
 

Список дипломних робіт, що передаються до Наукової бібліотеки: 

/МАГІСТРИ/ 

 

 

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

1. 

 

Бєлік  
Яна 
Олександрівна 

Оптимізація планування 
роботи морського 
логістичного кластера 

д. економ. наук,  
професор кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 
Постан М. Я. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
13869 

2 .  

 
Білай 

Лілія Андріївна 

Порівняльний аналіз 
соціальної роботи з 
багатодітними сім'ями в 
Україні та Швеції 

канд. філософ. наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Аблов А. Ф. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
13870 

3 .  

Бузіян  
Олена  
Сергіївна 

Соціально-психологічні 
особливості консолідації 
спільнот в 
мультикультурному 
середовищі 

доктор психол. наук, 
професор кафедри  
соціальної роботи  
Яремчук 0. В. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
13871 

4. 

 

Гербенська 
(Чустрак)  
Наталя Василівна 

Організація соціальної 
допомоги мігрантам та 
біженцям 

канд. політ.наук, професор 
кафедри соціальної роботи 
Нікогосян О. О. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
13872 

5. 
Гєрдєва 
Ганна 
Миколаївна 

Тендерні дослідження як 
передумова становлення 
моделі паритетної  
демократії в Україні 

канд. істор.наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Гладченко C. B. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
13873 

6. 

 

Гончаренко 
Сергій 
Ігоревич 

Ефективність календарного 
планування будівельної 
компанії 

к. економ.наук,  доцент 
кафедри економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій 
Івашко JI. M. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
13874 

7. 
Горбатюк 
Альона 
Іванівна 

Застосування 
економетричних методів  
при прогнозуванні у 
банківській сфері 

к. физ.-мат. наук, 
 доцент кафедри 
 економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 
Рудик О. Г. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
13875 

8. 
Горобець Дитячі будинки сімейного канд. психол. наук, доцент соціальної  

Д/р 
     13876 



 Кирило 
Викторович 

типу як інноваційна форма 
сімейного влаштування 

кафедри соціальної роботи 
Варнава У. В. 

роботи Д/р 
     13876 

 

9. 

 

Губай 
Інна 
Петрівна 

Проблеми профілактики 
соціального сирітства в 
сучасній Україні та шляхи 
 їх вирішення. 

канд. філософ.наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Аблов А. Ф. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13877 

10. 

 

Загородня  
Лада 
 Олександрівна 

Методи страхування  
ризиків втрат стійкості  
нових будівельних споруд 

д. економ. наук,  
професор кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 
Постан М. Я. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
                  13878 

11.  Каляліна 
 Анастасія 
 Валеріївна 

Актуальні аспекти 
соціального захисту ВІЛ- 
інфікованих в Україні 

канд. психол. наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Варнава У. В. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13879 

12.  Кедик  
 Ольга  
 Василівна 

Інноваційні підходи у 
соціальній роботі з  
\розумово відсталими  
дітьми (на прикладі роботи 
Одеського дитячого 
 будинку-інтернату) 

доктор політ, наук, 
професор кафедри 
соціальної роботи Дунаева 
Л. M. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
                  13880 

13.  Когут 
 Максим 
 Юрійович 

Волонтерський рух в  
Україні: стан та проблеми 
розвитку 

канд. істор. наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Гладченко C.B. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13881 

14. 

 

Кущик  
Ілля 
Валерійович 

Формування бізнес- 
ланшафту підприємства на 
базі технології управління 
бізнес процесами 

д. физ.-мат. наук,  
професор кафедри 
економічної кібернетики та 
інформаційних технологій 
Тюрин О. В. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
                  13882 

15. Мельник  
Яна 
Миколаївна 

Соціально-психологічна 
підтримка чоловіків в 
Україні та закордоном 

канд. політ.наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Хлівнюк Т.П. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
                  13883 

16. Мисак  
Тетяна    
Миколаївна 

Внутрішньосімейний 
емоційний клімат як фактор 
соціалізації особистості 

канд. політ.наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Коваленко О.П. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13884 

17. 

 

Мурадов 
Алішер 
Хамзайович 

Моделі прийняття 
управлінських рішень в 
умовах ризику та 
невизначеності 

к.физ.-мат. наук, професор 
кафедри економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій 
Гриневич B.C. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
                  13885 

18. Панасенко 
Олексій 
Ігорович 

Соціальна робота з 
консолідації спільнот в 
мультикультурному місті 

доктор психол. наук, 
професор кафедри 
соціальної роботи Яремчук 
О. В. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13886 

19. 

 

Пельовін 
Дмитро 
Вадимович 

Реалізація державної 
політики щодо вирішення 
соціальних проблем 
сільського населення 

канд.політ.наук, професор 
кафедри соціальної роботи 
Нікогосян О.О. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
                  13887 
                 

 

20. Пижов  
Родіон      
Сергійович 

Порівняльний аналіз 
функціонування 
інформаційних технологій 
 у соціальній сфері країн 
Свросоюзу 

канд. політ. наук, доцент 
кафедри соціальної роботи 
Коваленко О.П. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13888 
        

21. Сандул 
Олексій 
Анатолійович 

Моделювання та оптимізація 
корпоративної 
організаційної структури 

к.физ.-мат. наук, доцент 
кафедри економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій 
Любота В.М. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
                  13889 
               



 

 

22. Семеріков  
Юрій 
Полікарпович 

Порівняльний аналіз 
соціального захисту 
населення в країнах ЕС і 
Азіатського регіону 

канд.істор.наук, доцент 
кафедри соціальної 
роботи Піщевська Е.В. 

соціальної 
роботи Д/р 

                  13890 

23. 

 

Тарарака 
Наталія 
Сергіївна 

Партісіпатівний підхід до 
впровадження процесного 
управління на 
виробничому 
підприємстві 

к. физ.-мат. наук, доцент 
кафедри економічної 
кібернетики та 
інформаційних технологій 
Любота В.М. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

    Д/р 
    13891 

24. Хлопцев 
Дмитро 
Андрійович 

Аналіз особливостей 
сервісної підтримки 
комплексу бізнес процесів 
та вдосконалення його 
організації на основі 
моделювання 

к. физ.-мат. наук, 
професор кафедри 
економічної кібернетики 
та інформаційних 
технологій Гриневич B.C. 

економічної 
кібернетики та 
інформаційних 
технологій 

Д/р 
13892 

25. Холодняк 
Вероніка 
Андріївна 

Аналіз стану забезпечення 
якості життя людей 
літнього та похилого віку 
в Україні 

канд. політ. наук, 
 доцент кафедри 
соціальної роботи  
Хлівнюк Т.П. 

соціальної 
роботи 

Д/р 
13893 


