
 
 
 
 

Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки: 
/МАГІСТРИ/ за 2018-2019 навчальний рік 

 
 

№ ПІБ Тема дипломної роботи Кафедра Науковий керівник               Шифр 
1.  Абакумов  

Олександр 
Олександрович 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту фінансових результатів 
господарювання на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of financial 
results of management at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц.  
Кусик Н.Л.  

Д/р 
4307 

 

2.  Айзенштат 
Анастасія  
Лазарівна  

Стратегічне управління некомерційними 
підприємствами 
Strategic management of the non-profit 
companies 

Менеджменту та 
іновацій 

 

К.е.н.,доц. 
Борщ В.І. Д/р 

4308 

3.  Алхімова  
Надія  
Олегівна 

Захист права на справедливість суду в 
Європейському суді з прав людини 
Protection of the right to a fair trial in the 
European Court of Human Rights 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц.  
Кармазіна К.Ю. 
 

Д/р 
4309 

4.  Амірасланов 
Сахілхан  
Асіф огли 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту дебіторської та кредиторської 
заборгованостей на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of receivables 
and accounts payable at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

Ст. викл.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
4310 

5.  Антонян  
Тигран  
Лернікович 

Юридичні факти в праві соціального 
забезпечення 
The Legal Facts in the Social Security Law 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. 
Потопахіна О.М. 
 

Д/р 
4311 

6.  Аскерова  
Марія  
Дмитрівна  

Правове регулювання діяльності нотаріальних 
органів в країнах латинської моделі нотаріату  
Legal regulation of the activities of notaries in 
the countries of the Latin model of the notary 
 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц. Ільєва 
Н.В. 
 Д/р 

4312 



7.  Атаманенко 
Валентина 
Олександрівна 

Розвиток кредитних інструментів у підвищенні 
ефективності реальної економіки Україні. 
Development of credit instruments in 
improving the efficiency of the real economy of 
Ukraine. 

Фінансів, банківської 
справи та страхування 

  

д.е.н., професор 
Захарченко Н.В. 
 Д/р 

4313 

8.  Атрашкевич  
Аліна  
Едуардівна  

Розробка і реалізація маркетингової стратегії 
компанії 
Development and implementation of the 
company’s marketing strategy 
 

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н., доцент  
Дюков В.П. Д/р 

4314 

9.  Бажак  
Владислав 
Анатолійович 

Правова система США 
The U. S.А. Legal System 

загально-правових 
дисциплін і 
міжнародного права 

к.ю.н., доц.  
Бачур Б.С. 
 

Д/р 
4315 

10.  Байраченко  
Марина  
Юріївна 

Розвиток державного управління України в 
умовах глобалізації.  
 
Development of the state administration of 
Ukraine in the conditions of globalization. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф.  
Миколенко О.І. 
 Д/р 

4316 

11.  Баіс  
Анна  
Фарідівна  

Правові основи процесу прийняття рішень в 
системі інститутів Європейського Союзу  
The legal basis of the decision-making process 
in the institutional system of the European 
Union 

конституційного 
права  та правосуддя 

д.ю.н, проф.  
Корчевна Л.О. 
 Д/р 

4317 

12.  Бакалова  
Анастасія  
Вадимівна 

Кримінально-правова характеристика злочинів 
у сфері безпеки руху та експлуатації 
автомобільного транспорту  
Criminal-legal characteristics of crimes in the 
area of traffic safety and vehicle operations 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н.,доц.  
Дришлюк І.А. 
. 
 

Д/р 
4318 

13.  Балакіна  
Катерина 
Анатоліївна 

Оцінка ефективності бізнесу засобами 
організаційної діагностики  
Business efficiency assessment by means of 
organizational diagnostics 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

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

 

Д/р 
4319 

14.  Баличева  
Інна  
Михайлівна  

Роль та місце Національного антикорупційного 
бюро України в правоохоронному механізмі 
держави  
The place and the role of National 
anticorruption bureau of Ukraine in the state’s 
law-enforcement mechanism 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц.  
Ромашкін С.В.  
 Д/р 

4320 



15.  Безверхня  
Юлія 
Григорівна 

Кримінологічна характеристика 
кіберзлочинності 
Criminological characteristics cybercrimes 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н.,доц.  
Дришлюк І.А. 
 

Д/р 
4321 

16.  Безенко   
Дмитро  
Миколайович 

Реалізація рішень публічної адміністрації: 
Співвідношення принципів добровільності та 
примусовості. 
Realization of decisions of public 
administration: the correlation of the principles 
of voluntariness and coercion.  

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., ст.викл. 
Баламуш М.А. 
 
 

Д/р 
4322 

17.  Береговий 
Владислав  
Ігорович  

Форми і методи інноваційної підготовки 
управлінських кадрів в Україні 
Forms and methods of the innovative 
professional training of the managerial staff 
in Ukraine  

менеджменту  та 
інновацій 

Д.е.н., проф.  
Кузнєцов Е.А. 

 
 

Д/р 
4323 

18.  Береза  
Катерина 
Віталіївна 

Публічна сфера та місцеве самоврядування: 
партнерство у наданні соціальних послуг на 
місцевому рівні.  
 
Public sphere and local self-government: 
partnership in the provision of social services at 
a local level.  

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.  
Білик П.П. 
 Д/р 

4324 

19.  Бехтольд  
Марія  
Іванівна  

Формування і розвиток пріоритетів 
інноваційного розвитку професійної системи 
менеджменту 
Formation and development of the priorities of 
the management professional system’s 
innovative performance 

Менеджменту та 
іновацій 
 

 
 

Д.е.н.,проф. 
Кузнєцов Е.А. 
 

 
Д/р 

4325 

20.  Бехтольд  
Олександр 
Андрійович  

Розвиток системи факторів глобальної 
конкурентоспроможності професійної системи 
менеджменту 
Evolution of the factors for global 
competitiveness of the professional 
management system   

Менеджменту та 
іновацій 

 

 
Д.е.н.,проф. 
Кузнєцов Е.А. 

 
 

Д/р 
4326 

21.  Біланчин  
Максим 
Ярославович 

Особливості розгляду цивільних справ про 
позбавлення батьківських прав 
The Features of Consideration of the Civil 
Cases about the Deprivation of the Parental 
Rights 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф.  
Токарчук Л.М. 
 Д/р 

4327 



22.  Близнюк  
Євгеній 
Олександрович 

Нагляд і контроль за виконанням кримінальних 
покарань 
Control and supervision after crime execution 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц. 
Родіонова Т.В. 
 

Д/р 
4328 

23.  Бобришева 
Катерина Андріївна 

Міжнародно-правове регулювання охорони 
прав на знаки для товарів і послуг 
The International Regulation of Protection of 
Rights on Signs for Goods and Services 

загально-правових 
дисциплін і 
міжнародного права 

к.ю.н., доц.  
Стрельцова Є.Д. 
 

Д/р 
4329 

24.  Бойко Владислав 
Олександрович  
 
 

 Особливості міжнародної 
конкурентоспроможності промислового 
підприємства та шляхи її підвищення. 
Features of the international competitiveness of 
the industrial enterprise and ways to enhance it 

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н.,доц.  
Яковлєв О. І. 
 Д/р 

4330 

25.  Болокан  
Руслан  
Миколайович 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту основних засобів на 
підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of fixed assets at 
enterprise  

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц.  
Гузь Д.О. 

Д/р 
4331 

26.  Борейко  
Андрій 
Володимирович 

Конституційно-правовий механізм захисту 
права на свободу думки і слова  
Constitutional legal mechanism of protection of 
the right  to freedom of thought and word 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц. 
Кармазіна К.Ю. 
 
 

Д/р 
4332 

27.  Боровських 
Анастасія  
Андріївна  
 
 

Структура ефективної бізнес-моделі 
підприємства. 
Structure of the company’s effective 
business model 

менеджменту  та 
інновацій 

Д.е.н., доц 
Нєнно І.М. 
 Д/р 

4333 

28.  Ботнар  
Марина  
Георгіївна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту готівки та коштів на 
банківських рахунках підприємства 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of cash and 
funds on bank accounts of enterprise 

обліку та 
оподаткування 

Д.е.н., проф.  
Побережець О.В. 

Д/р 
4334 

29.  Бугоян  
Вікторія  
Юріївна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту розрахунків по заробітній платі на 
підприємстві 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of payroll  
calculations at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., ст. викл.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
4335 



30.  Булай   
Владислав  
Сергійович 

Відсторонення підозрюваного, обвинуваченого 
від посади як захід забезпечення кримінального 
провадження  
Removal of  the suspect and defendant from the 
position as a measure of criminal proceedings 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к ю.н., доц.  
Миколенко О.М. 
 Д/р 

4336 

31.  Бушняк Тетяна 
Іванівна  
 
 
 
 

 Міжнародні системи класифікації готелів та 
розробка програми підвищення категорійності 
готелю. 
International systems of the hotels classification 
and development of the program of the hotel’s 
category improvement  

менеджменту та 
інновацій 

 

Д.е.н.,проф. 
Нєнно І.М. 
 
 

Д/р 
4337 

32.  Вєлєва  
Дар`я  
Іванівна  

Управління процесом експортно-імпортних 
операцій на підприємстві. 
Managing the export-import transactions at the 
enterprise  

менеджменту  та 
інновацій 

Ст.викл.  

Павлович О.Р 
Д/р 

4338 

33.  Виноградова 
Анастасія 
Володимирівна 

Групова динаміка і лідерство в креативних 
організаціях. 
Group dynamics and leadership in creative 
organizations 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

К.ф.-м.н., доц. 
Робул Ю.В. Д/р 

4339 

34.  Водяник  
Дмитро  
Вадимович 

Розвиток віртуальних активів в умовах 
дигітального середовища. 
Development of virtual assets in a digital 
environment. 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

к.е.н., доцент 
Маслій Н.Д. 

 
Д/р 

4340 

35.  Войтюк  
Михайло 
Андрійович 

Статус насцитуруса: правові та морально-
етичні проблеми. 
The Status of Nasciturus : the Legal and the 
Moral-etical Problems 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Валах 
В.В. 
 
 

 
Д/р 

4341 
 
 

36.  Воробйова 
Ірина 
Валеріївна 
 

Поділ майна подружжя: питання теорії та 
практики. 
The Property Distribution of Spouses: the 
Questions of the Theory and Practice 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл. Федорко 
М.С. 
 

Д/р 
4342 

37.  
 

Галицький Сергій 
Андрійович 
 
  

 Механізм забезпечення системи управління 
персоналом на підприємстві готельно-
ресторанної галузі 
Mechanism for ensuring the personnel 
management system at the enterprises of the 
hotel and restaurant sphere 

 
менеджменту та 
інновацій 

 

К.е.н.,доц. 
Орлова Н.В 

Д/р 
4343 



38.  Глазов  
Володимир  
Олегович 

Особливості розгляду та вирішення податкових 
спорів в апеляційному провадженні.  
Features of consideration and settlement of tax 
disputes in appeal proceedings. 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф.  
Гаран О.В. 
 

Д/р 
4344 

39.  Голега  
Олександр 
Вячеславович 

Інновації як якісний фактор зростання в умовах 
трансформаційної економіки 
Innovation as a qualitative growth factor in a 
transformational economy. 

Економіки  та 
підприємництва 

к.е.н., доц. 
Скороход 
 І. П. 
 

Д/р 
4345 

40.  Голуб  
Олександра 
Олександрівна 

Кримінальна відповідальність за шахрайство з 
фінансовими ресурсами (аналіз складу 
злочину) 
 Criminal liability for fraud with financial 
resources (analysis of the components of crime) 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

д.ю.н., проф.  
Чуваков О.А. 
 Д/р 

4346 

41.  Голуб  
Іван  
Володимирович  

 Теоретико-методичне забезпечення системи 
оцінювання діяльності управлінського 
персоналу підприємства зовнішньоекономічної 
діяльності 
Theoretical and methodical aspects of the 
evaluation system of the management staff’s 
activity at the enterprise 

Менеджменту та 
іновацій 

 

К.е.н.,доц. 
Орлова Н.В. 
 

Д/р 
4347 

42.  Гончаренко 
Костянтин 
Валерійович  

Функціональна збалансованість організацій 
ресторанної діяльності  
Functional balance of the restaurant business 
entities 

 
менеджменту та 
інновацій 

 

Д.е.н.,проф. 
Кузнецов Е.А. Д/р 

4348 

43.  Горбатюк  
Юлія  
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту товарів на підприємстві 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of goods at 
enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Гузь 
Д.О. Д/р 

4349 

44.  Гордулава  
Ілля  
Гедеванович 

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

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., ст. викладач 
Масіна Л.О. 
 

Д/р 
4350 



45.  Гресь  
Ілля  
Олексійович 

Розкриття структури власності банків як 
елементи кризового регулювання. 
Disclosure of the ownership structure of banks 
as elements of crisis regulation. 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 
 

к.е.н., доцент 
Борисова Л.Є. 

 
Д/р 

4351 

46.  Григорчук  
Богдан  
Вікторович  

Концептуальне забезпечення стратегічного 
менеджменту у готельно-ресторанній 
діяльності 
Conceptual frameworks of the strategic 
management at the hotel and restaurant sphere     

менеджменту та 
інновацій 

К.е.н.,доц. Орлова 
 
 Д/р 

4352 

47.  Гриценко  
Сергій  
Михайлович 

Механізми управління розвитком міжнародних 
готельних мереж 
Mechanism for administration of the 
international hotel complexes’ development 

менеджменту та 
інновацій 

к.е.н.,доц. 
Ломачинська І.А. 
 
 

Д/р 
4353 

48.  Гулєвич  
Руслан 
Юрійович 
 

Концептуальне забезпечення стратегічного 
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 
суб’єкта господарювання 
Conceptual support of the strategic 
management of the business entity’s foreign 
economic activity 

менеджменту та 
інновацій 

 

 
Д.е.н.,проф. 
Маслєнніков Є.І. 
 
 

Д/р 
4354 

49.  Денисов  
Денис  
Сергійович 

Тактика призначення та проведення судово-
економічної експертизи  
Tactics of setting and conducting of legal 
economic expertise  

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

ст. викладач  
Нарожна О.В. 
 

Д/р 
4355 

50.  Десятник  
Дмитро 
Володимирович 

Використання технології «блокчейн» 
професійними учасниками фондового ринку: 
зарубіжний досвід та можливості 
запровадження  в Україні. 
The use of "blockade" technology by 
professional stock market participants: foreign 
experience and introduction opportunities in 
Ukraine. 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

К.е.н., доцент 
Савастєєва О.М. 

 
 Д/р 

4356 

51.  Дзундза  
Михайло 
Андрійович  
 

Система управління як основа підвищення 
конкурентоспроможності 
Management system as a basis for increasing 
competitiveness 
 
 
 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

Ст.викл.  
Кіріліна М.А. 

Д/р 
4357 



52.  Дідик  
Анастасія 
Олександрівна  

Електронні гроші: світовий досвід та 
перспективи розвитку в Україні. 
Electronic money: world experience and 
prospects of development in Ukraine. 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

к.е.н. Бутенко В.В. 
 Д/р 

4358 

53.  Добровольський 
Андрій 
Олександрович 

Сучасні методи управління ІТ-проектами  
Modern methods of IT projects management  

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

канд. екон. наук, 
доц. Чайковська 

М.П. 

Д/р 
4359 

54.  Донецька  
Анна  
Ігорівна  

Вплив соціальних медіа на розвиток 
менеджменту людських ресурсів 
Social media impact on HRM development 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

канд. екон. наук, 
доцент 

Литвиненко К.О. 

Д/р 
4360 

55.  Дорога  
Ольга  
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту виробництва і реалізації 
готової продукції на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of production 
and sales of finished products at enterprise  

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц.  
Гоголь М.М. 

Д/р 
4361 

56.  Дужан  
Вероніка  
Андріївна 

Крауд-маркетинг, як інструмент на ринку SEO і 
маркетингових послуг 
 
Crowd-marketing as a tool in SEO and 
marketing services industry 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

доктор. екон. наук, 
проф., Садченко 

О.В. 
 

Д/р 
4362 

57.  Євтодій  
Олексій  
Вікторович 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту запасів на підприємстві 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of stocks at 
enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Гузь 
Д.О. Д/р 

4363 

58.   Єдакіна  
Марія  
Сергіївна 

Соціальне інвестування як чинник сталого 
розвитку бізнесу. 
Social investing as factor of steady development 
of business.  

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

К.е.н. Дем’янчук 
М.А. 

 
Д/р 

4364 

59.  Єрьоменко  
Інна  
Петрівна 

Механізм адміністративно-правового 
регулювання: наукові підходи та особливості 
практичної реалізації. 
Mechanism of administrative-legal regulation: 
scientific approaches and peculiarities of 
practical realization. 
 
 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.  
Білик П.П. 
 

Д/р 
4365 



60.  
 

 

Жиліна  
Вікторія  
Олександрівна 

Розвиток законодавства про генно-інженерну 
діяльність та про селекційні досягнення.  
The Development of the Legislation on the 
Genetically Engineered Activity and the 
Selection Achievements 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.б.н., доц.  
Ситніков Д.М. 
  Д/р 

4366 

61.  Захарчук  
Володимир 
Володимирович 

Фіскальна політика України в умовах 
макроекономічних перетворень. 
The fiscal policy of Ukraine in the context of 
macroeconomic transformations. 

Економіки  та 
підприємництва 

к.е.н., доц. 
Крючкова Н.М. 
 

Д/р 
4367 

62.  Звоненко  
Олена  
Русланівна 

Конфіскація як правовий засіб повернення 
доходів одержаних злочинним шляхом: 
порівняльно-правове дослідження 
Confiscation as a legal method of returning 
proceeds from crime: comparative-legal 
research 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц. 
Павлова Т.О.  
 Д/р 

4368 

63.  Золотонос   
Вадим 
Олександрович 

Правові інститути виходу та виключення з 
товариства з обмеженою та додатковою 
відповідальністю  
The legal institutes of withdrawal and expulsion 
of a shareholder from a limited liability 
company and additional liability company. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц. Смітюх 
А.В. 
 
 
 

Д/р 
4369 

64.  Іванчо  
Вікторія  
Андріївна 

Формування мотиваційних цінностей 
організацій ресторанної діяльності в Україні 
Creation of the motivation values of the 
restaurant business entities in Ukraine 

 
Менеджменту та 
іновацій 
 

К.е.н.,доц. 
Столбуненко Н.М. 
 

Д/р 
4370 

65.  Ідізада  
Сіяр  
Гулам  

 Підвищення ефективності управління збутом 
торгівельного підприємства 
Enhancing the sales management effectiveness 
of the trade company  

менеджменту  та 
інновацій 

Ст.викладач 
Церковна А.В. 
 
 

Д/р 
4371 

66.  Казак  
Діана  
Степанівна  

Управління ефективністю 
зовнішньоекономічної діяльності на 
підприємстві 
Management of the foreign economic activity at 
the enterprise 

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н., доц. 
Радченко О.П. 

 
 

Д/р 
4372 

67.  Калмакан  
Анна Олександрівна 
 

Правове забезпечення екологічного 
прогнозування в Україні. 
The Legal support of the Ecological Forecasting 
in Ukraine 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц.  
Толкаченко О.В. 
 

Д/р 
4373 



68.  Карагяур Мілан 
Сергійович  
 
 

 Формування цін на продукцію з 
урахуванням споживчих оцінок. 
 
Price formation for the product taking into 
account consumer estimation   

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н.,доц. Мазур 
О.Є. 

 
 

Д/р 
4374 

69.  Картавенко 
Олександра 
Ростиславівна 

Відповідальність за корисливо-насильницькі 
злочини проти власності 
Liability for acts of self-violence against 
property 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

 
к.ю.н.,доц.  
Дришлюк І.А. 
 

Д/р 
4375 

70.  Картузова  
Анна  
Юріївна 
 

Правовий режим земель історико-культурного 
призначення в Україні. 
The Legal Regime of the Lands of Historical 
and Cultural Purpose in Ukraine 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц. Масін 
В.М. 
 
 

Д/р 
4376 

71.  Кваша  
Оксана  
Юріївна 

Особливості нотаріального посвідчення 
заповітів в Україні 
Features of the notarial certificate of wills in 
Ukraine 

конституційного 
права  та правосуддя 

д.ю.н, проф.  
Корчевна Л.О. 
 

Д/р 
4377 

72.  Кеслер  
Артур  
Леонідович  

 Теоретико-методичне забезпечення системи 
оцінювання фінансових результатів діяльності 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

Theoretical and methodical aspects of the 
evaluation system of financial performance of 
the entities of the foreign economic activity  

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н.,доц. Мазур 
О.Є. 

 
 

 

Д/р 
4378 

73.  Кизилтау  
Батіха  

Застосування стратегій електронного 
маркетингу для збільшення прибутку 
організації 
 
The application of digital marketing strategies 
to increase profit of the organization 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

канд. екон. наук, 
доцент 

Литвиненко К.О. 
  

Д/р 
4379 

74.  Кисса  
Наталя 
Вікторівна 

Права громадян у сфері виконавчої влади: 
адміністративно-правове забезпечення 
реалізації та захисту.  
 
Citizens' rights in the sphere of executive 
power: administrative and legal support for 
implementation and protection.  
 

адміністративного та 
господарського права 

д.ю.н., проф.  
Миколенко О.І. 
 

Д/р 
4380 



75.  Кір’єв  
Євгеній  
Михайлович 

Особливості організації та шляхи 
удосконалення обліку, аналізу і аудиту на 
торгівельних підприємствах 
Features of organization and ways to 
improvement of accounting, analysis and audit 
at trade enterprises 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., ст.викл.  
Масіна Л.О. 

Д/р 
4381 

76.  Кіріна  
Кароліна  
Олегівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту поточної дебіторської 
заборгованості на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of current 
receivables at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

д.е.н., проф. 
Побережець О.В. 

Д/р 
4382 

77.  Клименко  
Олена  
Юріївна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту оборотних коштів 
підприємства 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of working 
capital of enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. 
Радченко О.П. 

Д/р 
4383 

78.  Кожушко  
Ірина 
Володимирівна  

 Розвиток сучасних каналів комунікацій з 
клієнтами 
Development of the modern communication 
channels with clients 

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н.,доц. 
Горбаченко С.А. 

 
 

Д/р 
4384 

79.  Козачинський  
Андрій 
Сергійович 

Кримінальна відповідальність за самоуправство 
(аналіз, склад злочину  
Criminal liability for arbitrariness (analysis, 
components of crime) 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

д.ю.н., проф.  
Чуваков О.А. 
 

Д/р 
4385 

80.  Коливай  
Олександр 
Сергійович  

Правові основи валютного регулювання в 
Європейському Союзі  
Legal basis of currency regulation in the 
European Union 

конституційного 
права  та правосуддя 

д.ю.н, проф.  
Корчевна Л.О. 
 

Д/р 
4386 

81.  Коритова  
Олена  
Андріївна 

Оцінка ефективності та якості адміністративного 
управління в органах публічної влади. 
 
Evaluation of the efficiency and quality of 
administrative management in public 
authorities.  
 
 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., доц.  
Білик П.П. 
 

Д/р 
4387 



82.  Короленко  
Інна 
Миколаївна 

Правовий статус Вищої ради правосуддя 
 
Legal status of the High Council of Justice 

конституційного 
права  та правосуддя 

д.ю.н, проф.  
Корчевна Л.О. Д/р 

4388 

83.  Костинюк  
Ганна 
Дмитрівна  

Кримінально-виконавче законодавство і його 
місце в системі законодавства України 
 
Criminal executive legislation and its place in 
the system of legislation of Ukraine 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц.  
Родіонова Т.В. 
 Д/р 

4389 

84.  Кочарян  
Крістін  
Саргісівна  

Коучинг та його роль в сучасних організаціях  
 
Coaching and its role in modern organizations 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

к.фіз-мат..н., доцент 
Залюбінська  Л.М. 

 

Д/р 
4390 

85.  Крижанівський 
Валерій 
Олександрович  
 
 

 Управління транспортним забезпеченням 
зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

Logistics management of the company’s foreign 
economic activity 

менеджменту  та 
інновацій 

д.е.н.,проф. Нєнно 
І.М. 

 
 

Д/р 
4391 

86.  Крук Олександр 
Вячеславович  

 Управління конкурентоспроможністю 
продукції  підприємства в умовах динамічного 
бізнес-середовища. 
Competitiveness management of the company’s 
production (services) at the conditions of the 
dynamic business environment 

менеджменту  та 
інновацій 

К.е.н., Столбуненко 
Н.М. 
 
 

Д/р 
4392 

87.  Куделіна Анастасія 
Костянтинівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту фінансових результатів 
господарювання на підприємствах малого 
бізнесу 
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of financial 
results of management at small business 
enterprises 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Гоголь 
М.М. 

Д/р 
4393 

88.  Кузнєцова  
Людмила 
Олександрівна 

Безпосередність дослідження показань, речей, 
речей і документів як засада кримінального 
провадження 
 The directness of the study of testimony, 
speeches and documents as a basis for criminal 
reprimand 
 
 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

ст. викл.  
Козерацька О.С. 
 

Д/р 
4394 



89.  Кузьміна Ірина 
Валентинівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту витрат на виробництво і 
випуск готової продукції на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of costs of 
production and production of finished products 
at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Гоголь 
М.М. 

Д/р 
4395 

90.  Кулясов  
Кирило 
Олександрович 

Застосування заходів цивільно-правової та 
сімейно-правової відповідальності у сімейному 
праві. 
The Application of the Civil Law and the 
Family Law Measures of Responsibility in the 
Family Law 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. Труба 
В.І. 
 Д/р 

4396 

91.  Куманова  
Марина  
Петрівна  

Системні критерії ефективності менеджменту 
організацій ресторанної діяльності в Україні 
Criterion system of the management 
effectiveness of the restaurant business entities 
in Ukraine  

менеджменту та 
інновацій 

К.е.н., доц.  
Заец М.А. 

 
 

Д/р 
4397 

92.  Кушнарьова  
Сабіна 
Володимирівна  

Правові основи співробітництва України та 
Європейського Союзу в сфері візової політики 
ЄС  
Legal framework of cooperation between 
Ukraine and the European Union in the field of 
EU visa policy 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц.  
Саракуца М.О. 
 
 

Д/р 
4398 

93.  Кущенко  
Дмитро  
Юрійович 
 
  

 Механізм забезпечення системи оцінювання 
фінансових результатів діяльності суб’єктів 
готельно-ресторанної діяльності  
 
Mechanism for ensuring of the evaluation 
system of financial performance of the entities 
of the hotel and restaurant sphere    

менеджменту та 
інновацій 

К.е.н.,доц.Мазур 
О.Є. 

 
 Д/р 

4399 

94.  Левенець  
Станіслав 
Дмитрович  

Конституційно-правове регулювання 
територіального устрою України 
Constitutional legal regulation of the territorial 
structure of Ukraine 
 
 
 

конституційного 
права  та правосуддя 

к .ю.н., доц.  
Левенець А.В. 
 Д/р 

4400 



95.  Лисенко   
Карина  
Андріївна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Управління публічними фінансами в сучасних 
умовах децентралізації 
 
Public finance management in today’s 
decentralized environment 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

к.е.н., доцент 
Борисова Л.Є. 
 Д/р 

4401 

96.  Лозовський   
Олексій  
Юрійович 

Кримінальна відповідальність за геноцид 
Criminal liability for genocide 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц.  
Дришлюк І.А. 
 

Д/р 
4402 

97.  Лозовський  
Вадим  
Анатолійович  
 

Особливості процессуального положення 
адвокатів у кримінальному процессі за діючим 
законодавством   
Features of the procedural position of  lawyers 
in criminal proceedings under the current law                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

конституційного 
права  та правосуддя 

д.ю.н, проф.  
Корчевна Л.О.  
  Д/р 

4403 

98.  Лотиш  
Оксана 
Володимирівна  

Конституційне право на безпечну медичну 
допомогу 
The constitutional right to safe medical care 

конституційного 
права  та правосуддя 

к.ю.н., доц.  
Левенець А.В.  
 

Д/р 
4404 

99.  Лу Цзюньвей Розвиток сучасних форм міжорганізаційної 
взаємодії фірм в процесі інституційних змін. 
The development of modern forms between the 
organizational interaction of firms in the 
process of institutional change 
 

Економіки  та 
підприємництва 

д.е.н., проф. Горняк 
О.В. 
 Д/р 

4405 

100.  Лугова   
Аліна  
Олександрівна 

Провадження у справах про банкрутство як 
елемент структури господарського процесу 
України.  
Proceedings in bankruptcy cases as an element 
of the structure of the economic process in 
Ukraine.  

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., проф.  
Степанова Т.В. 
 Д/р 

4406 

101.  Лукіян  
Марта 
Вячеславівна 
 

Шлюб та квазішлюбні відносини: вітчизняний 
та зарубіжний досвід. 
Marriage and Quasimarriage Relations: 
Domestic and Foreign Experience 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. Труба 
В.І. 
 

Д/р 
4407 

102.  Магла  
Ганна  
Ігорівна 
 

Учасники цивільного процесу України. 
The Participants of Civil Process in Ukraine 
 
 
 
 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., проф. 
Токарчук Л.М. 
 
 

Д/р 
4408 



103.  Мартинюк  
Інна  
Андріївна 

Реалізація функції захисту у кримінальному 
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Court: Theoretical and Practical Aspects 

загально-правових 
дисциплін і 
міжнародного права 

к.ю.н., доц.  
Нігреєва О.О. 
 

Д/р 
4460 

155.  Узіков Микита 
Вадимович 

Структурні інструменти оптимізації ланцюгів 
постачань 
Structural tools for supply chain optimization 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

канд. екон. наук, 
доцент 

Грінченко Ю.Л 

Д/р 
4461 

156.  Федоренко  
Наталя 
Володимирівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту нематеріальних активів на 
підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of intangible 
assets at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Кусик 
Н.Л. 

Д/р 
4462 

157.  Федоринич  
Яна  
Юріївна  

Роль марочного капіталу у розвитку АПК 
України 
 
Role of brand capital in the development of 
agroindustrial complex of Ukraine 

маркетингу та бізнес-
адміністрування 

канд. фіз.-матем. 
наук, доц. 

Залюбінська Л.М. Д/р 
4463 

158.  Федорова  
Інна  
Миколаївна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту розрахунків з покупцями та 
замовниками на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of payments with 
buyers and customers at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., Кусик Н.Л. 

Д/р 
4464 

159.  Федорук  
Юлія 
Олександрівна 

Форми господарського судочинства: 
поняття,види та особливості правового 
забезпечення.  
The forms of economic legal proceedings: the 
concept, types and features of legal regulations. 

адміністративного та 
господарського права 

к.ю.н., проф.  
Степанова Т.В. 
 
 

Д/р 
4465 



160.  Харламова  
Вікторія 
Володимирівна  

 Формування корпоративної культури та 
розробка стандартів управління персоналом у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності.  
 
Formation of the corporate culture and 
standards of the management personnel at the 
foreign economic affairs 

Менеджменту та 
іновацій 
 

к.е.н., доц. 
Горбаченко С.А. 

 
  Д/р 

4466 

161.  Чапир  
Єлизавета 
Олександрівна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення 
складання, аналізу і аудиту фінансової 
звітності на підприємстві  
 
Current status and ways of improvement of 
compilation, analysis and audit of financial 
statements at enterprise 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц. Кусик 
Н.Л. 

Д/р 
4467 

162.  Чебан  
Валентина 
Дем`янівна  

Управління транспортною логістикою на 
підприємстві. 
Management of the transport logistics at the 
enterprise 

менеджменту та 
інновацій 

Ст. викл. Церковна 
А.В. Д/р 

4468 

163.  Чіканчі  
Кристина 
Анатоліївна 

Авторське право на похідні літературні твори 
The Copyright on the Derived Literary Works 

цивільно-правових 
дисциплін 

к.ю.н., доц.  
Клейменова С.М. 
 

Д/р 
4469 

164.  Чушанкова  
Валерія 
Станіславівна  

Сучасні інструменти маркетингу в умовах 
глобалізації  
Modern marketing tools in terms of 
globalization  

  
канд. екон. наук, 

доцент 
Чайковська М.П. 

Д/р 
4470 

165.  Шарікова  
Вікторія 
Володимирівна  

Бюджетне фінансування соціальних видатків в 
умовах децентралізації. 
Budgetary financing of social expenditures in 
conditions of decentralization. 

 
Фінансів, банківської 
справи та страхування 
 

к.е.н., проф.. 
Журавльова Т.О. 
 

Д/р 
4471 

166.  Шатковська  
Маріна  
Сергіївна 

Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, 
аналізу і аудиту кредиторської заборгованості 
на підприємстві  
Current status and ways of improvement of 
accounting, analysis and audit of accounts 
payable at enterprise 
 
 
 

обліку та 
оподаткування 

К.е.н., доц.  
Кусик Н.Л. 

Д/р 
4472 



167.  Шевченко  
Лариса  
Анатоліївна 

Структурна інерція та організаційні зміни, 
спричинені зовнішніми чинниками 
Structural inertia and organizational changes 
involved by external changes 

Маркетингу та бізнес-
адміністрування 

 
канд. фіз.-матем. 
наук, доц.  
Робул Ю. В. 

Д/р 
4473 

168.  Шеремет  
Анастасія 
Ігорівна  

Управління конкурентоспроможністю 
країни/регіону в умовах глобалізації. 
Competitiveness management of the country 
(region) in the conditions of globalization 

 
менеджменту та 
інновацій 

 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В./ 
 

Д/р 
4474 

169.  Шинкаренко  
Артем 
Олександрович 

Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам та їх роль у соціально-економічному 
розвитку регіонів. 
Subventions from the state budget to local 
budgets and their role in socio-economic 
development of regions. 

 Фінансів, банківської 
справи та страхування 

 

д.е.н., проф.  
Осипов В.І. 
 
 

Д/р 
4475 

170.  Шкрябай  
Євгеній  
Васильович  

Методичні аспекти розробки інвестиційної 
стратегії та удосконалення операційної 
діяльності підприємства.  

Methodical basis of the investment strategy 
development and enterprise’s operational 
activity improvement 

менеджменту та 
інновацій 

 

К.е.н.,доц. 
Рудінська О.В. 
 
 Д/р 

4476 

171.  Шолудько  
Юлія 
Олексіївна 

Умовно-дострокове звільнення від відбування 
покарання у кримінальному праві України 
Parole in criminal law of Ukraine 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц.  
Павлова Т.О. 
 

Д/р 
4477 

172.  Щербаков  
Руслан 
Рагібович 

Виконавче провадження як одна з 
правозахисних функцій держави. 
 Executive Proceeding as one of Human rights 
Functions of the State 

цивільно-правових 
дисциплін 

ст. викл.  
Голоденко І.О. 
 

Д/р 
4478 

173.  Яворська 
Олена 
Сергіївна 

Заохочувальні заходи кримінально-правового 
впливу: поняття, система, проблеми 
законодавчого визначення 
Incentive measures of criminal legal influence: 
concept, system, problems of legislative 
definition 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

к.ю.н., доц.  
Павлова Т.О. 

Д/р 
4479 

174.  Яшин   
Олександр 
Олександрович 

Використання слідчим сучасних 
інформаційних технологій при розслідуванні 
злочинів  
Using of modern information technologies 
during the investigation by investigator 

кримінального права, 
кримінального поцесу 
та криміналістики 

ст. викл. Нарожна 
О.В. 
 Д/р 

4480 


