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№ П.І.П. Назва Керівник 

проекту 

Кафедра Шифр 

1. 

Александров 

Максим 

Андрійович 

Вдосконалення та оптимізація 

роботи транспорто- 

експедиторської компанії 

Проф., д.е.н., 

Постан М.Я. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

24 

2. 

Андронакі 

Леонід 

Вадимович 

Аналіз соціальної роботи з 

прийомними сім’ями в Україні 

(на прикладі Овідіопольського 

району, Одеської області) 

Analysis of social work with foster 

families in Ukraine (on the 

example of Ovidiopol District, 

Odessa Region) 

Ірофесор, 

кандидат 

політичних наук 

Нікогосян О.О. 

соціальної 

роботи 
Д/р 

25 

3. 

Бондаренко 

Анастасія 

В’ячеславівна 

Роль спрощеної системи 

оподаткування у розвитку 

малого і середнього 

підприємництва в Україні. 

Проф.. 

Шлафман Н. Л. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

Д/р 

26 

4. 

Гордієнко 

Стелла Марія 

Сергіївна 

Оптимізація логістичних 

процесів на підприємстві 

Доц., к.ф.-м.н. 

Коренкова Г.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

27 

5. 

Дема 

Анжеліка 

Віталіївна 

Економіко-математичне 

моделювання банківської 

діяльності 

Доц., к.е.н.  

Івашко Л.М. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

28 

6. 

Евтушенко 

Ольга 

Євгеніївна 

Проблеми та особливості 

гендерних відносин в сучасному 

українському 

суспільстві(історико- правовий 

аспект) 

Problems and peculiarities of 

gender relations in modem 

Ukrainian society (historical and 

legal aspects) 

Кандидат 

історичних наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Гладченко С.В. 

соціальної 

роботи 
Д/р 

29 

7. 

Ємєльянова 

 

Марія 

Володимирівна 

Соціальний аналіз оптимізму та 

песимізму 

Social analysis of optimism and 

pessimism 

кандидат 

сторичних наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Ііщевська Е.В. 

соціальної 

роботи 
Д/р 

30 

8. 

Зінчук 

Анастасія 

Ігорівна 

Модель ринку праці та 

проблеми зайнятості в 

одеському регіоні 

Проф., к.е.н. 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

31 

9. 

Калинчук 

Ігор 

Павлович 

Моделювання, аналіз і 

оптимізація бізнес-процесів для 

ефективного управління 

електроним бізнесом у банку 

Проф. д.ф.-м.н. 

Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

32 



 

10 
Канцер 

Задим 

Олександрович 

Іроблеми вдосконалення 
соціальної роботи з 

безпритульними дітьми в 
сучасному українському 
суспільстві 

Problems of improving social 
work with homeless children in 
modem Ukrainian society 

кандидат 

філосовських 

наук, доцент 
кафедри 
соціальної роботи 
Аблов А.Ф. 

соціальної 
роботи 

Д/р 

33 

11 
Каплуненко 

Каріна 

Олегівна 

Використання концесійних 

механізмів з метою наповнення 

Державного бюджету в умовах 

міжнародних інтеграційних 

процесів в Україні 

К.е.н. доц.. 
Бутенко В.В. 

економіки та 
моделювання 
ринкових 
відносин 

Д/р 

34 

12 
Коба 

Оксана Сергіївна 

Модель організації діяльності 

банківських установ в умовах 

конкурентного середовища 

Проф., ке.н. 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

35 

13 

Коваленко 

(Сімонян) 
Ліана 

Арменівна 

Методичні положення щодо 
обгрунтування участі України в 
міжнародних транспортних 
коридорах 

Проф., д.ф-м.н., 
Гріневич B.C. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 

36 

14 
Коваленко 

Володимир 

Ігорович 

Соціальна робота-адаптація та 

соціалізація національних 

меньшинств на Україні в умовах 

Євроінтеграції 

Social work-adaptation and 
socialization of national minorities 
in Ukraine in terms of European 
integration 

кандидат 

психологічних 

наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О.С. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

37 

15 
Корчинський 

Артем 

Аркадійович 

Система індикаторів якості 

життя студенської молоді 

The system of indicators of the 

quality of life of student youth 

кандидат 
політичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

38 

16 
Коцур 

Світлана 

Павлівна 

Управління ризиками 

ліквідності у національній 

банківській системі України. 

Д.е.н., проф.. 

Осипов В. І. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

Д/р 

39 

17 
Кузнярський 

Вадим 

Вадимович 

Розробка моделей, методів та 
технологій управління 
контролем допорогових 
закупівель бюджетними 

організаціями в умовах 
асиметрії інформації 

Проф., д.ф.-м.н. 

Тюрин О.В. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 

технологій 

Д/р 

40 

18 
Кучеренко Ігор 

Володимирович 

Забезпечення соціального 
захисту лмей нетрадиційного та 
градиційного соціального 
ризику 

Provision of social protection for 
families of traditional and non- 
traditional social risks 

кандидат 
толітичних наук, 
доцент кафедри 
соціальних теорій 
Хлівнюк Т.П. 

соціальних 
теорій 

Д/р 

41 

19 
Лазукіна 

Валентина 

Олександрівна 

Роль Державної казначейської 

служби України в 
обслуговуванні зовнішнього 
державного боргу 

К.е.н. доц. 
Савастєєва О. М. 

економіки та 

моделювання 
ринкових 
відносин 

Д/р 

42 

 



 20 Ломанова 

Катерина 

Олександрівна 

Соціальна профілактика торгівлі 
пюдьми.основні напрямки 

діяльності 

Social prevention of trafficking, the 
main activities 

кандидат 
політичних наук, 

доцент кафедри 
соціальних 
теорій Хлівнюк 
Т.П. 

соціальних 

теорій 
Д/р 

43 

 

21 Лопатюк 

Володимир 

Ігорович 

Економіко-математичне 
моделювання поведінки 
споживачів телекомунікаційних 
послуг 

Доц., к.е.н. 

Івашко Л.М. 

економічної 

кібернетики та. 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

44 

22 Марченко 

Альона 

Андріївна 

Гендерна конструкція соціуму: 

історія і сучасність 

Gender structure of society: history 
and the present time 

Кандидат іст. 

наук, доц.. 
кафедри 
соціальної 
роботи 
Гладченко С.В. 

соціальної 

роботи 
Д/р 

45 

23 Мельник 

Антоніна 

Володимирівна 

Порівняльний аналіз формування 
соціальної роботи в країнах США 

та Європейського союзу 

Comparative analysis of the 

formation of social work in the 

United States and countries of the 

European Union 

кандидат 
історичних наук, 

доцент кафедри 
соціальної 
роботи 
Піщевська Е.В. 

соціальної 
роботи 

Д/р 

46 

24 Мічковський 

Іван 

Олександрович 

Тенденції розвитку молодіжного 

сегменту праці в Україні 

Trends in the development of youth 

labor segment in Ukraine 

Професор, 

кандидат 

політичних наук 

Нікогосян О.О. 

соціальної 

роботи 
Д/р 

47 

25 Мосейчук Анна 

Іванівна 

Людський розвиток в Україні: 

модернізаційні підходи та 
побудова моделі типологізадії 

Проф., к.е.н. 

Журавльова Т.О. 

економічної 

кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 

48 

26 Опря 

Ганна 

Олегівна 

Оптимізація управління 
діяльністю крюіншвих компаній 

L 

Проф., д.ф-м.н., 

Гріневич B.C. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 

технологій 

Д/р 

49 

2.7 Папуша 

Павло 

Андрійович 

Формування фінансового 

потенціалу місцевих громад в 

умовах децентралізації 

Д.е.н., проф. 
Осипов В. І. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

Д/р 

50 

28 Петріковський 

Веніамін 

Олександрович 

Моделювання, аналіз та 

оптимізація процесу управління 

автоматизованими інформаційними 

ресурсами банку в умовах 

трансформації 

Проф., д.ф,-м.н. 

Тюрми О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

51 

29 Попов Руслан 

Розікович 

Стан міжбюджетних відносин в 

економічній системі України: 

проблеми та перспективи 

К.е.н., проф. 

Журавльова Т. 0. 

економіки та 
моделювання 
ринкових 

відносин 

Д/р 

52 

 30  Путіхов 

 Андрій 

 Олександрович 

Моделювання, аналіз та 

оптимізація бізнес-процесів 

впровадження нових банківських 

продуктів в умовах трансформації 

Проф., д.ф.-м.н. 

Тюрин О.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційних 

технологій 

Д/р 

53 



31 

Румянцева 

Олександра 

Миколаївна 

Соціальна мобільність сучасної 

молоді: стан та перспективи 

Social mobility of modem youth: the 

state and prospects 

кандидат 

політичних наук, 

доцент кафедри 

соціальних теорій 

Терещенко Г.О. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

54 

32 

5ябко 

[рина 

Олегівна 

Діяльність органів опіки та піклування 

у сфері захисту прав дитини 

Activities of trusteeship and 

guardianship bodies in the area of 

children's rights protection 

кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Аблов А.Ф. 

соціальної 

роботи 

Д/р 

55 

33 

Савкін 

Олександр 

Сергійович 

Побудова моделі оптимального 

управління складськими запасами на 

підприємстві 

Доц., к.ф.-м.н. 

Коренкова Г.В 

економічної 

кібернетики та 

інформаційни

х технологій 

Д/р 

56 

34 

Саустян 

Катерина 

Оріївна 

Зв’язки з громадськістю в структурі 

соціуму та соціальній юботі як засіб 

формування суспільної думки 
3ublic Relations in the structure of 

society and social work as a form of 

public opinion 

кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Коваленко О.П. 

соціальної 

роботи 

Д/р 

57 

35 

Танова 

Ганна 

Віталіївна 

Соціальні аспекти життя людей з 

обмеженими можливостями слуху в 

Україні та за кордоном 

Social aspects of life of people with hard 

hearings in Ukraine and abroad 

кандидат 

філософських наук, 

доцент кафедри 

соціальної роботи 

Коваленко О.П 

соціальної 

роботи 

Д/р 

58 

36 

Трандафілов 

Нікіта 

[гнатович 

Перспективи розвитку системи 

соціального супроводу дітей з 

цевіантною поведінкою у системі 

загальноосвітньої школи 

Prospects for the development of the 

system of social support for children 

with deviant behavior in the system of a 

secondary school 

доктор політичних 

наук, професор 

кафедри соціальної 

роботи Дунаева 

JI.M. 

соціальної 

роботи 

Д/р 

59 

37 

 

Усатий 

Богдан 

Олегович 

Роль соціального партнерства в 

реалізації державної молодіжної 

політики України 

The role of social partnership in the 

implementation of state youth policy in 

Ukraine 

кандидат 

політичних наук, 

доцент кафедри 

соціальних теорій 

Драшкович А.І. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

60 

38 

Хаджиоглов 

Вячеслав 

Сергійович 

Моделювання та оптимізація 

діяльності підприємства з 

використанням сучасних 

інформаційних технологій 

Доц., к.ф.-м.н. 

Коренкова Г.В. 

економічної 

кібернетики та 

інформаційни

х технологій 

Д/р 

61 

39 

Хромченко 

Вікторія 

Ігорівна 

Формування місцевих бюджетів в 

умовах децентралізації фінансових 

ресурсів в Україні. 

К.е.н., проф. 

Журавльова Т. О. 

економіки та 

моделювання 

ринкових 

відносин 

Д/р 

62 

 



 

40 

Хромченко 

Ганна 

Анатоліївна 

конструювання соціальних проблем 

засобами масової інформації 

Construction of social problems by 

mass media 

кандидат 

політичних наук, 

доцент кафедри 

соціальних теорій 

Терещенко Г.О. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

63 

41 

Чорновалюк 

Вікторія 

Василівна 

Уявлення про шлюб різних 

поколінь в сучасному українському 

суспільстві 

The idea of marriage of different 

generations in Ukrainian society 

доктор політичних 

наук, професор 

кафедри соціальної 

роботи Дунаєва 

Л.M. 

соціальної 

роботи 

Д/р 

64 

42 

Якобчук 

Ольга 

Олександрівна 

Особливості сприйняття образу 

сім’ї у вихованців дитячіх будинків 

Peculiarities of perception of the 

image of family among pupils of 

children's homes 

кандидат 

психологічних 

наук, старший 

викладач кафедри 

соціальних теорій 

Данілова О.С. 

соціальних 

теорій 

Д/р 

65 

43 

Якубовський 

Андрій 

Володимирович 

Розробка моделей та методів 

автоматизованої побудови 

графічних елементів інтерфейсу 

корисувачів при інтерпритації 

«типових задач» бізнес-процесів 

виробничого підприємства 

Доц. к.ф.-м.н., 

Коренкова Г.В. 

економічної 

кібернетики 

та 

інформаційн

их 

технологій 

Д/р 

66 

 


