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Теми, керівники та виконавці інвестиційних, комплексних дипломних 

проектів (робіт) 2013 н.р. 

  

Керівник – проф.Павлов О.І. 

Васильєва А.М. «Оцінка інвестиційної привабливості будівництва цеху 

для виробництва кормових добавок функціонального 

призначення» (в рамках інвестиційного комплексного 

дипломного проекту по кафедрі технології комбікормів 

і біопалива) 

 

Керівник – к.е.н., доц. Крупіна С.В. 

Чанєва М.І.  

 

 

 

 

 

 

 

Бур’ян Т.В. 
 

 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

реконструкції Кучурганської виробничої філії ПАТ 

«Одеський консервний завод дитячого харчування» 

з метою розширення асортименту фруктових 

консервів» (в рамках інвестиційного дипломного 

проекту по кафедрі біотехнології, консервованих 

продуктів і напоїв) 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

реконструкції Агрофірми «Евріка» ТОВ в Одеській 

області з розробкою цеху швидкозаморожених 

продуктів» (в рамках інвестиційного дипломного 

проекту по кафедрі біотехнології, консервованих 

продуктів і напоїв) 

 

 

Керівник – к.е.н., доц. Самофатова В.А. 

Дітмарова О.В. 

 

 

 

 

Романець М.М. 

«Оцінка інвестиційної привабливості технології 

стерилізованих кормів для котів з рибних відходів» (в 

рамках комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології м’яса, риби та морепродуктів) 

 

«Впровадження інноваційного проекту по 

виробництву стерилізованих кормів для котів з метою 

сталого розвитку рибопереробних підприємств» (в 

рамках комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології м’яса, риби та морепродуктів) 

 

Керівник – к.е.н., доц. Басюркіна Н.Й. 
Буряк Д.Є. 

 

 

«Оцінка економічної ефективності впровадження 

енергоефективних технологій екологічно безпечного 

сушіння зерна» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту на кафедрі ТЗЗ) 
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Керівник – к.е.н., доц. Волкова С.Ф. 

Шутенко Ю.А.  

 

 

 

 

 

Лукьянчук І.О. 

 

 

 

 

 

 

Чернецька М.О. 

 

 

 

 

 

 

Дейнега О.М. 

«Інвестиційна привабливість проекта будівництва 

хлібозаводу з використанням технології 

відкладеного випікання» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

ТХКМВ і Х) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості    енергоефективної технології 

переробки зерна і комбікормів на ДП 

«Куліндорівський КХП» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

«Інвестиційна привабливість альтернативних 

проектів технічного переоснащення хлібозаводу № 

4 ПАТ «Одеський коровай» з провадженням 

потокової лінії подових сортів хліба» (в рамках 

міжкафедрального комплексного дипломного 

проекту по кафедрі ТХКМВіХ) 

 

«Інвестиційна привабливість альтернативних 

проектів розширення виробництва на хлібозаводі 

ТОВ «Одеська паляниця» (в рамках 

міжкафедрального комплексного дипломного 

проекту по кафедрі ТХКМВіХ) 

 

 

Керівник – к.е.н., доц. Кулаковська Т.А. 

Сітников О.О. 

 

 

 

 

 

 

Урсол О.О. 

«Оцінка економічної ефективності проекту 

виробництва біопалива з побічних продуктів 

переробки сільськогосподарської сировини на ПАТ 

«Луганськмлин» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

«Економічна ефективність проекту будівництва 

фабрики-заготівельні з виробництва напівфабрикатів 

для підприємства ресторанного господарства» (в 

рамках інвестиційного комплексного дипломного 

проекту по кафедрі ТРіОХ) 
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Керівник – к.е.н., доц.Дудка Т.В. 
Воробйова С.С. 

 

 

 

 

Гаврилюк Н.Г. 

«Інвестиційна привабливість проекту будівництва 

підприємства для забезпечення комплексного 

сімейного харчування» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі ТРіОХ) 

 

«Комерційний аналіз та розрахунок економічної 

ефективності проекту розвитку бази відпочинку 

«Еллада» у с.м.т. Затока» (в рамках комплексного 

інвестиційного дипломного проекту по кафедрі 

ТРіОХ) 

 

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

Чербаджи В.К. «Оцінка інвестиційної привабливості інноваційної 

технології переробки виноградного насіння на 

продукти з функціональними властивостями» (в 

рамках інвестиційного комплексного дипломного 

проекту по кафедрі технології вина та енології) 

 

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

Сенічев Ю.М.  

 

 

 

 

 

 

Раздорожна Л.С. 

«Оцінка ефективності та привабливості 

інвестиційного проекту реконструкції зефірно-

мармеладного цеху підприємства ЗАТ 

«Одесакондитер» (в рамках міжкафедрального 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

ТХКМВіХ) 

 

«Оцінка ефективності та привабливості інвестиційних 

проектів технічного переоснащення цукерково-

карамельного цеху підприємства ЗАТ 

«Одесакондитер» (в рамках міжкафедрального 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

ТХКМВіХ) 

 

Керівник – к.е.н., доц. Мартиновський В.С. 
Селезнев Є.В. 

 

 

 

 

Ковгунова А.В. 

«Обґрунтування економічної ефективності проекту 

будівництва забійного та субпродуктового цехів» (в 

рамках інвестиційного комплексного дипломного 

проекту по кафедрі ТМР і М)  

 

«Ефективність інтеграції виробництва в м’ясній 

промисловості» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі ТМР і 

М) 
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Керівник – к.е.н., доц. Меліх О.О. 
М’ягкий С.В.  

 

 

 

 

Лановська В.О. 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

будівництва зернового терміналу в Ренійському районі 

Одеської області» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі ТЗЗ) 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості цеху з 

виробництва молочних продуктів спеціального та 

функціонального призначення у м.Одеса» (в рамках 

інвестиційного комплексного дипломного проекту по 

кафедрі технології молока та сушіння харчових 

продуктів) 

 

Керівники – д.е.н., проф. Павлов О.І., асистент Дідух С.М. 
Матвієнко В.М.  «Оцінка економічної ефективності проекту 

будівництва комбікормового заводу з виробництвом 

комбікормів підвищеної продуктивної дії на ПАТ 

«Луганськмлин» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

Керівники – д.е.н., проф. Павлов О.І., асистент Шалений В.А. 
Полторак О.С.  

 

 

 

 

 

 

Губан Н.М. 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості сиркомбінату з 

виробництва твердих сичужних сирів функціонального 

призначення та переробки сироватки у п.г.т. Красні 

Окна Одеської області» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології молока та сушіння харчових продуктів) 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості цеху з 

виробництва функціональних білкових продуктів 

(кисломолочного сиру і мякого сиру) і переробки 

сироватки у м. Южний» (в рамках інвестиційного 

комплексного дипломного проекту по кафедрі 

технології молока та сушіння харчових продуктів) 
 

 


