
 

 

 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Н А К А З 

 31 .03.2020                         м. Одеса                                     №  151-03 
 

 

Про внесення змін  

до  наказу №1017 

ОНАХТ від 05.11.2019р. 

«Про затвердження тем та  

керівників випускних  

робіт для бакалаврів» 

 

 

 
               Внести зміни до  наказу №1017 ОНАХТ від 05.11.2019 р. «Про затвердження 

тем та керівників випускних робіт для бакалаврів» та викласти в новій редакції:   

            

І. Нижчезазначеним студентам, які навчаються за СВО «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка 
підприємства» факультету економіки, бізнесу і контролю, денної форми навчання, що 

закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми  випускних робіт  та призначити 

керівників:  

 

Керівник – д.е.н., проф. Павлов О.І. 

1. Желяскова Кристина 

Володимирівна 

– Управління ефективністю та обґрунтування напрямків її 

підвищення на ПАТ «Південна винокурня» 

                                 Керівник – к.е.н., ст. викл. Фрум О.Л. 

2. Бадалян Артур Саргісович – Інвестиційний потенціал підприємства та шляхи 

його використання на ЗАТ «Одесакондитер» 

3. Барабан Владислав 

Олегович 

– Обґрунтування стратегії підвищення 

рентабельності діяльності ПрАТ «Одесавинпром»  

Керівник – к.е.н., доц. Кулаковська Т.А. 
4. Катерєва Ксенія 

Володимирівна 

– Оцінка стану та ефективність використання 

ресурсів ПАТ «Житомирський маслозавод» 

5. Корчмарюк Ксенія 

Андріївна 

– Економічні ризики та їх вплив на основні 

фінансово-економічні показники діяльності ПрАТ 

"Чумак" 

Керівник – к.е.н., доц. Яблонська Н.В. 

6. Ничипорук Катерина 

Олексіївна 

– Продуктивність праці та шляхи її підвищення на 

ПАТ "Коблево" 
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  Керівник – д.е.н., проф. Самофатова В.А. 

7. Верхова Альона Антонівна – Обґрунтування стратегії зростання прибутковості 

діяльності ПАТ «Одеський консервний завод дитячого 

харчування» 
                                 Керівник – к.т.н., доц. Лобоцька Л.Л. 

8. Петренко Олег Олегович – Інноваційний розвиток та шляхи його забезпечення  

на підприємстві ПрАТ «Домінік» 

9. Тимошенко Ростислав 

Володимирович 

– Фактори та резерви зростання прибутку на ПрАТ 

«Коблево» 

Керівник – к.е.н., доц. Яблонська Н.В., ст.викл.Магденко С.А. 
10.Глизіна Вікторія Русланівна – Формування та використання прибутку на ПП Фірма 

«Гармаш» 
 

ІІ. Нижчезазначеним студентам, які навчаються за СВО «Бакалавр» з напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» професійного спрямування «Економіка 

підприємства» факультету економіки, бізнесу і контролю, заочної форми навчання, що 

закінчили теоретичний курс навчання, затвердити теми  випускних робіт  та призначити 

керівників:  

 

Керівник – к.т.н., доц. Лобоцька Л.Л. 

11. Присяжнюк Катерина 

Владиславівна 

– Обґрунтування проекту підвищення ефективності 

використання основних засобів  ПрАТ «Домінік» 

12. Яроцька Ольга Ігорівна -Прибутковість діяльності ПАТ «Київхліб»  та стратегія 

її забезпечення 

Керівник –  к.е.н., доц. Яблонська Н.В. 
13. Молчанов Олексій 

Олександрович 

– Конкурентоспроможність підприємства та шляхи її 

підвищення на ПрАТ «ВО Одеський консервний завод» 
14. Риков Даніель –  Виробничий потенціал підприємства та ефективність 

його використання  на ТОВ ВТК «Круассан» 

Керівник – д.е.н., проф. Самофатова В.А. 
15. Кравченко Всеволод 

Олексійович 
–  Підвищення економічної та соціальної ефективності 
виробництва ДП «Куліндорівський КХП»                               

16. Сисонюк Світлана 

Олександрівна 

– Конкурентоспроможність продукції ЗАТ 

«Одесакондитер»  та шляхи її підвищення 

Керівник – к.е.н., доц. Свистун Т.В. 
17. Філахтов Костянтин 

Олександрович 

 – Управління проектом створення підприємства з 

переробки відходів в м.Одеса 

Керівник – к.е.н., доц. Шалений В.А. 
18. Гордаш Валентина 
Євгенівна 

 – Управління проектом підвищення економічної 
ефективності на ПрАТ Кондитерська фабрика «АВК» 

м. Дніпро 

19. Колесник Катерина 

Олександрівна 

– Управління проектом підвищення прибутку на ДП 

«Куліндоровський комбінат хлібопродуктів» 

20. Норенко Марина 

Олександрівна 

 – Управління проектом підвищення ефективності 

робочої сили на ПрАТ «Домінік» 

ІІІ. Нижчезазначеним студентам, які навчаються за СВО «Бакалавр» спеціальності 

051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» факультету 

економіки, бізнесу і контролю, заочної форми навчання, що закінчили теоретичний курс 

навчання, затвердити теми випускних робіт та призначити керівників: 
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Керівник – к.е.н., доц. Крупіна С.В. 

21. Ковтун Юлія Миколаївна – Основні напрямки відновлення основних виробничих 

засобів ТОВ Агрофірма «Евріка» 

22. Микита Анастасія Ігорівна – Інвестиційна привабливість ТОВ«Білгород-

Дністровська паляниця» та чинники, що її визначають 

23. Назарова  Олена Вікторівна – Виробничі потужності ЗАТ«Одесакондитер» та 
пошук резервів підвищення ефективності їх 

використання  

Керівник – к.е.н., доц. Яблонська Н.В. 
24. Мачулко Алла Олегівна – Формування прибутку ТОВ "Вінтрест" та напрями 

його підвищення 

25. Оларь Анастасія Сергіївна – Підвищення ефективності діяльності ПрАТ 

«Вікторія» в сучасних умовах 

26. Полегонький Олександр 
Іванович 

– Основні шляхи зниження витрат на ПрАТ "Харчовик" 

Керівник –  к.е.н., доц. Яблонська Н.В., ст. викл. Магденко С.О. 
27. Васюткевич Наталя 

Євгенівна 

– Фактори підвищення конкурентоспроможності 

підприємства ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» 

28. Вербицька Олександра 

Олександрівна 

– Розробка рекомендацій з підвищення рентабельності 

підприємства ПрАТ «Козятинський м’ясокомбінат» 

 
 

Підстава: подання завідувача кафедрою економіки промисловості 

 

ІV. Контроль за виконанням цього наказу покласти на декана » факультету економіки, 

бізнесу і контролю. 

 

 

 
В.о. ректора    М.Р. Мардар 

 

 


