021 

95. Кругляк Інна 

Степанівна 

Темперамент та шкільний 

стрес 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

соціальної роботи Розанов 

В. А. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14022 

96. Круковська 

Світлана Ігорівна 

Причини та проблеми 

виникнення банко- 

страхування в Україні 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14023 

97. Кудринський 

Михаіл 

Костянтинович 

Психологічні особливості 

студентів гуманітарних та 

технічних наук. 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Шевченко О.І. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14024 

98. Куст Євгенія 

Вікторівна 

Дослідженні взаємозв'язку 

темпераменту та 

стресостійкості персоналу 

медичного закладу 

д. біол. наук, професор 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Псядло Е.М 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14025 

99. Ладиженський 

Борис 

Володимирович 

Стійкі тендерні стереотипи в 

сучасному українському 

суспільстві. 

к. істор. наук, доцент 

кафедри соціальної роботи 

Гладченко С. В. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14026 

100. Лінкевич 

Анастасія 

Михайлівна 

Управління активами та 

пасивами банку 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14027 



101. Лісовий 

Максим 

Романович 

Управління 

платоспроможністю і 

кредитоспроможністю 

підприємства 

Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14028 

102. Ліховідова 

Анастасія 

Андріївна 

Особистісні детермінанти: 

організаційні чинники генези 

психічного вигорання у 

студентів- психологів 

д. біол. наук, професор 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Псядло Е.М. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14029 

103. Луканєв 

Станіслав 

Дмитрович 

Розробка сайту інтернет- 

магазину торговельної мережі 

авторської меблі та 

реставраційних послуг 

канд. технічних наук., 

доцент Ходиревська І.Ю. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14030 

104. Ляпчу Віталій 

Васильович 

Бізнес-планування 

інноваційних процесів у 

сучасній економіці 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри екон. 

кібернетики та інформ. 

техн. Любота В.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14031 

105. Ляпчу Рената 

Василівна 

Реформа пенсійного 

забезпечення в Україні як 

елемент соціального захисту 

населення 

Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14032 

106. Мадам Наталья 

Дмитрівна 

Європейська система 

соціального захисту дітей 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Терещенко Г. О. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14033 

107. Мазницька Ксенія 

Ігорівна 

Дослідження проявів стану 

вигорання у викладачів вищої 

школи 

ст. викладач кафедри 

соціальних теорій 

Кастромицька О.В. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14034 

108. Макєєнко 

Анастасія 

Сергіївна 

Психологічні засоби корекції і 

профілактики професійного 

стресу мед працівників 

д. біол. наук, професор 

кафедри соц. допомоги та 

практичної психології 

Псядло Е.М. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14035 

109. Малевський 

Дмитро 

Юрійович 

Особливості розвитку ринку 

банківських продуктів і послуг 

в Україні 

Шлафман Н.Л. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14036 

110. Малий Олексій 

Олександрович 

Розробка системи 

автоматичного пошуку та 

резервного копіювання 

інформації з віддалених баз 

даних 

к. фіз-мат. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Гриневич B.C. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

14037 

111. Маловиченко 

Олеся Ігорівна 

Використання технології 

«Інформаційного сервера» при 

інтеграції на підприємствах 

різнорідних інформаційних 

ресурсів 

ст. викладач кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій 

Максимов О.С. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14038 

112. Мамієв Борис 

Елгуджаєвич 

Сімейна агресія і її зв'язок з 

характерологічними 

особливостями подружжя 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Самара О.Є. 

 

   Д/Р_ 

14039 

113. Маргарит 

(Радушко) 

Ангеліна 

Олександрівна 

Соціальний супровід молодих 

студентських сімей 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Варнава У. В. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14040 

114.  Марцун Вадим 

Володимирович 

Розробка середовища для 

математичних обчислень та 

моделювання засобами мови 

програмування С# 

канд. технічних наук., 

доцент 

Ходиревська І.Ю. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14041 



 

 

115. Марченко Дарія 

Дмитрівна 

Вплив світової фінансової 

кризи на банківську систему 

України 

Доцент Кравець Г.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14042 

116. Масловський 

Євгеній 

Сергійович 

Основні напрямки оцінки 

кредитоспроможності 

корпоративних клієнтів у 

банку 

Старший викладач 

Колесник О.О. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14043 

117. Матюхін 

Володимир 

Сергійович 

Дослідження емоційних 

особливостей студентів під 

дією соціальних умов 

старший викладач 

кафедри соціальних теорій 

Кастромицька Є.В. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14044 

118. Мітєва Марина 

Вікторівна 

Фінансове планування 

діяльності страхової компанії 

Дем'янчук М.А. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14045 

119. Мощець Юлія 

Василівна 

Соціальна робота з 

міжнаціональними 

сім'ями. 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14046 

120. Мунтян Євгеній 

Едуардович 

Автоматизація систем 

документообігу та контролю 

успішності студентів для 

підвищення ефективності 

освіти у зв'язку з скороченням 

аудиторного навантаження 

ст. викладач кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Залецька І.О. 

 

   Д/Р_ 

14047 

121. Мушта Ірина 

Віталіївна 

Мотивація створення сім'ї в 

юнацькому віці 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Самара О.Є. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14048 

122. Натров Максим 

Вадимович 

Особливості розвитку 

інтернет-адикцій у 

молодіжному середовищі 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14049 

123. Нечепуренко 

Вероніка 

Павлівна 

Доходи місцевих бюджетів: 

оптимізація, формування та 

резерви зростання 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14050 

124. Оберемок 

Вікторія 

Іванівна 

Фактори, які впливають на 

формування мотивації 

досягнення успіху у 

спортсменів підлітків 

ст. викладач кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Дикіна Л.В. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14051 

125. Опря Володимир 

Олександрович 

Електронні банківські послуги 

населенню: світовий досвід та 

перспективи розвитку в 

Україні 

Костолонова Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 
   Д/Р_ 

14052 

126. Орлова 

Катерина 

Ігорівна 

Шляхи вдосконалення 

безготівкових розрахунків в 

банках України 

Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14053 

127. Пак Ірина 

Сергіївна 

Імітаційне моделювання як 

інструмент оцінки фінансової 

стратегії підприємства 

к. економ. наук, професор 

кафедри екон. кібернетики 

та інформ. технологій 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14054 

128. Паладійчук A.B. Медико-психологічна 

реабілітація учасників 

бойових дій 

Доцент Коробіцина М.Б. 

кафедри клінічної 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14055 



 

   
психології 

 

 

 

129. Панкратова Г.М. Психологічні особливості 

тривожності в підлітковому 

віці 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14056 

130. Панова Яна 

Володимирівна 

Підліткові дворові (вуличні) 

компанії: соціально-

психологічне дослідження 

доктор мед. наук, 

професор кафедри 

соціальної допомоги та 

практичної психології 

Простомолотов В. Ф. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 
   Д/Р_ 

14057 

131. Пенчева Джесіка 

Вікторівна 

Інвестиційний портфель 

комерційного банку : сутність, 

структура, принципи 

формування 

Лазарева Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14058 

132. Перфільєва 

Катерина 

Андріївна 

Ризики інвестиційної 

діяльності комерційного банку 

та методи управління ними 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14059 

133. Петков Роман 

Христофорович 

Психологічні особливості 

тютюнопаління у студентів 

Доцент 

Коробіцина М.Б. кафедри 

клінічної психології 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14060 

134. Петрусенко 

Андрій 

Вікторович 

Особливості формування 

соціальної компетентності у 

підлітків. 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А. І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14061 

135. Петручок Марк 

Васильович 

Фінансове забезпечення 

зайнятості населення в регіоні 

Дем'янчук М.А. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14062 

136. Петушенко 

Денис 

Сергійович 

Розробка програмного 

забезпечення для інсталяції 

акустичних систем та 

платформ, що озвучуються 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14063 

137. Пєлєвін 

Віктор 

Леонідович 

Розробка web-сайту інтернет-

магазина взуття з 

розширеними можливостями 

пошуку на базі PHP та MySQL 

канд. технічних наук., 

доцент Ходиревська І.Ю. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14064 

138. Подленко 

Тетяна 

Василівна 

Кредитний портфель 

комерційного банку : сутність, 

структура, принципи 

формування 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14065 

139. Поліновський 

Максим 

Вадимович 

Прогнозування фінансових 

потоків страхової компанії в 

умовах глобалізації. 

Кравец A.M. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14066 

140. Поспішенко Роман 

Олександрович 

Розробка навчального 

посібника у форматі Web- 

документу 

к. фіз-мат. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Гриневич B.C. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

14067 

141. Рашковська Ніна 

Олексіївна 

Вплив етносу, політики та 

історії на формування 

особистості в Східних і 

старший викладач 

кафедри соціальної 

допомоги та 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

   Д/Р_ 

14068 



  
Західних культурах практичної психології 

Суслова В.О. 

психології 
 

142. Рибак Оксана 

Василівна 

Психологічна підготовка 

студентів-психологів до 

професійної діяльності під час 

навчання у Вищому 

навчальному закладі 

д. біол. наук, професор 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Псядло Е.М 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14069 

143. Рибакова Юлія 

Дмитрівна 

Соціальна робота з військово 

службовцями та їх сім'ями. 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри соц. 

теорій Драшкович А.І. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14070 

144. Рибкін Борис 

Віталійович 

Операції банків з цінними 

паперами (на прикладі) 

Костолонова Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14071 

145. Романова Юлія 

Ігорівна 

Економетричне 

прогнозування діяльності 

банку 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри екон. 

кібернетики та інформ. 

тех. Рудик О.Г. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14072 

146. Рубей Наталія 

Сергіївна 

Духовне, психологічне та 

соціально-психологічне 

відношення до цивільного 

шлюбу в умовах сучасної 

України. 

к. філос. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Коваленко О.П. 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14073 

147. Русанов Микита 

Володимирович 

Соціальна робота з сім'ями 

трудових мігрантів 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14074 

148. Савка 

Олександра 

Віталіївна 

Роль банків у формуванні 

інвестиційного потенціалу 

регіону 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14075 

149. Самокіш Наталія 

Олександрівна 

Забезпечення якості 

управління доходами місцевих 

бюджетів 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14076 

150. Саріна 

Анастасія 

Миколаївна 

Особливості сімейних 

конфліктів в різних формах 

молодіжного шлюбу 

Старший викладач 

кафедри клінічної 

психології Булгак Е.Д. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14077 

151. Северінова 

Марія 

Геннадіївна 

Тендерні відмінності уявлень 

про цінності сім'ї студентів 

коледжу 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14078 

152. Семенов 

Олександр 

Едуардович 

Розробка торгівельної 

платформи музичного 

контенту 

ст. викладач Берков Ю.М. системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14079 

153. Сидоренко 

Маргарита 

Валеріївна 

Вплив модних тенденцій та 

стереотипів на формування 

девіантності молоді. 

к. психол. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Варнава У. В. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14080 

154. Сиротюк Юля 

Володимирівна 

Особливості кризового 

втручання в наданні 

соціальних послуг різним 

категоріям клієнтів 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Терещенко Т. О. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14081 

155. Сіліна Яна 

Олександрівна 

Організаційна структура 

банківського кредитування 

Колесник О.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14082 

156. Сінігур Крістина Специфіка проведення 

ділових бесід і переговорів 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальної 

соціальної роботи    Д/Р_ 

14083 



 

 

 
Віталіївна в соціальній роботі. роботи Коваленко О.П. 

 

 
157. Сірий 

Олександр 

Сергійович 

Світовий досвід бюджетного 

менеджменту 

Доцент Бутенко В.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14084 

158. Скоробогатько 

Павло 

Олексійович 

Оптимізація фінансово- 

господарської діяльності 

підприємства на базі 

економічного аналізу 

д. физ.-мат. наук, 

професор кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14085 

159. Скорук Ксенія 

Вікторівна 

Моделювання функціонально-

вартісного підходу до 

управлінню бізнес-процесами 

підприємства 

к. економ. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та інфор. 

технологій 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14086 

160. Скрипник 

Наталя 

Анатоліївна 

Взаємозв'язок сенсожиттєвих 

орієнтацій із захисними 

механізмами особистості 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14087 

161. Слободян 

Наталія 

Богданівна 

Оптимізація виробничих 

процесів з використанням 

інформаційних технологій у 

банківській діяльності 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних технологій 

Любота В.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

14088 

162. Сморудов 

Родіон 

Сергійович 

Розробка кабельного тестеру 3 

мікроконтролерним 

керуванням 

Ст. викладач кафедри 

системного 

програмного 

забезпечення та 

технологій 

дистанційного 

навчання 

Берков Ю.М. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14089 

163. Соколов Валерій 

Олексійович 

Прикладні задачі 

динамічного 

програмування 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри екон. 

кібернетики та інформ. 

техн. Любота В.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14090 

164. Солодовнікова 

Ольга 

Федорівна 

Психологія спілкування та 

комунікації. Порівняльний 

аналіз групових показників 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології Гурська Т.В. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14091 

165. Станкова 

Валентина 

Вікторівна 

Основні напрями фінансового 

забезпечення сталого розвитку 

підприємства у сучасних 

умовах 

Дем'янчук М.А. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14092 

166. Станковський В.Д. Розширення функцій існуючої 

статичної запитань-відповідей 

системи 

к. фіз-мат. наук, професор 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Гриневич B.C. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій    Д/Р_ 

14093 

167. Стешенко Наталія 

Сергіївна 

Соціальна профілактика 

юного материнства. 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14094 



168. Сулейманова 

Наталя 

Ісаханівна 

Профілактика штучного 

переривання вагітності як 

соціальної проблеми 

к. політ. наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14095 

169. Сургай 

Катерина 

Віталіївна 

Розвиток сучасних технологій 

надання банківських послуг в 

Україні 

Дем'янчук М.А. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14096 

170. Суслова Юлія 

Валеріївна 

Сучасний стан безготівкових 

розрахунків 

Захарченко Н.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14097 

171. Танасова Наталія 

Володимирівна 

Моніторинг соціально- 

економічного розвитку 

Одещини 

к. економ. наук, доцент 

кафедри економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій Івашко Л.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14098 

172. Тарасов 

Артем 

Олегович 

Розробка інтерактивної web-

платформи новинного 

агентства з використанням 

теїнологій (php7, mySQL, 

coffeescript) 

ст. викладач кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій Залецька І.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14099 

173. Тимошенко Юлія 

Павлівна 

Казкотерапія, як метод арт- 

терапії, особливості роботи з 

казкою 

к. психол. наук, доцент 

кафедри клінічної 

психології 

Кирилішина М.Г. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14100 

174. Тіхонова Влада 

Владиславівна 

Психологічні основи 

креативності підлітків 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Хлівнюк Т. П. 

соціальної роботи 
   Д/Р_ 

14101 

175. Ткач Ольга 

Василівна 

Фінансовий менеджмент у 

банку: сутність, підсистеми 

функції та планування 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14102 

176. Топлакалцян 

Норайр 

Арсенович 

Іпотечне кредитування в 

Україні: проблеми та 

перспективи розвитку 

Захарченко Н.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14103 

177. Трипольська Анна 

Севоківна 

Вплив стилів сімейного 

виховання на становлення 

особистості дитини 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Хлівнюк Т. П. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14104 

178. Тучіна Ірина 

Олександрівна 

Соціальна робота з 

громадянами похилого віку на 

дому 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14105 

179. Ухач Анастасія 

Валеріївна 

Транспортні задачі з 

мінімумом часу 

к. фіз.-мат. наук, доц. каф. 

економ. кібернетики та 

інф. технологій 

Рудик О.Г. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14106 

180. Ушліновська 

Андріана 

Оцінка психічного та 

поведінкового статусу 

вихованців корекційного 

інтернату 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В. А. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14107 

181. Феленюк Даніїл 

Вікторович 

Розробка інтернет- магазину з 

використанням технології 

Single Page Application 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14108 

182. Фі Тхі Хієн Трансформація валютної 

політики України в умовах 

економічної інтеграції 

Маслій Н.Д. економіки та 

моделювання 

ринкових 

   Д/Р_ 

14109 



 

 

    
відносин  

183. Фортуна 

Андрій 

Олексійович 

Аналіз функціювання 

локальної обчислювальної 

мережі на підприємстві з 

розробки програмного 

забезпечення 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент кафедри 

системного програмного 

забезпечення та 

технологій дистанційного 

навчання Зеленін C.B. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14110 

184. Хлинова Зоя 

Степанівна 

Особливості психоемоційного 

розвитку дітей у дошкільному 

віці. 

к. психол. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О. С. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14111 

185. ХолончукІрина 

Миколаївна 

Самоменеджмент як метод 

запобігання «емоційного 

вигорання» майбутніх 

спеціалістів соціальної роботи 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А. І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14112 

186. Цикало Ірина 

Юріївна 

Особливості професійної 

мотивації студентів- 

психологів 

д. біол. наук, професор 

кафедри соціальної 

допомоги та практичної 

психології Псядло Е.М 

соціальної 

допомоги та 

практичної 

психології 

   Д/Р_ 

14113 

187. Цимбалюк 

Владислав 

Сергійович 

Розробка інтернет- магазину 

одягу засобами PHP та 

MySQL 

канд. фіз.-мат наук., 

доцент Шугайло Ю.Б. 

системного 

програмного 

забезпечення 

та технологій 

дистанційного 

навчання 

   Д/Р_ 

14114 

188. Чел і Канова 

Христина 

Валеріївна 

Інститути соціалізації в 

Україні та країнах ЄС: 

тенденції розвитку та ключові 

відмінності 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О. М. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14115 

189. Черкун Вікторія 

Євгенівна 

Бюджетна децентралізація як 

спосіб ефективного 

використання бюджетних 

коштів 

Журавльова Т.О. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14116 

190. Черниш Віктор 

Дмитрович 

Особливості прояву 

тривожності у дітей 

дошкільного віку (гендерний 

аспект). 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О. М. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14117 

191. Чернишова 

Катерина 

Костянтинівна 

Проблеми формування 

здорового способу життя 

молоді в сучасному 

українському суспільстві. 

к. філософ. наук, доцент 

кафедри соціальної 

роботи Аблов А. Ф. 

соціальної роботи 

   Д/Р_ 

14118 

192. Шалар Сергій 

Валерійович 

Розвиток ринку банківських 

платіжних карток в Україні 

Доцент Кравець Г.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14119 

193. Швець 

(Козакова) Інна 

Миколаївна 

Сучасна система організації та 

регулювання платежів у сфері 

міжнародних відносин 

Осипов В.І. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14120 

194. Шестун 

Катерина 

Сергіївна 

Роль жіночих громадських 

організацій у вирішенні 

соціальних проблем 

к. політ, наук, доцент 

кафедри соціальних 

теорій Терещенко Г. О. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14121 



 

195. Шильцева Олена 

Олександрівна 

Соціально-психологічні 

проблеми сучасної молоді. 

к. психол. наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О. С. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14122 

196. Шишкіна Ольга 

Миколаївна 

Планування та бюджетування 

підприємств в Україні 

Прокоф'єва Г.С. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14123 

197. Шкурат 

Валентина 

Олександрівна 

Сім'ї людей похилого віку в 

місті і на селі: особливості 

соціальної роботи. 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14124 

198. Шпак Діана 

Володимирівна 

Вплив індексу маси тіла на 

психічне здоров'я старших 

школярів 

старший викладач 

кафедри клінічної 

психології Уханова А.І. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14125 

199. Шпичак Ігор 

Олександрович 

Аналіз проблеми вибору ІТ-

сервісів для підприємств 

малого бізнесу у сучасних 

умовах 

к. физ.-мат. наук, доцент 

кафедри екон. 

кібернетики та інформ. 

техн. Любота В.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

   Д/Р_ 

14126 

200. Шульцев Дмитро 

Володимирович 

Вплив гіпер- та гіпоопіки на 

соціалізацію дітей. 

к. політ, наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних теорій 

   Д/Р_ 

14127 

201. Шумигора 

Микола 

Сергійович 

Організація та аналіз 

депозитних операцій 

комерційних банків 

Костолонова Л.В. економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

   Д/Р_ 

14128 

202. Шутенко 

Вікторія 

Олександрівна 

Розробка технологій 

управління потоками запитів у 

інформаційно пошукових 

системах 

ст. викладач кафедри 

економічної кібернетики 

та інформаційних 

технологій 

Максимов О.С. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 
   Д/Р_ 

14129 

203. Югай Віолета 

Романівна 

Психологічні детермінанти 

поведінки студентів в 

соціальних мережах 

доктор медичних наук, 

професор кафедри 

клінічної психології 

Розанов В.А. 

клінічної 

психології    Д/Р_ 

14130 

204. Яковенко 

Олександр 

Олександрович 

Міжпоколінні конфлікти як 

сфера інтересів соціальної 

роботи. 

старший викладач 

кафедри соціальних 

теорій Богданова О.М. 

соціальних теорій 
   Д/Р_ 

14131 


