
 

Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки (магістри)

 

П І Б Тема дипломної роботи Кафедра 
Науковий керівник/ рецензент 

Шифр 

1. 

Абдулкарімова 
Кароліна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту капітальних інвестицій на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of capital 
investments at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Цуканов О.Ю., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, 
аналізу та аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2201 

 
 

 

2. 

Аверкович 
Ганна 
Сергіївна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку і 
оподаткування на підприємствах 
сфери послуг. 
Features of the organization and 
ways of improvement of the 
accounting and taxation at the service 
industry enterprises. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Добрянська Н.А., д.е.н., 
професор, професор кафедри 
адміністративного 
менеджменту та проблем 
ринку Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2202 

3. 
 

Авєтян 
Завєн 
Артурович 

Моделювання, аналіз та оптимізація 
ланцюга продажу товарів легкої 
промисловості 

Modeling, analysis and optimization of 
the chain of sales of light industry goods 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф. к.ф.-м.н. Гріневич В.С./ 
к.е.н., доцН.В. Ярова 

Д/р 
2203 

4. 
 

Агеєва 
Дар’я 
Михайлівна 

Договір управління майном у 
цивільному праві України. 
The Property Management 
Agreement in the Civil Law of 
Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Завертнева- Ярошенко 
В.А. 
ст.викл. Феденко А. Є. Д/р 

2204 
 



5. 

Алібутаєв 
Ерік 
Русланович 

Сучасні фінансові моделі і методи 
прийняття рішень в портфельному 
менеджменті 

Modern financial models and decision 
making methods in the portfolio 
management 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В./ 
 К.е.н.,доц. 
Красностанова Н. Е. 

Д/р 
2205 

 

6. 

Аль Саід Мохамед Фєхмі 

Загальні обов’язки слідчих суддів 
щодо захисту прав людини в Україні 

General obligations of the 
investigating judges on the human 
rights’ protection in Ukraine 

конституційного права та 
правосуддя 

К.Ю.Н., доц. 
Ромашкін С.В. 
к. іо. н., доц. Саракуца М. О. Д/р 

2206 

 

7. 

Анашкін 
Олександр 

Сергійович 

Моделювання процеси інтеграції 
інтернет ресурсів комерційних 
майданчиків 

Modeling of the process integration of 
Internet resources of commercial 
platforms 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф., д.ф.-м.н. 
Тюрин О.В./ 
к.е.н., доц. І.М.Москвиченко Д/р 

2207 

 

8. 

Андрух 
Стелла 
Володимирівна 

Особливості відбування покарання у 
виді позбавлення волі жінками та 
неповнолітніми Peculiarities of 
enduring the punishment in the form 
of imprisonment bv the female 
prisoners and juveniles 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. 
Родіонова Т.В. 
к.ю.н., доц. Дришлюк І.А. Д/р 

2208 

 

9. 

Антонов 
Владислав 
Віталійович 

Взаємодія банківського та реального 
секторів економіки України: 
проблеми та перспективи. 
Interaction of the banking and real 
sectors of Ukraine: problems and 
perspectives 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Захарченко Н.В. 

Д.е.н.,проф.. Одеського 
національного політехнічного 
університету Соколи І. І. 

Д/р 
2209 

 



10. 

Антонова 
Катерина 
Станіславівна 

Переважні права у цивільному праві. 

Preemptive Rights in Civil Law. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Святошнюк А.Л. 
ст. викл. Федорко М. С. 

Д/р 
2210 

 

11. 

Афієнко 
Анастасія 
Юріївна 

Казначейські системи виконання 
бюджетів в розвинених країнах світу. 

Treasury systems of budget execution 
in developed countries of the world. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Савастєєва О.М. 

Начальник управління 
державного бюджету 
Державної служби Одеської 
області Крижановська Н. О. 

Д/р 
2211 

 

12. 

Ашіров Улугбек Розподіл влади у конституційному 
механізмі зарубіжних країн 

Division of powers in the 
constitutional mechanism of foreign 
countries 

конституційного права та 
првосуддя 

к.ю.н., доц. Пілюк С.В.  
к.ю.н., доц. 
Садовська О.М. Д/р 

2212 
 

13. 

Багацький 
Владислав 
Анатолійович 

Закінчення досудового 
розслідування: поняття, форми та 
процесуальний порядок 

The completion of prejudicial 
inquiry: concept, forms and 
procedural order 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст. викл. Козерацька О.С.  
ст. викл. 
Нарожна О. В. Д/р 

2213 
 

14. 

Балабан 
Юлія 
Давидівна 

Еволюція управлінського капіталу в 
процесі професіоналізації 
менеджменту 

Evolution of managerial capital in the 
processes of the management 
professionalization 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Мазур О.Є./ 
Д.е.н.,проф. Горняк О.В. 

Д/р 
2214 

 



15. Балан Степан Г 
еннадійович 

Функціонування казначейської 
системи виконання бюджетів в 
Україні: актуальні проблеми і шляхи 
розвитку 

Functioning of the treasury system of 
budget execution in Ukraine: current 
issues and development plans 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Савастєєва О.М. 

Начальник управління 
державного бюджету 
Державної служби Одеської 
області Крижановська Н. О. 

Д/р 
2215 

 

16. 

 
Барвенко 
Анна 
Віталіївна Заходи забезпечення кримінального 

провадження за законодавством 
України та країн континентальної 
(романо- германської) системи права 

Measures to ensure criminal 
proceedings under the legislation of 
Ukraine and countries of continental 
(Romano-Germanic) system of law 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

К.Ю.Н., доц. 
Миколенко О.М. 

к.ю.н., доц. Павлова Т. О. 
Д/р 

2216 
 

17. Баррос 
Мілтон 
Фернандо 

Переддоговірна відповідальність у 
цивільному праві 
(загальнотеоретичний та практичний 
аспекти). Precontractual 
Responsibility in Civil Law 
(General-theoretical and Practical 
Aspects). 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Клейменова С.М. 
ст.викл. Феденко А. Є. 

Д/р 
2217 

 

18. Бевзюк 
Денис 
Валерійович 

Технології формування ефективної 
управлінської команди на 
підприємстві 

Technologies of the effective 
managerial team formation at the 
enterprise 

менеджменту та інновацій 

К.е.н., доц. Борщ В.І/  
К.е.н., доц. Грінченко Р.В. 

Д/р 
2218 

 



19. Бегларян 
Ліліт 
Арменівна 

Припинення корпоративних 
правовідносин у товариствах з 
обмеженою відповідальністю: 
порівняльно-правовий аналіз 

The termination of the corporate legal 
relations in the limited liability 
companies: the comparative legal 
analysis. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.Смітюх А.В. 
 к.ю.н., доц.Білик П.П. 

Д/р 
2219 

 

20. Белякова Вікторія 
Вікторівна 

Формування кадрової політики і 
стратегії управління персоналом 
організації 

Forming the personnel policy and the 
strategy of organization’s personnel 
management 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Борщ В.І/ 
 К.е.н.,доц. Грінченко Р.В. Д/р 

2220 

 

21. 

 
Бєлік Аліна Василівна 

Застосування адаптивних моделей 
для моделювання банківської 
діяльності 

Application of adaptive models for 
banking modeling 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц. к.ф.-м.н. 
Рудик О.Г./ 
к.е.н.,доц. Л.М. Крисюк Д/р 

2221 
 

22. 

 

Бєлосохова Анастасія 
Олександрівна 

Менеджмент активних операцій 
банку та їх оптимізація. Management 
of active operations of the bank and 
their optimization. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Журавльова Т.О.  
К.е.н., доцент кафедри 
економіки та управління ОНУ 
ім. І.. .І. .Мечникова 
Столбуненко Н.М. 

Д/р 
2222 

 

23. Бєлякова Ірина Русланівна Становлення системи місцевих 
податків в Україні в умовах ринкових 
відносин. 

Formation of the system of local taxes 
in Ukraine in the conditions of market 
relations. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Бутенко В.В. 

Д.е.н.,проф.,зав. каф. економ, 
теорії ОНУ ім. 1.1. Мечникова 
Горняк О. В. 

Д/р 
2223 

 



24. Бичков 
Сергій 
Володимирович 

Людський капітал як головний 
фактор конкурентоспроможності 
організації 

Human capital as the main factor of 
organization’s competitiveness 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Побережець О. В. 

Д/р 
2224 

 

 
25. Білаш Євгеній Г 

еннадійович 
Держава та громадське суспільство в 
Україні: формування та виклики 
сучасності 

State and Civil Society in Ukraine: 
Formation and challenges of 
modernity 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права 

д.ф.н., проф. 
Плавич В.П. 
к.ю.н., доц. Донченко О.І. Д/р 

2225 

 

26. Білоног 
Ганна 
Юріївна 

Удосконалення системи управління 
якістю продукції (послуг) на 
підприємстві 

Improvement of the management 
system of the product’s (service’s) 
quality at an enterprise 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Радченко О.П./  
Д.е. н., проф. Ніценко В. І. 

Д/р 
2226 

 
27. Божатарник 

Антон 
Володимирович 

Теоретико-практичні засади розвитку 
екологічної відповідальності бізнесу 

Theoretical and practical principles 
of development of ecological 
responsibility of business 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В./  
канд, екон. наук, с.н.с. 
ІПРЕЕД НАН України 
Золотов В. І. 

Д/р 
2227 

 



28. Бойченко Ганна Сергіївна Основні інститути договірного права 
України та США 
(порівняльно-правовий аналіз). 

The Basical Institutes of Contract 
Law of Ukraine and the USA (the 
Comparative and Legal Analysis). 

цивільно-правових 
дисциплін 

д.ю.н., проф. Канзафарова І.С. 
к.ю.н., ст. доц. Святошнюк 
А.Л. 

Д/р 
2228 

 

29. Боровіченко 
Юлія 
Вячеславівна 

Заходи кримінально-правового 
характеру щодо юридичних осіб 

Measures of criminal-legal character 
concerning legal entities 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. Павлова Т.О. 
 к.ю.н., доц. Миколенко О.М. 

Д/р 
2229 

 

ЗО. Бочев 
Станіслав 
Миколайович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту зобов’язань на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of obligations at 
the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Цуканов О.Ю., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, 
аналізу та аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2230 

 

31. Браславська 
Олена 
Іванівна 

Кваліфікована юридична допомога як 
конституційно- правова гарантія 
захисту прав і свобод людини і 
громадянина 

Competent legal aid as a 
constitutional-legal guarantee of 
human and civil rights and freedoms 
protection 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Корчевна Л.О. 
к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 

Д/р 
2231 

 



32. Бріткаріу 
Ірина 
Сергіївна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
контролю розрахунків з підзвітними 
особами на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and control of settlements 
with accountable persons at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гоголь М.М. 
Дяченко О.П., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2232 

 
33. Бронфман 

Анастасія 
Юрїївна 

Механізм професійної підготовки 
управлінських кадрів в Україні. 

Mechanism of the vocational training 
of managerial personnel in Ukraine 

менеджменту та іновацій 

Д.е.н.,проф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Горняк О. В. 

Д/р 
2233 

 

34. Буденюк Анастасія 
Анатоліївна 

Розробка стратегії управління 
нноваційним підприємством 

Development of innovation 
irganization’s management strategy 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,доц. Нєнно І.М./ 
К.е.н.,доц. Арутюнян Р.Р. 

Д/р 
2234 

 
35. Булгару Анастасія 

Михайлівна 
Система аналітичного 

інструментарію оцінки фінансової 
стійкості підприємства 

The system of analytical tools of the 
enterprise’s financial stability 
appraisement 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н.,доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2235 

 



36. Бурова Катерина 
Дмитрівна 

Договірні конструкції рамкового 
договору та договору з відкритими 
умовами у цивільному праві України. 

Contractual Designs of the 
Framework Agreement and Contract 
with Open Conditions in Civil Law of 
Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

К.Ю.Н., доц. 
Святошнюк А.Л.  
д.ю.н., проф. Канзафарова 
І. С. Д/р 

2236 

 

37. Буряченко 
Ілона 
Віталіївна 

Діяльність органів місцевого 
самоврядування в становленні 
соціальної роботи в територіальній 
громаді 

Activity of local self-government 
bodies in the formation of social work 
in the territorial community 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н.,проф. Прієшкіна О.В. 
к.ю.н.,доц. Саракуца М. О. 

Д/р 
2237 

 
38. Буюклі 

Вікторія 
Валентинівна 

Управління ризиками страхової 
діяльності як чинник фінансової 
стійкості страхової компанії. 
Management of risks of insurance 
activity as a factor of financial 
stability of the insurance company. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

Д.е.н.діроф. Осипов В.І. 

К.е.н.,доц. Одеського 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торовельно- 
економічного університету 
Борисова Л.П. 

Д/р 
2238 

 
39. Бянов 

Дмитро 
Миколайович 

Концентрацція банківського капіталу 
в Україні: проблеми та перспективи. 

Concentration of Banking Capital in 
Ukraine: Problems and Prospects. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Захарченко Н.В. 

Д.е.н.,проф.. Одеського 
національного політехнічного 
університету Соколи І. . І.. 

Д/р 
2239 

 



40. Ван Сяошань Вплив інноваційних процесів на 
розвиток національних економік/ 

Influence of innovative processes on 
the development of national 

economies 

економіки та підприємництва 

К.Є.Н., доц. Скороход І. П. 
 к.е.н., доц. Шмагіна В. В. Д/р 

2240 

 

41. Василевська 
Яна 
Олександрівна 

Сучасний стан капіталізації 
банківської системи України. The 
current state of capitalization of the 
banking system of Ukraine. фінансів, банківської справи та 

страхування 

К.е.н. Маслій Н.Д. 

К.е.н.,доцент кафедри 
економічної теорії та історії 
економічної думки ОНУ ім. І..  І. 
Мечникова Ломачинська І. А. 

Д/р 
2241 

 

42. Васільєва 
Вероніка 
Костянтинівна 

T еоретико-мето дичне забезпечення 
системи оцінювання фінансових 
результатів діяльності суб’єктів 
господарювання 

Theoretical and methodological 
security of the system of financial 
results appraisement of the economic 
entities’ activity 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н., доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2242 

 

43. Вєлков 
Максим 
Дмитрович 

Договір морського страхування: 
поняття та види Maritime Insurance 
Contract: concept and types 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права 

К.Ю.Н., доц. 
Стрельцова Є.Д.,  
к.ю.н., доц. Нігреєва О.О. 

Д/р 
2243 

 
44. Вигоняйло 

Андрій 
Сергійович 

Управління 
конкурентоспроможністю 
підприємства в ринкових умовах 

Management of competitiveness of 
the enterprise in the market 
conditions 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Радченко О.П./ 
Д.е.н.,проф. Ніценко В. І. Д/р 

2244 

 



45. 

 

Відінєєв Г еоргій 
Леонідович 

Удосконалення системи управління 
інвестиційною діяльністю на 
підприємстві 

Improvement of the management 
system of the enterprise’s investment 
activity 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Андрейченко А.В./ 
К.е.н.,доц. Маркітан О.С. Д/р 

2245 

 

46. Войтович 
Катерина 
Олексіївна 

Неосудність у кримінальному праві 
країн англосаксонської та 
романо-германської правових сімей 
Insanity in the criminal law of the 
countries of Anglo-Saxon legal and 
Romano-Germanic families 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доцент Дришлюк І.А. 
к.ю.н., доц. Павлова Т. О. 

Д/р 
2246 

 
47. 

 

Володивщук 
Інна 
Іванівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту власного капіталу на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of own capital at 
the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. 
ВолощукЛ.О., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку, аналізу 
та аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2247 

 
48. 

 

Ворончук 
Валерія 
Валеріївна 

Забезпечення права на свободу та 
особисту недоторканість як засада 
кримінального процесу України 
Guarantee of rights to liberty and 
inviolability of person as a principle 
of the criminal process of Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. 
Миколенко О.М. 
ст. викл. Козерацька О.С. 

Д/р 
2248 

 
49. 

 
Воротнюк 
Юлія 
Сергіївна 

Розробка стратегії набору персоналу 
з використанням управлінських та 
психологічних заходів 
Development of a recruitment 
strategy for the use of managerial | 
and psychological measures 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Шмагіна В.В./  
канд. екон. наук, доцент 
Ломачинська І.А. 

Д/р 
2249 

 



50. Гармідер Анна 
Олександрівна 

Еволюція сучасних організаційних 
структур та способів лідерства в 
організації 

Evolution of organizational 
structures and styles of leadership in 
organization 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. фіз.-матем. наук, доцент 
Робул Ю. В./  
докт. екон. наук, професор 
Якубовський С. О. 

Д/р 
2250 

 
51. Гатенюк Дар я Олегівна Адміністративні акти: поняття, 

порядок розробки і прийняття. 

Administrative acts: concept, 
procedure of development and 
adoption. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф. Миколенко О.І. 
к.ю.н.,доц. Нижникова В. В. 

Д/р 
2251 

 
52. Гатілова 

Катерина 
Віталіївна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту в банківських установах. 
Features of the organization and 
ways of improvement of the 
accounting, analysis and audit at the 
banking institutions. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Добрянська Н.А., д.е.н., 
професор, професор кафедри 
адміністративного 
менеджменту та проблем 
ринку Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2252 

 
53. 

 
Гергерт 
Вікторія 
Сергіївна 

Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю 
підприємства в умовах 
зовнішньоекономічної діяльності 

Management of international 
competitiveness of an enterprise in the 
conditions of foreign economic activity 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Заєць М.А./  
К.е.н., доц. Єгупов Ю.А. 

Д/р 
2253 

 



54. Гишка 
Інна 
Іванівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
контролю розрахунків по заробітній 
платі на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and control of payroll 
calculations at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гоголь М.М.  
Стоянова-Коваль С.С., д.е.н., 
доцент, професор кафедри 
обліку і оподаткування 
Одеського державного 
аграрного університету 

Д/р 
2254 

 

55. Гірський 
Ігор 
Володимирович 

Розробка і реалізація маркетингової 
стратегії компанії 

Formation and realization of the 
company’s marketing strategy 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Дюков В.П./  
Д.е.н., проф. Сахацький М.П. 

Д/р 
2255 

 

56. 

 

Гоголь 
Єлизавета 
Сергіївна 

Інститут аліментних зобов’язань у 
сімейному праві України, Російської 
Федерації, Франції та Німеччини. 

The Institute of Maintenance 
Obligations in Family law of Ukraine, 
the Russian Federation, France and 
Germany. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Валах В.В. 
 к.ю.н., проф. Труба В.І. 

Д/р 
2256 

 

57. Головко 
Олександра 
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту експортно-імпортних 
операцій на підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of export- import 
operations at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В.  
Кірсанова В.В., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, 
аналізу та аудиту Одеського 
національного політехн 
ічного університету 

Д/р 
2257 

 



58. Гончаренко 
Вікторія 
Олександрівна 

Правове регулювання обороту 
рухомих речей, на які 
законодавством поширено режим 
нерухомості, в Україні. 

The Legal Regulation of a Turnover 
of Movables on which is extended the 
Real Estate Regime by the Legislation 
in Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Менська О.А. 
к.ю.н., доц. Валах В.В. 

Д/р 
2258 

 

59. Гончарук Юлія 
Олексіївна 

Особливості надання адвокатами 
правової допомоги засудженим 
особам 
The peculiarities of legal aid 
provision by attorneys to the 
convicted persons 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 
д.ю.н., проф. Корчевна Л.О. 

Д/р 
2259 

 
60. Городинський 

Дмитро 
Львович 

Трудовий договір як підстава 
виникнення трудових правовідносин. 
Employment Contract as the Basis 
for Foundation of Labor Legal 
Relationship. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Комаренко А.М. 
к.ю.н., доц. 
Байло О.В. 

Д/р 
2260 

 
61. Грубань 

Юлія 
Олегівна 

Особливості наказного провадження. 

The Features of Mandative 
Proceeding. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. Токарчук Л.М. 
 ст. викл. Голоденко І. О. Д/р 

2261 

 
62. Грушецька 

Ірина 
Володимирівна 

Інтерес як необхідна передумова і 
конститутивний елемент договору 
страхування. 

Interest as Necessary Prerequisite 
and Constitutive Element of the 
Insurance Contract. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Завертнева- Ярошенко 
В.А.  
к.ю.н., доц. Менська О.А. 

Д/р 
2262 

 



63. Самарська 
Анастасія 
Сергіївна 

Фінансове забезпечення системи 
соціального захисту в Україні і шляхи 
його вдосконалення. 

Financial support of the system of 
social protection in Ukraine and ways 
of its improvement. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Бутенко В.В. 

Д.е.н.,проф.,зав. каф. економ. 
теори ОНУ ш. 1.1. Мечникова 
Горняк О. В. 

Д/р 
2263 

 

64. Гузь 
Володимир 
Володимирович 

Оптимізація 
зовнішньоекономічної діяльності 
підприємства у морській 
транспортній галузі. 

Optimization of the enterprise’s 
foreign economic activity in the sea 
transport industry 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Орлова Н.В./  
К.е.н.,доц. Постан М.Я. 

Д/р 
2264 

 

65. Гулаков 
Вадим 
Дмитрович 

T еоретико-мето дичне забезпечення 
системи управління 
конкурентоспроможністю 
підприємства в умовах глобалізації 

 К.е.н.,доц. Орлова Н.В./ 
Д.е.н.,доц. Волощук Л. О. 

Д/р 
2265 

 

  

Theoretical and methodological 
security of the management system of 
the enterprise’s management of 
competitiveness in the conditions of 
globalization 

менеджменту та інновацій  

66. Гуржий 
Катерина 
Сергіївна 

Маркетингова стратегія розвитку 
страхової компанії. 

Marketing strategy for the 
development of an insurance 
company. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Дем’янчук М.А. 

Д.е.н., проф. ОНАЗ гм. О. С. 
Попова 
Князева О.А. 

Д/р 
2266 

 



67. Гусейнов  
Самір  
Гамідович 

Соціально-економічні умови 
інноваційного розвитку процесів 
взаємодії науки і практики 
менеджменту в Україні. 

Social and economic conditions of the 
development of the processes of 
science and practice interaction in 
Ukraine 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.діроф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Якубовсъкий С. 
О. 

Д/р 
2267 

 

68. Гуцул 
Олександр 
Григорович 

Місцеві бюджети як основа 
ресурсного забезпечення розвитку 
місцевого самоврядування в Україні. 

Local budgets as the basis of resource 
support for the development of local 
self- government in Ukraine. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н., проф.. Журавльова Т.О. 

Начальник Фінансового 
управління Чорноморської 
міськради Одеської обл.. 
Яковенко О.М. 

Д/р 
2268 

 

69. 
 

Гущіна 
Ірина 
Олексіївна 

Міжнародне співробітництво у сфері 
боротьби 3 митними 
правоворушеннями. 

International cooperation in the field 
of the fight against customs law 
violations. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н.,доц. Нижникова В. В. 
д.ю.н., проф. Миколенко О.І.. 

Д/р 
2269 

 

70. Даниленко 
Катерина 
Вікторівна 

Процесуальні особливості розгляду 
судом спорів між батьками стосовно 
дітей. 
The Procedural Features of Trial of 
Disputes between Parents concerning 
Children. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Голоденко І.О. 
 к.ю.н., проф. Токарчук Л.М. 

Д/р 
2270 

 
71. Данилів 

Марія 
Богданівна 

Моделі максимізації добробуту 

   

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц. к.ф.-м.н. 
Рудик О.Г./ 
к.е.н.,доц. Л.М. Крисюк 

Д/р 
2271 

 



72. Дем'яненко 
Богдан 
Юрійович 

Аналіз та оптимізація виробничих 
процесів на підприємстві 

Analysis and optimization of 
production processes at the 
enterprise 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц.,к.ф.-м.н. 
Любота В.М./  
д.е.н.,проф. Л.В. Ширяєва 

Д/р 
2272 

 

73. 
 

Демченко 
Анастасія 
Олександрівна 

Функціонування банківської системи 
України на етапі глобалізації 
фінансових відносин. 
Functioning of the banking system of 
Ukraine at the stage of globalization 
of financial relations. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Маслій Н.Д. 

К.е.н., доцент кафедри 
економічної теорії та історії 
економічної думки ОНУ ім. 
І.І.Мечникова Ломачинська І. 
А. 

Д/р 
2273 

 

74. Денисюк 
Олена 
Віталіївна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку і 
оподаткування в банківських 
установах. 
Features of the organization and 
ways of improvement of the 
accounting and taxation at the 
banking institutions. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Ковальов Г.І., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри економічної 
та фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при Президентові 
України 

Д/р 
2274 

 

75. 

 

Деркач 
Олена 
Миколаївна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту розрахунків з 
постачальниками і підрядниками на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of payments with 
suppliers and contractors at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Галицький О.М., д.е.н., 
доцент, зав. кафедри 
економічної теорії і економіки 
підприємства Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2275 

 



76. Джумачук 
Анастасія 
Тарасівна 

Удосконалення системи 
антикризового управління на 
підприємстві в умовах ринку. 

Improvement of the system of the 
crisis management at the enterprise 
in the market conditions 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Столбуненко Н.М./ 
Д.е.н.,проф. Побережець О.В. 

Д/р 
2276 

 

77. Димитрієва 
Марія 
Іванівна 

Управління економічною безпекою 
зовнішньоекономічної діяльності 
фірми 

Economic security management of 
the company’s foreign economic 
activity 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В/ 
 К.е.н.,доц. Красностанова 
Н.Е.. Д/р 

2277 
 

78. Диновська 
Валентина 
Сергіївна 

Прецедентне право Європейського 
Союзу 

The case law of the European Union 

конституційного права та 
правосуддя 

К..Ю.Н., доц. 
Саракуца М.О.  
к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 

Д/р 
2278 

 

79. Діхтяр 
Артур 
Олегович 

Цивільно-правова відповідальність 
за шкоду, завдану неповнолітніми. 

Civil Responsibility for the Harm 
done by Minors. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Святошнюк А.Л. 
к.ю.н., доц. Менська О.А. 

Д/р 
2279 

 

80. Добровольська 
Анастасія 
Миколаївна 

Розробка стратегії CRM для 
компанії 

Creation of the CRM strategy for a 
company 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Дюков В.П./ 
Д.е.н.,проф. Сахацький М.П. Д/р 

2280 

 



81. Добровольська 
Олена 
Дмитрівна 

Лінгвістичні складові зовнішніх 
комунікацій організації 

Linguistic factors for organization's 
external communications 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л./  
докт. екон. наук, професор 
Кузнецов Е.А. 

Д/р 
2281 

 
82. Дойчева 

Вікторія 
Юріївна 

Міжнародний договір як джерело 
міжнародного приватного права 

International treaty as a source of 
private international law 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права 

ст.викл. Нагуш О.М.  
к.ю.н., доц. Стрельцова Є.Д. 

Д/р 
2282 

 
83. Домброван 

Юлія 
Юріївна 

Кримінологічна характеристика 
запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню 
тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового 
знищення 

Criminal characteristics of 
prevention and counteraction of 
legalization of fraudulent gains, 
financing of terrorism and financing 
of spreading of mass destruction 
weapons 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст.викладач Кучанський С.М. 
ст.викладач Нарожна О. В 

Д/р 
2283 

 

84. Дондич 
Марія 
Валентинівна 

Управління фінансовим потенціалом 
регіону в умовах бюджетної 
децентралізації. 

Management of the financial 
potential of the region in the 
conditions of budget decentralization. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Маслій Н.Д. 

К.е.н.,доц. Одеського 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торовельно- 
економічного університету 
Борисова Л.П. 

Д/р 
2284 

 



85. 

і 

Донськой 
Дмитро 
Миколайович Апеляційне та касаційне оскарження 

прокурором судових рішень 
Appeal and cassation claim of court 
decisions by public prosecutor 

конституційного права та 
правосуддя 

К.Ю.Н., доц. Ромашкін С.В. 
к.ю.н.,доц. Саракуца М. 0. 

             Д/р 
     2285 

86. Донцова 
Любов 
Валеріївна 

Правовий режим грошей як об'єктів 
цивільних прав. 
The Legal Regime of Money as the 
Objects of Civil Rights. 

цивільно-правових 
дисциплін 

д.ю.н., проф. Канзафарова І.С. 
к.ю.н., доц. Клейменова С.М. Д/р 

2286 
 

87. Дорош 
Олександр 
Юрійович 

Використання сучасних 
інформаційних технологій для 
оптимізації роботи логістичного 
морського кластеру 

Using modern information technologies 
to optimize the work of the logistics 
maritime cluster 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф. к.ф.-м.н. Гріневич В.С./ 
д.е.н.,проф. Л.В. Ширяєва 

Д/р 
2287 

 

88. Доценко 
Світлана 
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту дебіторської та кредиторської 
заборгованостей на підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of receivables and 
accounts payables at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Козинський С.М., к.е.н., 
доцент, доцент кафедри 
економічної та фінансової 
політики, Одеський 
регіональний інститут 
державного управління 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України 

Д/р 
2288 

 

89. Дубасова 
Наталія 
Сергіївна 

Правовий аналіз Хартії 
Європейського Союзу про основні 
права та свободи Legal analysis of the 
EU Charter of fundamental rights 
and freedoms 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Саракуца М.О. 
д.ю.н., проф. КорчевнаЛ.О. Д/р 

2289 
 



90. 

 

Дубовая Дар я Валеріївна Адміністративно-правова 
відповідальність у сфері 
містобудування: сучасний стан теорії 
та практики. 

Administrative and ^Даі 
responsibility in the field of urban 
planning: the current state of theory 
and practice. 

адміністративного та 
господарського права 

Д.Ю.Н., доц. 
Гаран О.В. 
к.ю.н., доц.Білик П.П. Д/р 

2290 

 

91. Дубовой 
Володимир 
Олександрович 

Розробка моделей і методів 
автоматизованого аналізу систем 
управління контентом сайтів 
комерційних підприємств 

Development of models and methods 
of automated analysis of content 
management systems for commercial 
enterprises 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф., д.ф.-м.н. 
Тюрин О.В./ 
к.е.н., доц. І.М.Москвиченко 

Д/р 
2291 

 

92. Дудкин 
Микола 
Олегович 

Моделювання динамічних 
конфігурацій даних при побудові 
адаптивних систем документообігу 
на підприємстві 

 проф., д.ф.-м.н. 
Тюрин О.В./ д.е.н.,проф. 
М.Я.Постан 

Д/р 
2289 

 

  

Modeling of dynamic data 
configurations in the construction of 
adaptive document management 
systems in an enterprise 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

 

Д/р 
2292 

 

93. 

 

Дудко 
Олег 
Віталійович 

Інструменти просування в 
інтернет-маркетингу 

Promotion Tools in Internet 
Marketing 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Чайковська М.П./ докт. екон. 
наук, професор Якубовсъкий 
С. О. 

Д/р 
2293 

 



94. Дудник 
Ніна 
Юріївна 

Виникнення, перехід та припинення 
речових прав на нерухомість у 
країнах романо- германської 
правової сім'ї. 

Emergence, Transition and 
Termination of Property Rights on 
Real Estate in the Countries of the 
Romano-Germanic Legal Family. 

цивільно-правових 
дисциплін 

д.ю.н., проф. Канзафарова І.С. 
к.ю.н., доц. Святошнюк А.Л. 

Д/р 
2294 

 

95. 

 

Дяченко 
Ольга 
Ігорівна 

Конституційно-правові основи 
забезпечення рівності прав і свобод 
жінок і чоловіків 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Корчевна Л.О. 
к.ю.н.,доц. Кармазіна К.Ю. 

Д/р 
2295 

 
  Constitutional and legal basis of 

ensuring of equal rights and freedoms 
for women and men 

96. Є Бей Вплив фінансових інновацій на 
трансформацію господарських 

відносин/ 

Influence of financial innovations on 
the transformation of economic 

relations 

економіки та підприємництва 

К.Є.Н., доц. Ломачинська І. А. 
к.е.н., доц. Грінченко Ю. О. 

Д/р 
2296 

 
97. Єрофєєв 

Нікіта 
Денисович 

Методи розвитку інноваційного 
мислення в професійній системі 
менеджменту. 
Methods of innovative thinking 
development in the management 
professional system 

менеджменту та інновацій Д.е.н.,проф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Уперенко М. О. 

Д/р 
2297 

 



98. Жебричук 
Анастасія 
Володимирівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту банківських кредитів на 
підприємстві. 
The current state and ways off 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of bank loans at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Крюкова 1.0., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2298 

 

99. Житніков 
Дмитро 
Віталійович 

Договір тюнінгу (облюксування) 
автомобілів у цивільному праві 
України. 
The Tuning Contract of Tuning 
(Luxe) Cars in Civil Law of Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Святошнюк А.Л. 
ст. викл. Корнеева Є.М. 

Д/р 
2299 

 

100. Замараєв 
Євгеній 
Олександрович 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
контролю в бюджетних установах. 
Features of the organization and ways 
of Improvement of the accounting, 
analysis and control at the budgetary 
institutions. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Добрянська НА.,  д.е.н., 
професор, професор кафедри 
адміністративного 
менеджменту та проблем 
ринку Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2300 

 

101. 

 

Зарванська 
Вікторія 
Іванівна 

Наповнення місцевих бюджетів в 
умовах розширення бюджетних прав 
органів місцевого самоврядування. 

Filling off local budgets in conditions 
of expansion of budgetary rights of 
local self- government bodies. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Бутенко В.В. 

Д.е.н.,проф.,зав. каф. економ, 
теорії ОНУ ім. І.І. Мечникова 
Горняк О.В. 

Д/р 
2301 

 

 



102. Захарченко 
Марія 
Володимирівна 

Майнові права та обов’язки 
учасників корпоративних 
підприємств. 
Valuable rights and obligations of the 
shareholders of the corporate 
companies. 

адміністративного та 
господарського права 

К.Ю.Н., доц. Смітюх А.В. 
д.ю.н.,доц. Гаран О. В. Д/р 

2302 

 

103. Іванов 
Микола 
Леонідович 

Управління міжнародною 
конкурентоспроможністю 
підприємства харчової 
промисловості в умовах ЗЕД 
Management of foreign 
competitiveness of an enterprise in 
the food industry in the conditions of 
foreign economic activity 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Андрейченко А.В./ 
К.е.н.,доц. Маркітан О.С. 

Д/р 
2303 

 

104. Іванов 
Іван 
Юрійович 

Міжнародно-правовий режим 
континентального шельфу 
 The International Legal Regime of 
the Continental Shelf 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права К.Ю.Н., доц. Нігреєва О.О. к.ю.н., 

доц. Стрельцова Є.Д. 

Д/р 
2304 

 
105. Ісгендеров 

Джанмират 
Представницька функція парламенту 
та її конституційно- правове 
забезпечення  
The representative function of the 
Parliament and its 
constitutional-legal ensuring 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н, доц. Левенець А.В. 
д.ю.н., проф. 
Корчевна Л. О. 

Д/р 
2305 

 
106. Ішханян 

Рудольф 
Артурович 

Цивільно-правовий захист прав 
інтелектуальної власності. 
Civil Protection of Intellectual 
Property Rights. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Корнеева Є.М. д.ю.н., 
проф. Канзафарова 1C. 

Д/р 
2306 

 
107. 

 

Калініченко 
Максим 
Олександрович 

Кримінальна відповідальність за 
порушення недоторканості 
приватного життя  
Criminal liability for violation of 
privacy 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

д.ю.н., доц. Чуваков О.А. 
ст.викл. 
Кучанський С.М. Д/р 

2307 
 



108. Кандіболоцька 
Ірина 
Сергіївна 

Дефекти надання медичної допомоги: 
підстави та правові наслідки. 

Defects of Medical Care: Foundations 
and Legal Consequences. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст.викл. Феденко А.Є. ст. вики. 
Завертнева- Ярошенко В.А. 

Д/р 
2308 

 

109. Капанжи 
Марія 
Вячеславівна 

Удосконалення організації 
зовнішньо-економічної діяльності 
підприємства 

 К.е.н.,доц. 
Радченко О.ПД.е.н.,проф. 
Ніценко В. І. 

 

  

Improvement of the organization of 
the enterprise’s foreign economic 
activity 

менеджменту та інновацій  

Д/р 
2309 

 

ПО. Карпич Діана 
Володимирівна Управління кредитними ризиками як 

складова фінансового менеджменту 
банку. Management of credit risks as 
an element of financial management 
of the bank. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Журавльова Т.О. 

К.е.н., доцент кафедри 
економіки та управління ОНУ 
ім. І.І.Мечникова 
Столбуненко Н.М. 

Д/р 
2310 

 

111. 
 

Карпін 
Сергій 
Іванович 

Система договорів на роздрібному 
ринку електричної енергії України. 
The System of Contracts in the Retail 
Market of Electric Energy of 
Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Корнеева Є.М. 

к.ю.н., доц. 
Клейменова С.М. 

Д/р 
2311 

 

112. Карьєва 
Марія 
Вікторівна 

Стратегії інвестиційного 
менеджменту малого та середнього 
бізнесу 

Strategies of investment management 
of small and medium-sized business 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Рудінська О.В./ 
К.е.н.,доц. 
Красностанова Н.Е. Д/р 

2312 
 



113. Кашубський 
Артур 
Анатолійович 

Розробка стратегії та програми 
ціноутворення підприємства. 

Formation of the pricing strategy and 
program of an enterprise 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Мазур О.Є./ Д.е.н.,доц. 
Ковтуненко К.В. 

Д/р 
2313 

 

114. Килімник 
Діана 
Василівна 

Політико-правові аспекти публічного 
управління. Political and legal aspects 
of public administration 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.Білик П.П. 
д.ю.н.,доц. Стукаленко О.В 

Д/р 
2314 

 
115. Кирилова Валентина 

Андріївна 
Розвиток системи факторів 
глобальної 
конкурентоспроможності 
управлінського капіталу 

Development of the global 
competitiveness factors system of the 
managerial capital 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Побережець О.В. 

Д/р 
2315 

 
116. Кисляк 

Ірина 
Михайлівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
контролю поточної дебіторської 
заборгованості на підприємстві. The 
current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and control of floating 
receivables at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Волощук Л.О., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку, аналізу 
та аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2316 

 
117. Ківан 

Руслан 
Аднанович 

Організаційно-правові умови 
ефективності процесу 
професіоналізації управлінського 
персоналу в Україні. 

Organizational and legal conditions 
of the effectiveness of the managerial 
personnel’s professionalization 
process in Ukraine 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Радченко О.П./ 
Д.е.н. ,проф. Уперенко М. О. 

Д/р 
2317 

 



118. Кізенко 
Ірина 
Олегівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
контролю грошових коштів на 
підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and control of cash at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

Ст. викл. Масіна Л.О 
Ковальов Г.І., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри економічної 
та фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при Президентові 
України 

Д/р 
2318 

 

119. Кіосак 
Наталія 
Василівна 

Місцеві бюджети: можливості 
регулювання розвитку людського 
потенціалу. 

Local budgets: opportunities for 
regulating human development. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Журавльова Т.О. 
К.е.н., доцент кафедри 
економіки та управління ОНУ 
ім. І.І.Мечникова 
Столбуненко Н.М. Д/р 

2319 
 

120. Клочков 
Максим 
Сергійович 

Моделювання процесів аналітичної 
обробки інформації для ухвалення 
управлінських рішень 

Modeling the processes of analytical 
processing of information for the 
adoption of managerial decisions 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф. , д.ф.-м.н. 
Тюрин О.В./ 
к.е.н., доц.І.М.Москвиченко 

Д/р 
2320 

 

121. Ковальова 
Діана 
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту витрат на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of expenses at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Селіванова Н.М., к.е.н., 
доцент, доцент кафедри 
обліку, аналізу та аудиту 
Одеського національного 
політехнічного університету 

Д/р 
2321 

 



122. Козланюк 
Марина 
Василівна Теоретичні та практичні аспекти 

досудового (претензійного) порядку 
врегулювання господарських спорів. 
Theoretical and practical aspects of 
pre-trial (pretentious) order of 
settlement of commercial disputes. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., проф. Степанова Т.В. 
к.ю.н., доц.Білик П.П. 

Д/р 
2322 

 

123. 

 

Козолуп 
Ігор 
Юрійович 

Організаційна структура органів та 
підрозділів митного спрямування 
Державної Фіскальної служби 
України. Organizational structure of 
bodies and subdivisions of the 
customs directions of the State Fiscal 
Service of Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц. Нижникова В.В. 
д.ю.н., проф. Миколенко О. І. 

Д/р 
2323 

 

124. Кондірал 
Поліна 
Олександрівна 

Обґрунтування розробки 
підприємницької стратегії розвитку 
підприємства Grounds of forming the 
enterprise’s entrepreneurial 
development strategy 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Андрейченко А.В./ 
К.е.н.,доц. Маркітан О.С. Д/р 

2324 

 

125. Корденкова 
Анастасія 
Олександрівна 

Управління процесом підвищення 
рівня конкурентоспроможності 
підприємства 

Management of the process of the 
enterprise’s competitiveness level 
improvement 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Орлова Н.В./ 
Д.е.н.,доц. Волощук Л. О. 

Д/р 
2325 

 

126. 
 

Космінська 
Єлізавета 
Олексіївна Режими виконання і відбування 

покарання у виді позбавлення волі 
The modes of execution and serving of 
penalty in the form of imprisonment 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст.викл. Родіонова Т.В. 
cm. викл. Кучанський С.М. Д/р 

2326 

 



  127. Костенко 
Олексій 
Вікторович 

Роль та значення правової культури у 
формуванні громадянського 
суспільства в сучасній Україні 

Role and importance of legal culture 
in Formation of civil society in 
modern Ukraine 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права 

К.Ю.Н., доц. Борщевський І.В. 
к.ю.н., доц. Грінь ОД. 

Д/р 
2327 

 

 128. Костенко 
Тетяна 
Олександрівна 

Удосконалення методів вибору 
рішень при бізнес-плануванні 

Improvem 
ent of the methods of decision making 
in the business planning 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Андрейченко А.В./ 
К.е.н.,доц. Маркітан О.С. Д/р 

2328 

 

 

129. 

 
Костиоглу 
Світлана 
Михайлівна 

Операції комерційних банків України 
на світовому фінансовому ринку. 

Operations of commercial banks of 
Ukraine in the world financial 
market. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

Д.е.н.діроф. Осипов В.І. 

К.е.н.,доц. Одеського 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торовельно- 
економічного університету 
Борисова Л.П. 

Д/р 
2329 

 

 130. Костюк 
Денис 
Сергійович 

Податки на споживання в Україні: 
фіскальні ефекти і цільові наслідки. 

Taxes on consumption in Ukraine: 
fiscal effects and target effects. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Бутенко В.В. 

Д.е.н.,проф.,зав. каф. економ, 
теорії ОНУ ім. 1.1. Мечникова 
Горняк О.В. Д/р 

2330 
 



131. Кравченко 
Вадим 
Ігорович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту кредиторської заборгованості 
на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of accounts 
payable at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. Ахламов А.Г., 
д.е.н., професор, завідувач 
кафедри економічної та 
фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при Президентові 
України 

Д/р 
2331 

 

132. Крайнюк 
Антон 
Андрійович 

Удосконалення оперативного 
управління на підприємстві 

Improvement of the operative 
management at an enterprise 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Столбуненко Н.М./ 
Д.е.н.,проф. Колодинський 
С.Б. 

Д/р 
2332 

 

133. Кривицький 
Артур 
Кирилович 

Правове регулювання майнових 
відносин подружжя за 
законодавством України, Німеччини 
та Франції. 

The Legal Regulation of the Property 
Relations of Spouses by the 
Legislation of Ukraine, Germany and 
France. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Федорко М.С. к.ю.н., 
доц. Валах В.В. 

Д/р 
2333 

 

134. Крижановська 
Аліна 
Антонівна 

Оформлення нотаріусом спадкових 
прав в Україні: проблеми теорії та 
практики 

Notarization of hereditary rights in 
Ukraine: problems of theory and 
practice 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Ільєва Н.В. к.ю.н., 
доц. Пілюк С.В. 

Д/р 
2334 

 



135. Крістєва 
Елла 
Анатоліївна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту розрахунків за виплатами 
працівникам на підприємстві. The 
current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of payments for 
employee benefits at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. 
Волощук Л.О., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку, аналізу 
та аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2335 

 

136. Крістєва Елла Анатоліївна Нотаріальна таємниця - принцип 
здійснення нотаріальної діяльності в 
Україні Notarial mystery - the 
principle of notarial activity’s 
provision 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Ільєва Н.В. 
к.ю.н.,доц. 
Ромашкін С.В. 

Д/р 
2336 

 

137. 
 

Крук 
Кіріл 
Вячеславович 

Удосконалення організаційно- 
економічного механізму управління 
логістичними процесами 
підприємства 

Improvement of the organizational and 
economic mechanism of management of 
the enterprise’s logistic processes 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Столбуненко Н.М./ 
Д.е.н.,проф. Побережець О.В. 

Д/р 
2337 

 

138. Круковська 
Світлана 
Ігорівна 

Місцеві фінанси в країнах 
Європейського Союзу: порівняльний 
аналіз з вітчизняною практикою. 
Local finances in the European Union 
countries: comparative analysis with 
domestic practice. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Савастєєва О.М. 

Начальник управління 
державного бюджету 
Державної служби Одеської 
області Крижановська Н. 0. 

Д/р 
2338 

 

 139. 
 

Крюкова 
Яна 
Іванівна 

Ризики інвестиційної діяльності 
комерційного банку та методи 
управління ними. 
Risks of commercial banking business 
investment and management 
methods. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Борисова Л.Є. 

К.е.н., доц. кафедри 
економіки та підприємництва 
Ломачинська І. А. 

Д/р 
2339 

 



140. Кубів 
Ольга 
Борисівна 

Удосконалення змісту та форм 
публічної діяльності в умовах 
модернізації України. 

Improvement of content and forms of 
public activity in the conditions of 
modernization of Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.Білик П.П. 
к.ю.н., доц.Смітюх А.В. 

Д/р 
2340 

 
141. Кульбаба 

Андрій 
Вікторович 

Конституційно-правовий статус 
інвалідів в Україні 

The constitutional and legal status of 
disabled people in Ukraine 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В. 
к.ю.н., доц. Пілюк С.В. 

Д/р 
2341 

 
142. 

 

Кюссе 
Іван 
Іванович 

Теоретико-методичні засади 
планування комплексного розвитку 
підприємства. 

Theoretical and methodological basis 
of planning the complex development 
of an enterprise 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Орлова Н.В./ 
Д.е.н.,доц. Волощук Л. 0. 

Д/р 
2342 

 
143. Лановик 

Олександр 
Вікторович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту необоротних активів на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of non-current 
assets at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. Селіванова 
Н.М., к.е.н., доцент, доцент 
кафедри обліку, аналізу та 
аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2343 

 
144. 

 
Левченко 
Юлія 
Валентинівна 

Соціальний захист молоді в Україні. 

Social Protection of Youth in Ukraine цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. 
Байло О.В. к.ю.н., доц. 
Потопахіна О.М. 

Д/р 
2344 

 



145. Левченко 
Микола 
Олександрович 

Становлення системи управлінського 
консалтингу в Україні. 

Development of Ukrainian 
management consulting system 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Мазур О.Є./ Д.е.н.,проф. 
Якубовський С. О. 

Д/р 
2345 

 
146. Ленська 

Наталія 
Ігорівна 

Фінансово — економічне 
обґрунтування реалізації 
інвестиційного проекту 

Financial and economic grounds of 
investment project realization 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Андрейченко А.В./ 
К.е.н.,доц. Маркітан О.С. 

Д/р 
2345 

 
147. Літвінов 

Вячеслав 
Олександрович 

Трудове право ЄС 

The law of employment of the EU 
конституційного права та 

правосуддя К.Ю.Н., доц. Садовська О.М. 
К.Ю.Н., доц. Кармазіна К.Ю. 

Д/р 
2347 

 
148. Луценко 

Артем 
Володимирович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту фінансової звітності на 
підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of financial 
statements at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. Кірсанова 
В.В., к.е.н., доцент, доцент 
кафедри обліку, аналізу та 
аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2348 

 

149. Магазинник 
Вадим 
Борисович 

Правовий статус та структура 
антимонопольних органів в Україні. 

Legal status and structure of 
antimonopoly bodies in Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н.,доц. Чайковська В.В. 
д.ю.н., проф. Миколенко О.І. Д/р 

2349 

 



150. Макаревич 
Ганна 
Володимирівна Сучасний стан та шляхи 

удосконалення обліку, 
оподаткування і звітності суб’єктів 
малого підприємництва. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, taxation 
and reporting of small business entities. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гоголь М.М. 
Стоянова-Ковалъ С.С., д.е.н., 
доцент, професор кафедри 
обліку і оподаткування 
Одеського державного 
аграрного університету 

Д/р 
2350 

 

151. Макарова 
Оксана 
Василівна Розвиток маркетингової орієнтації в 

сучасних організаціях в Україні 

Developing of marketing orientation in 
modern organizations in Ukraine 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. фіз.-матем. наук, доцент 
Робул Ю. В./ докт. екон. наук, 
професор Якубовсъкий С. О. Д/р 

2351 
 

152. 

 

Маковський 
Артем 
Сергійович 

Цивільно-правова відповідальність за 
завдання шкоди в результаті 
дорожньо- транспортних пригод. 
Civil Responsibility for Causing 
Damage as a Result of the Road 
Accidents. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Федорко М.С. ст. 
викл. Корнеева Є.М. 

Д/р 
2352 

 

153. Малевана 
Альона 
Вадимівна 

Управління 
зовнішньоекономічною діяльністю 
туристичної фірми. 

Management of foreign economic 
activity of a travel company 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Заєць М.А./ 
К.е.н.,доц. Єгупов Ю.А. 

Д/р 
2353 

 

154. Малий 
Іван 
Миколайович Теоретико-правова характеристика 

суб’єктів правотворчості Theoretical 
and legal characteristics of the subjects 
of rulemaking 

загально-правових дисциплін і 
міжнародного права 

К.Ю.Н., доц. 
Донченко О.І. 
К.Ю.Н., доц. Грінь О.Д. Д/р 

2354 
 



155. Масовець 
Денис 
Вячеславович 

Система аналітичного 
інструментарію оцінки ліквідності 
суб’єктів господарювання 

A system of the analytical tools of the 
economic entities’ liquidity 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н.,доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2355 

 

156. Махамат Авад Тахір 
Податковий механізм соціально- 
економічного розвитку України в 
умовах трансформацій 

Tax mechanism of social and economic 
development of Ukraine in the 
transformation conditions 

економіки та підприємництва 

К.Є.Н., доц. Крючкова H. М. 
к.е.н., доц. Чайковська М.П. 

Д/р 
2356 

 

157. Мелькова 
Марина 
Вадимівна 

Інститут недійсності правочину: 
історія, сучасність та перспективи. 

The Institute of the Nuïity of 
Transaction: History, Present and 
Prospects. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Валах В.В. cm. викл. 
Завертнева- Ярошенко В.А. 

Д/р 
2357 

 

158. 

. 
Меркулов 
Микола 
Володимирович 

T еоретико-мето дичне забезпечення 
системи управління маркетинговою 
діяльністю підприємства в умовах 
глобалізації 
Theoretical and methodological basis of 
the management system of the 
enterprise’s marketing activity in the 
globalization conditions 

менеджменту та інновацій Д.е.н.,проф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н., доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2358 

 



159. Мехтієва Айнура Ехтібар 
кизи 

Презумпції, фікції та фіктивність у 
сімейному праві. 
Prezumtion, Fictions and 
Fictitiousness in Family Law. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Менська О.А. 
к.ю.н., доц. Святошнюк А.Л. 

Д/р 
2359 

 
160. Михайленко 

Аліна 
Сергіївна 

Суб’єкти правових відносин у сфері 
соціального забезпечення. Subjects of 
Legal Relations in the Sphere of 
Social Insurance. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Байло О.В. ст. викл. 
Комаренко А.М. Д/р 

2360 

 

161. Михайлова 
Світлана 
Вікторівна 

Сучасні адміністративно-правові 
механізми здійснення 
демократичного врядування в 
Україні. 
Modern administrative and legal 
mechanisms for the implementation 
of democratic governance in Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.Білик П.П. д.ю.н., 
проф. Степанова Т.В. 

Д/р 
2361 

 

162. Мірцхулава 
Гіоргі 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту розрахунків з покупцями та 
замовниками на підприємстві. The 
current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of settlements with 
buyers and customers at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Галицький О.М., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри економічної теорії 
і економіки підприємства 
Одеського державного 
аграрного університету 

Д/р 
2362 

 

163. Мітєва 
Марина 
Вікторівна 

Формування та реалізація фінансової 
стратегії банківської установи. 
Formation and implementation of the 
financial strategy of the banking 
institution. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Дем’янчук М.А. 

Д.е.н., проф. ОНАЗ ім. О.С. 
Попова 
Князева О.А. 

Д/р 
2363 

 

164. Молочкова 
Євгенія 
Олександрівна 

Цивільно-правове становище 
об'єднань юридичних осіб. 
The Civil Status of Associations of 
Legal Entities. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Клейменова С.М. 
ст. викл. Завертнева- 
Ярошенко В.А. 

Д/р 
2364 

 



 
165. Монастирська Марія 

Григорівна 
Недержавне пенсійне забезпечення в 
Україні.  
Non-state Pension Provision in 
Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

К.Ю.Н., доц. 
Потопахіна О.М. к.ю.и., доц. 
Башо О.В. 

Д/р 
2365 

 
166. Москаленко 

Марія 
Миколаївна 

Соціально-економічна ефективність 
системних управлінських інновацій в 
постіндустріальному суспільстві 

Social and economic effectiveness of 
the systemic management innovations 
in the post-industrial society 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Якубоеський С. 0. 

Д/р 
2366 

 

167. Московчук 
Дмитро 
Олександрович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту розрахунків за податками й 
платежами на підприємстві.  
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of settlements of 
taxes and payments at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Козинський С. М., к. е. н., 
доцент, доцент кафедри 
економічної та фінансової 
політики, Одеський 
регіональний інститут 
державного управління 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України 

Д/р 
2367 

 

168. Мурин 
Вікторія 
Ігорівна 

Тактика проведення слідчого 
експерименту  
Tactics of executing the investigative 
experiment 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст. викл. Нарожна О.В. к.ю.н., 
доц.Миколенко О.М. Д/р 

2368 
 

169. Мутавчі Даниїла 
Германівна 

Авторське право на твори 
образотворчого мистецтва в Україні 
та Франції. 
The Author’s Right on Works of Art 
in Ukraine and France. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Феденко А.Є. ст. викл. 
Федорко М. С. Д/р 

2369 

 



170. Мутєв 
Олександр 
Васильович 

Перспективні напрямки маркетингу 
мобільних додатків 

Modern marketing directions of 
mobile applications 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Чайковська М.П./ докт. екон. 
наук, професор Якубовський С. 
0. 

Д/р 
2370 

 

 
171. Наджибулла 

Хутак 
Хашим T еоретико-мето дичне забезпечення 

системи управління персоналом на 
торгівельному підприємстві 

Theoretical and methodological basis 
of the personnel management system 
at the trade enterprise 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,проф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н.,доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2371 

 
172. Насібзаде 

Орхан 
Саявуш огли 

Правова природа колективного 
договору. 

The Legal Nature of the Collective 
Agreement. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Комаренко А.М. 
К.Ю.Н., доц. Башо О. В. Д/р 

2372 

 
173. Насіблі Шамхал Саявуш 

огли 
Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту основних засобів на 
підприємстві. 
Features of the organization and ways 
of improvement of the accounting, 
analysis and audit of fixed assets at 
the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Крюкова 1.0., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2373 

 
174. Науменко 

Марта 
Олександрівна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку і 
оподаткування в неприбуткових 
організаціях. 
Features of the organization and ways 
of improvement of the accounting and 
taxation at the non-profit 
organizations. 

обліку і оподаткування 

Ст. викл. Буслаева Г.В. 
Козинський С.М., к.е.н., 
доцент, доцент кафедри 
економічної та фінансової 
політики, Одеський 
регіональний інститут 
державного управління 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України 

Д/р 
2374 

 



175. Недвига 
Анна 
Олегівна 

Кримінологічна характеристика 
насильства в сім’ї Criminological 
characteristics of domestic violence 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст.викл. 
Кучанський С.М. к.ю.н., доц 
Родіонова Т.В. 

Д/р 
2375 

 
176. Несміян 

Альона 
Віталіївна 

Формування та основні напрямки 
розвитку міграційної політики ЄС 
The formation and main directions of 
the EU's migration policy 
development 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. 
Саракуца М.О. к.ю.н, доц. 
Левенець А.В. Д/р 

2376 

 
177. Нєдов Андрій Г еоргійович 

Перспективи реформи законодавства 
України про банкрутство. 
Prospects of reforming the legislation 
of Ukraine on bankruptcy. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф. Степанова Т.В. 
к.ю.н., доц. Чайковська В. В. 

Д/р 
2377 

 
178. Новокрещенська 

Марія 
Дмитрівна 

Формування маркетингових 
конкурентних стратегій організації в 
умовах кризи.  
Forming the marketing competitive 
strategies of an organization in the 
crisis conditions 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Столбуненко Н.М./ 
Д.е.н.,проф. Колодинський С.Б. 

Д/р 
2378 

 
179. Оникійчук 

Максим 
Олександрович 

Формування професійної системи 
менеджменту економічної організації 
Forming the professional 
management system of an economic 
organization 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.діроф. Кузнецов Е.А./ 
Д.е.н.,проф. Уперенко М. 0. 

Д/р 
2379 

 
180. Орлова 

Катерина 
Ігорівна 

Фінансова політика соціально- 
економічного розвитку 
територіальних громад.  
Financial policy of socioeconomic 
development of territorial 
communities. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

Д.е.н.діроф. Осипов В.І. 
К є н., доц. Одеського 
торговельно-економічного 
інституту Київського 
національного торовельно- 
економічного університету 
Борисова Л.П. 

Д/р 
2380 

 



181. 
ГГясецька 
Ріма 
Сергіївна 

Представництво у цивільному 
процесі України. 
Representation in Civil Process of 
Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. 
Пилипенко Ю.О. К.Ю.Н., проф. 
Токарчук Л.М. 

Д/р 
2381 

 
182. Палтека 

Валерія 
Віталіївна 

Кримінально-правова політика: 
поняття та напрями (форми) 
реалізації 
Criminal and legal policy: concept 
and directions of realization 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

К.Ю.Н., доц. Павлова Т.О. к.ю.н., 
доц Родіонова Т.В. Д/р 

2382 

 

183. Палько 
Наталя 
Андріївна Інститут співучасті у кримінальному 

праві України та іноземних держав: 
порівняльно- правовий аналіз The 
Institute of complicity in criminal law 
of Ukraine and foreign states: 
comparative legal analysis 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доц. Павлова Т.О. 
ст.викп. Родіонова Т.В. 

Д/р 
2383 

 

184. Парапір 
Ганна 
Юріївна 

Правові засади становлення і 
розвитку державної служби в 
Україні. 
Legal principles of formation and 
development of civil service in 
Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф. Миколенко О.І. 
к.ю.н., доц. Чайковська В. В. Д/р 

2384 

 

185. Пастернак 
Ольга 
Олександрівна 

Європейські принципи 
адміністративного права: поняття і 
система. 
European principles of 
administrative law: concept and 
system. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф. Миколенко О.І. 
к.ю.н., доц. Нижникова В. В. Д/р 

2385 

 

186. Пендріков 
Сергій 
Ігорович 

Комплекс заходів із просування 
бренду на новий географічний ринок 

A complex of measures for 
introducing a brand to a new 
geographical market 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Грінченко Ю.Л./ докт. екон. 
наук, професор Якубовський С. 
О. 

Д/р 
2386 

 



187. Пенчукова 
Марія 
Юріївна 

Використання цінних паперів у 
системі іпотечного кредитування. 
Use of Securities in the System of 
Mortgage Lending. 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Завертнева- Ярошенко 
В.А. к.ю.н., проф. Труба В. І. 

Д/р 
2387 

 
188. Петков 

Роман 
Христофорович 

Кримінологічна характеристика 
злочинів у сфері обігу наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів або прекурсорів 
Criminological characteristics of 
crimes in the sphere of drug 
trafficking, psychotropic substances, 
their analogues and precursors 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст.викл. Дришлюк І. А. 

к.ю.н., доц. Родіонова Т.В. 
Д/р 

2388 

 

189. Петренко 
Максим 
Павлович 

Потерпілий та його роль у механізмі 
вчинення злочину The victim and his 
role in the mechanism of the crime 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики к.ю.н., доц. Родіонова Т.В. ст. 
викл. Кучанський С.М. 

Д/р 
2389 

 
190. Петрова 

Ольга 
Іванівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту доходів на підприємстві. The 
current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of incomes at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Кірсанова В.В., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку, аналізу 
та аудиту Одеського 
національного пол ітехн і чного 
університету 

Д/р 
2390 

 
191. Петушенко 

Денис 
Сергійович 

Розробка моделі життєвого циклу 
інформаційних ресурсів і процесів 
обміну аудіовізуальним контентом 

Development of a model of the life 
cycle of information resources and 
processes for the exchange of 
audiovisual content 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц., к.е.н. 
Івашко Л.М./ д.е.н.,проф. 
Г.С. Махуренко д.е.н. проф. 
М.Я.Постан 

Д/р 
2391 

 



192. Пилипчук 
Павло 
Віталійович 

Роль адвоката в процедурах медіації 
в цивільному процесі Role of an 
attorney in the mediation procedures 
in the civil process 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 
д.ю.н., проф. Корчевна Л. О. Д/р 

2392 

 
193. Півкопа 

Руслана 
Юріївна Право учасника корпоративного 

підприємства брати участь в 
управлінні справами підприємства. 
The right of the shareholder of the 
corporate company to take part in the 
company’s administration. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц. Смітюх А.В. 
к.ю.н.,доц. Чайковська В. В. 

Д/р 
2393 

 

194. 

 

Пікуза 
Ірина 
Ігорівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту руху товарів на підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of movement of 
goods at the enterprise. обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гузь Д.О. 
Ахламов А.Г., д.е.н., професор, 
завідувач кафедри економічної 
та фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при Президентові 
України 

Д/р 
2394 

 

195. Піль 
Валерія 
Олегівна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту в неприбуткових організаціях. 
Features of the organization and 
ways of improvement of the 
accounting, analysis and audit at the 
non-profit organizations. обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Ахламов А.Г., д.е.н., професор, 
завідувач кафедри економічної 
та фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при 1 Президентові 
України 

Д/р 
2395 

 



196. Піщак 
Вікторія 
Миколаївна 

Відповідальність за розбій за 
кримінальним законодавством 
України 

Responsibility for the robbery 
according to the criminal law of 
Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н., доцент Дришлюк І.А. 

к.ю.н., доц. Миколенко О.М. 

Д/р 
2396 

 

 
197. Поветьєв 

Богдан 
Едуардович 

Територіальна громада в системі 
суб’єктів муніципально-правових 
відносин 

Territorial community in the system 
of subjects of municipal legal 
relations 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В. 
д.ю.н., проф. КорчевнаЛ.О. 

Д/р 
2397 

 
198. Лознякова 

Діна 
Олександрівна 

Удосконалення системи мотивації 
персоналу організації 

Improvement of the company’s 
system of personnel motivation 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В./ К.е.н.,доц. 
Красностанова Н.Е. 

Д/р 
2398 

 
199. Покорський 

Олександр 
Валерійович 

Формування організаційно- 
економічної системи управління 
зовнішньоекономічною діяльністю 
підприємства 

Forming the organizational and 
economic system of management of 
foreign economic activity at an 
enterprise 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.діроф. Масленніков Є.І./ 
К.е.н.,доц. Коваленко О.М. 

Д/р 
2398 

 

200. 

 

Покорський 
Олександр 
Валерійович 

Реалізація та захист права власності 
подружжя на спільне майно. 
Realization and Protection of an 

Ownership Right of Spouses on a 
Common Property. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. Труба В.І. д.ю.н., 
проф. Канзафарова Î.C. 

Д/р 
2400 

 



201. Поліщук 
Юлія 
Вікторівна Сучасний стан та шляхи 

удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту готівки та коштів на 
банківських рахунках підприємства. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of cash and funds 
in the bank accounts of the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Крюкова І.О., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2401 

 

202. Полянін 
Дмитро 
Ігорович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту дебіторської заборгованості 
на підприємстві.  
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of receivables at 
the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Ст. викл. Багдікян С.В. 
Козинський С.М., к.е.н., 
доцент, доцент кафедри 
економічної та фінансової 
політики, Одеський 
регіональний інститут 
державного управління 
Національної академії 
державного управління при 
Президентові України 

Д/р 
2402 

 

203. Попович 
Вікторія 
Андріївна 

Організаційно-правові форми 
соціального забезпечення в Україні. 
The Legal Forms of Social Insurance 
in Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Байло О.В. к.ю.н., 
доц. Потопахіна О.М. Д/р 

2403 

 

204. 
 

Поспішенко 
Роман 
Олександрович 

Розробка системи автоматичного 
обліку робочого часу співробітників 
підприємства Development of the 
system of automatic accounting of 
working time of employees of the 
enterprise 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц., к.е.н. 
Івашко Л.М./ д.е.н.,проф. 
Г.С. Махуренко д.е.н. проф. 
М.Я.Постан 

Д/р 
2404 

 

205. Проквас 
Віталій 
Валерійович 

Способи захисту сімейних прав та 
інтересів. 
The Ways of Protection of the Family 
Rights and Interests. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. Труба В.І. к.ю.н., 
доц. Менська О.А. 

Д/р 
2405 

 



206. Птіцина 
Вероніка 
Ігорівна 

Теоретичні та практичні проблеми 
виконання покарання у виді 
обмеження волі 

Theoretical and practical problems of 
punishment in the form of restraint of 
will 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

к.ю.н, доц. Родіонова Т.В. 
ст. викл. Кучанський С.М. 

Д/р 
2406 

 

207. Рембач 
Олександр 
Олександрович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту виробничих запасів на 
підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of inventories at 
the enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Кусик Н.Л. 
Ковальов Г.І., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри економічної 
та фінансової політики, 
Одеський регіональний 
інститут державного 
управління Національної 
академії державного 
управління при Президентові 
України 

Д/р 
2407 

 

208. Рибкін 
Борис 
Віталійович 

Сучасні системи організації та 
регулювання платежів у сфері 
міжнародних відносин. 

Modern system of organization and 
regulation of payments in the field of 
international relations. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Маслій Н.Д. 

К.е.н.,доцент кафедри 
економічної теорії та історії 
економічної думки ОНУ ім. 
І.І.Мечникова Ломачинська І.А. 

Д/р 
2408 

 

209. Романов 
Артем 
Русланович 

Інститут перегляду судових рішень у 
кримінальному процесі України 

The institution of review of 
judgement in criminal process of 
Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст. викл. 
Кучанський С.М. к.ю.н., проф. 
Чуваков О. А. 

Д/р 
2409 

 



210. Рудь 
Валентин 
Вадимович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту фінансових результатів 
господарювання на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of financial results 
of operations at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Побережець О.В. Селіванова 
Н.М., к.е.н., доцент, доцент 
кафедри обліку, аналізу та 
аудиту Одеського 
національного політехнічного 
університету 

Д/р 
2410 

 

211. Рябоконь 
Олександр 
Сергійович 

Реформування та сучасний стан 
кримінального процесуального 
законодавства України 

Reform and the current state of the 
criminal procedure legislation of 
Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

К.Ю.Н., доц. 
Миколенко О.М. 

ст. викл. Козерацька О. С. Д/р 
2411 

 

212. Рязанцева 
Юлія 
Володимирівна Формування антикризових заходів 

держави на підставі вдосконалення 
системи фінансових інструментів 

Formation of anti-crisis measures of 
the state on the basic of improving the 
system of financial instruments 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Єгорова-Г удкова Т.І./ докт. 
екон. наук, професор 
Якубовський С. 0. 

Д/р 
2412 

 

213. Савченко 
Анастасія 
Іванівна Прокурор як учасник кримінального 

провадження в Україні та країнах 
загальної (англосаксонської) системи 
прав The Prosecutor as the 
participant of criminal proceeding in 
Ukraine and the countries of the 
common (Anglo-Saxon) legal system 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст. викл. Козерацька О.С. 
к.ю.н., доц. Миколенко О.М. 

Д/р 
2413 

 



214. Саламаха 
Юлія 
Юріївна 

Забезпечення 
конкурентоспроможності ВНЗ 

Ensuring of Higher Education 
Institution Competitiveness 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. фіз.-матем. наук, доц. 
Залюбінська Л.М./ докт. екон. 
наук, професор ДеркачТ.В. 

Д/р 
2414 

 

215. Самонов 
Денис 
Ігорович 

Системне бізнес-моделювання як 
інструмент вирішення проблем 
управління підприємством 

System business modeling as a tool 
for solving enterprise management 
problems 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В./ канд. екон. 
наук, с.н.с. ІПРЕЕД НАН 
України Золотое В. І. 

Д/р 
2415 

 
216. Сариєва 

Айнур 
Ельханівна 

Державний нагляд і громадський 
контроль за додержанням 
законодавства про охорону праці. 

 К.Ю.Н., ст. викл. 
Байло О.В. 
ст. викл. Комаренко А.М. 

 

  

The State Supervision and Public 
Control over Observance of 
Legislation about Labor Protection. 

цивільно-правових 
дисциплін 

 

Д/р 
2416 

 

217. Севастіян 
Євген 
Михайлович 

Кримінальна відповідальність за 
втягнення неповнолітніх у злочинну 
діяльність 

Criminal liability for involvement of 
under age children in criminal 
activity 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

Д.Ю.Н., доц. 
Чуваков О.А. к.ю.н., доцент 
Дришлюк І. А. 

Д/р 
2417 

 
218. Сейко 

Владислав 
Олександрович 

Формування бізнес-моделі 
підприємства 

Forming business model of an 
enterprise 

менеджменту та інновацій 

Д.е.н.,доц. Нєнно І.М./ 
К.е.н.,доц. Арутюнян Р.Р. 

Д/р 
2418 

 



219. Сівкова 
Яна 
Андріївна 

Реінжинірінг бізнес-процесів як 
концепція управління маркетингом 

Reengineering of the business 
processes as a concept of marketing 
management 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В./ К.е.н.,доц. 
Красностанова Н.Е. Д/р 

2419 

 

220. Сірий 
Олександр 
Сергійович 

Вдосконалення податку на прибуток 
підприємства в Україні. 

Improvement of corporate profit tax 
in Ukraine. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н., доц. кафедри економіки 
та підприємництва 
Ломачинська І. А. Д.е.н., проф. 
кафедри фінансів КНЕУ імені 
Вадима Гетьмана Мельник 
В.М. 

Д/р 
2420 

 

221. Скляров 
Дмитро 
Юрійович 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту запасів на підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of stocks at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Крюкова 1.0., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2421 

 

222. Слишенкова 
Інна 
Вячеславівна 

Правовий статус та регламент 
Міжнародного комерційного 
арбітражу та Міжнародної морської 
арбітражної комісії. 
Legal status and regulations of the 
International Commercial 
Arbitration and the International 
Maritime Arbitration Commission. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц. Чайковська В.В. 
д.ю.н., проф. Степанова Т.В. 

Д/р 
2422 

 



223. Слівченко 
Владислав 
Олегович 

Розробка комплексу маркетингових 
заходів для стоматологічної клініки 
"Харизма" 
Development of a complex of 
marketing measures for a dental 
clinic "Charisma" 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Литвиненко К. О./ 
канд. екон. наук, доцент 
Крючкова Н.М. 

Д/р 
2423 

 

224. Соколова 
Ольга 
Анатоліївна 

Становлення та розвиток 
законодавства про соціальний діалог 
у сфері праці. 
Formation and Development of the 
Legislation on Social Dialogue in the 
Sphere of Labor. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Потопахіна к.ю.н., 
ст. викл. 
Башо О. В. 

Д/р 
2424 

 
225. Соколова 

Ольга 
Анатоліївна 

Формування та розвиток 
управлінського капіталу організації 
Formation and development of 
managerial capital at an enterprise % 
# 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц... Борщ В.І/ 
К.е.н.,доц. Грінченко Р.В. 

Д/р 
2425 

 
226. Солодовніков 

Володимир 
Федорович 

Розробка сайту для оптимізація 
обліку пільгових категорій населення 
Development of the site for 
optimization of accounting of 
privileged categories of the 
population 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

проф., д.ф.-м.н. 
Тюрин О.В./ 
к.е.н. доц. А.Е. Беляева 

Д/р 
2426 

 
227. Сорокіна 

Вікторія 
Сергіївна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту грошових коштів на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of cash at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гоголь М.М. 
Дяченко О.П., к.е.н., доцент, 
доцент кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2427 

 



228. 
 

Станкова 
Валентина 
Вікторівна Механізм фінансового забезпечення 

страхових організацій у контексті 
досягнення сталого розвитку. The 
mechanism of financial provision of 
insurance organizations in the context 
of the study of sustainable 
development. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Дем’янчук М.А. 

Д.е.н., проф. ОНАЗ ім. О.С. 
Попова 
Князева О.А. 

Д/р 
2428 

 

229. Степаненко 
Інна 
Сергіївна 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку і 
оподаткування на торгівельних 
підприємства. 
Features of the organization and ways 
of improvement of the accounting and 
taxation at the trading enterprises. 

обліку і оподаткування 

К.е.н., доц. 
Гоголь М.М. Стоянова-Коваль 
С.С., д.е.н., доцент, професор 
кафедри обліку і 
оподаткування Одеського 
державного аграрного 
університету 

Д/р 
2429 

 

230. Стойков 
Іван 
Миколайович 

Нормативно-правові гарантії 
основних прав і свобод громадян на 
окупованих територіях України 
Legal guarantees of fundamental 
rights and freedoms of citizens at 
occupied territories of Ukraine 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Корчевна Л.О. 
к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 

Д/р 
2430 

 
231. Сударева 

Ксенія 
Вікторівна Інноваційні механізми формування та 

розвитку управлінського капіталу 
економічної організації Innovation 
mechanisms of formation and 
development of the managerial 
capital of the economic organization 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Яковлев О.І./ 
Д.е.н.,проф. Горняк О. В. 

Д/р 
2431 

 
232. Сургай 

Катерина 
Віталіївна 

Хеджування ризиків як інструмент 
фінансового менеджменту. 
Hedging of risks as a tool of financial 
management. 

фінансів , банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Дем’янчук М.А. 

Д.е.н., проф. ОНАЗ ім. О.С. 
Попова 
Князева О.А. 

Д/р 
2432 

 

 



233. Суходольська Дар’я 
Михайлівна 

Роль логістичного менеджменту 
підприємства в управлінні 
експортними товарами 

The role of logistics management of 
the enterprise in the management of 
export goods 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В./ каш), екон. 
наук, с.н.с. ІПРЕЕДНАН 
України Золотов В. І. 

Д/р 
2433 

 

234. 

 Танасова Наталія 
Володимирівна 

Моделювання, аналіз та оптимізація 
бізнес-процесів підприємств малого 
бізнесу Modeling, analysis and 
optimization of business processes of 
small business enterprises 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц., к.е.н. Івашко Л.М./ д. 
е.н.,проф. 
Г.С. Махуренко 

Д/р 
2434 

 
235. Тарасов 

Артем 
Олегович 

Розробка платформи для оптимізації 
інформаційної підтримки 
підприємства «Tarasov Inc» 
Development of a platform for 
optimization of information support 
of the enterprise «Tarasov Inc» 

економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 

доц.,к.ф.-м.н. 
Любота В.М./ 
д.е.н., проф. М.Я.Постан 

Д/р 
2435 

 

236. Ткач 
Ольга 
Василівна 

Фінансовий менеджмент показників 
ефективності роботи комерційного 
банку. 
Financial management of 
performance indicators of a 
commercial bank. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Журавльова Т.О. 

Д.е.н. проф., зав. каф. 
ІПРЕЕДНАНУ Лисюк В.М. 

Д/р 
2436 

 
237 

 

Топлакалцян 
Норайр 
Арсенович 

Організація місцевих фінансів: 
зарубіжний досвід і можливості його 
імплементації в Україні. 
Organization of local finances: 
foreign experience and possibilities of 
its implementation in Ukraine. 

фінансів, банківської справи та 
страхування 

К.е.н. Савастєєва О.М. 

Начальник управління 
державного бюджету 
Державної служби Одеської 
області Крижановська Н. 0. 

Д/р 
2437 

 



238. Узікова 
Катерина 
Станіславівна 

Принципи екологічного права 
України. 
The Principles of the Ecological Law 
of Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

К.Ю.Н., доц. 
Толкаченко О.В. к.б.н., доц. 
Ситніков Д.М. 

Д/р 
2438 

 
239. Федорова 

Анастасія 
Костянтинівна 

Правовий порядок зміни цільового 
призначення земельної ділянки в 
Україні. 
The Legal Order of Changing of 
Purpose of the Land Plot in Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Масін В.М. к.б.н., 
доц. 
Ситніков Д.М. Д/р 

2439 

 
240. 

. 

Фірсов 
Владислав 
Дмитрович 

Розвідка як напрямок 
правоохоронної діяльності: 
порівняльно-правове дослідження 
Intelligence as a direction of law- 
enforcing activity: comparative legal 
research 

конституційного права та 
правосуддя 

К.Ю.Н., доц. Кармазіна К. Ю. 
к.ю.н., доц. Ромашкін С.В. 

Д/р 
2440 

 
241. Харькова 

Наталя 
Сергіївна 

Управління ефективністю 
міжнародних морських перевезень. 

Management of the foreign sea 
transportations’ effectiveness 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Заєць М.А./ 
К.е.н.,доц. Єгупов Ю.А. 

Д/р 
2441 

 

242. Хачатрян 
Марина 
Арменівна 

Методика розслідування квартирних 
крадіжок  
The investigation method of flat 
burglaries 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст.викл. Нарожна О.В. к.ю.н., 
доц. 
Дришлюк І. А. 

Д/р 
2442 

 

243. Холкіна 
Валерія 
Сергіївна 

Концептуальне забезпечення 
стратегічного менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єкта господарювання 

Conceptual support of the strategic 
management of the foreign economic 
activity of the economic entities 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц. Мазур О.Є./ 
Д.е.н.,доц. Ковтуненко К.В. 

Д/р 
2443 

 



244. Цай Бей 
Самоорганізація як стратегічна 
перспектива розвитку системи 
менеджменту / Self-organization as 
strategic perspective of management 
systems development 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

канд. екон. наук, доцент 
Єгорова-Гудкова Т.І./ докт. 
екон. наук, професор 
Якубовсъкий С. 0. 

Д/р 
2444 

 

245. Чабаненко 
Вікторія 
Олегівна 

Інтелектуальні технології у сучасних 
системах управління 

Intellectual technologies of the modem 
management systems 

менеджменту та інновацій 

К.е.н.,доц.. Борщ В.І/ 
К.е.н.,доц. Грінченко Р.В. Д/р 

2445 

 
246. Чебану 

Оксана 
Русланівна 

Трансформація статусу прокурора у 
господарському процесі в ході 
реформування органів прокуратури в 
Україні. Transformation of the 
prosecutor's status in the economic 
process during the reform of the 
prosecutor's office in Ukraine. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф. Степанова Т.В. 
к.ю.н.,доц. Нижникова В.В. 

Д/р 
2446 

 

247. Чевтаєва 
Крістіна 
Русланівна 

Ефективність маркетингової 
діяльності на прикладі ТОВ «Ринок 
Північний» 

Effectiveness of marketing activity 
for example of OOO «Market North» 

маркетингу та бізнес- 
адміністрування 

докт. екон. наук, професор 
Садченко О.В./ канд. екон. 
наук, с.н.с. ІПРЕЕД НАН 
України Золотов В. І. Д/р 

2447 

 
248. Чернега 

Наталія 
Олегівна 

Правовий статус фізичної особи- 
підприємця. 
Legal status of an individual 
entrepreneur. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н.,доц. 
Чайковська В.В. к.ю.н., 
доц.Смітюх А.В. 

Д/р 
2448 

 
249. Чернова 

Лілія 
Вікторівна 

Кримінальна відповідальність за 
створення терористичної групи чи 
терористичної організації Criminal 
liability for creation of terrorist 
group or terrorist organization 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

ст. викл. 
Кучанський С.М. д.ю.н., доц. 
Чуваков О.А. 

Д/р 
2449 

 



250. Чеусова 
Аліна 
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту нематеріальних активів на 
підприємстві. 

The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of intangible assets 
at the enterprise. 

обліку і оподаткування 

Д.е.н., проф. 
Ніценко В.С. 
Галицький О.М., д.е.н., доцент, 
зав. кафедри економічної 
теорії і економіки 
підприємства Одеського 
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університету 
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251. Шабанова 

Діана 
Олегівна 

Конституційні принципи правового 
статусу людини та громадянина в 
Україні 

Constitutional principles of the legal 
status of man and citizen in Ukraine 

конституційного права та 
правосуддя 

д.ю.н., проф. Корчевна Л.О. 
к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 
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2451 

 
252. Шамрай 

Вадим 
Олегович 

Правові форми компенсації шкоди за 
екологічним законодавством 
України. 

The Legal Forms of Compensation of 
Injury by the Ecological Legislation 
of Ukraine. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Масін В.М. к.б.н., 
доц. Ситніков Д.М. 

Д/р 
2452 

 
253. Шарбан 

Світлана 
Сергіївна 

Міжнародний досвід правового 
регулювання генно-інженерної 
діяльності. 
International experience of Legal 
Regulation of Genetically Engineered 
Activity. 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.б.н., доц. Ситніков Д.М. 
к.ю.н., доц. Толкаченко О. В. 
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254. Шафоростов 

Кирило 
Васильович 

Особливості використання 
інформаційних технологій в 
адвокатській діяльності The 
peculiarities of information 
technologies’ usage in the attorney’s 
activity 

конституційного права та 
правосуддя 

к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю. 
д.ю.н., проф. Корчевна Л. О. 

Д/р 
2454 

 



255. Швець 
Ангеліна 
Михайлівна 

Правове регулюваня переміщення 
культурних цінностей через митний 
кордон України. 
Legal regulation of the transfer of 
cultural property across the customs 
border of Ukraine. 

адміністративного та 
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К.Ю.Н., доц. 
Нижникова В.В. Д.Ю.Н., проф. 
Степанова Т.В. 
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256. Шевчук 
Анатолій 
Петрович 

Система кримінальних 
процесуальних гарантій за 
законодавством України 

The system of criminal procedural 
guarantees according to the 
legislation of Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 

криміналістики 

К.Ю.Н., ДОЦ. 
Миколенко О.М. к.ю.н., доц. 
Павлова ТО. 
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257. Шелованова 

Наталія 
Володимирівна Показання як джерело доказів в 

кримінальному провадженні України 
Statements as a source of proofs in 
criminal proceeding of Ukraine 

кримінального права, 
кримінального процесу та 
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ст. викл. Козерацька О.С. ст. 
викл. Нарожна О. В. 
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258. Шеховцова 

Анастасія 
Михайлівна 

Сучасний стан та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і 
аудиту малоцінних і 
швидкозношуваних предметів на 
підприємстві. 
The current state and ways of 
improvement of the accounting, 
analysis and audit of low-value and 
quickly wearing items at the 
enterprise. 

обліку і оподаткування 
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Шишкіна 
Ольга 
Миколаївна 

Функціональні та інституційні 
аспекти антикризового менеджменту 
в банківських установах України. 
Functional and institutional aspects 
of crisis management in banking 
institutions of Ukraine. 
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страхування 
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261. Шкеда 
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Олександрович 

Перспективи застосування 
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Modern trends of digital marketing 
application 
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262. Шпичак 
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Олександрович 

Інвестиційна привабливість 
кредитоспроможності позичальника: 
проблеми та перспективи. 
Investment attractiveness of the 
borrower's creditworthiness: 
problems and prospects. 
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265 Юдина 
Катерина 
В'ячеславівна 
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Грачья 
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