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Теми, керівники та виконавці інвестиційних, комплексних дипломних 

проектів (робіт) 2014 н.р. 

 

Керівник – проф. Павлов О.І. 

Покора О.Ю. 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної привабливості 

проекту  виробництва органічної комбікормової 

продукції» (в рамках інвестиційного комплексного 

проекту по кафедрі технології комбікормів і біопалива) 

 

 

Керівник – к.е.н., доц. Крупіна С.В. 

Притуліна А.Ю. 

 

 

 

 

 

Юрченко І. В. 

 

 

 

 

 

 

Бердик А.О.   

   

 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

будівництва заводу з виробництва дієтичних 

фруктових консервів в Одеській області» (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

біотехнології консервованих продуктів і напоїв) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту  будівництва заводу в 

Одеській області з виробництва овочевих 

маринадів» (в рамках інвестиційного комплексного 

проекту по кафедрі біотехнології консервованих 

продуктів і напоїв) 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

реконструкції  Агрофірми «Еврика» ТОВ в 

Одеський області з розробкою цеху з виробництва 

томатопродуктів» (в рамках інвестиційного 

комплексного проекту по кафедрі біотехнології 

консервованих продуктів і напоїв) 

 

 

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

Фалюта А.А. 

 

 

 

 

Сіряк С.М. 

  

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості  проекту  виробництва рибних 

пресервів з  хітозаном» (в рамках інвестиційного 

комплексного проекту по кафедрі ТР і ОХ) 

 

«Оцінка інвестиційної привабливості проекту 

впровадження прогресивних технологій виробництва 

рибних консервів на ТОВ "Балтіка" у м. 

Хмельницький» 
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Керівник – к.е.н., доц. Волкова С.Ф. 

Покровська О.О. 

 

 

 

 

 

 

Песчанська  Р.В. 

 

 

 

 

 

Браіла Л.В. 

 

 

 

 

 

Мазур Г.В. 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості  проекту  будівництва заводу 

комплексної безвідходної переробки зернових 

культур в крупи та пластівці» (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

технології переробки зерна) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості ресурсозберігаючої технології 

виробництва житньо-пшеничних сортів хліба» (в 

рамках інвестиційного комплексного проекту по 

кафедрі ТХКМВіХ) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості альтернативних проектів 

будівництва хлібозаводу в промзоні Куліндорово» 

(в рамках інвестиційного комплексного проекту по 

кафедрі ТХКМВіХ) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту збагачення питної води для 

молодняка сільськогосподарської птиці » (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

 

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

Швець Б.А. 

 

 

 

 

 

Пужайло З.Ю. 

     

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту комплексної переробки олійної 

сировини в харчові та кормові продуктів» (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту комплексної переробки 

томатів в харчові та кормові продукти» (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

технології комбікормів і біопалива) 

 

Керівник – к.е.н., доц.Дудка Т.В. 
Тремба Ю.В. 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту реконструкції їдальні при 

гуртожитку №4 ОНАХТ» (в рамках інвестиційного 

комплексного проекту по кафедрі ТР і ОХ) 
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Керівник – к.е.н., доц. Яблонська Н.В. 

Шульга Г.В. 

 

 

 

 

 

 

Малацковська  О.С.  

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості інноваційної технології переробки 

виноградних вичавок на продукти з функціональними 

властивостями» (в рамках інвестиційного 

комплексного проекту по кафедрі технології вина та 

енології) 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості проекту  використання стабілізаторів 

при виробництві світлого та темного сортів пива «AB 

InBev»» (в рамках інвестиційного комплексного 

проекту по кафедрі технології вина та енології) 

 

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

Левчишина В.В. 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної 

привабливості альтернативних проектів технічного 

переоснащення цеху борошняних виробів 

підприємства ЗАТ«Одесакондитер» (в рамках 

інвестиційного комплексного проекту по кафедрі 

ТХКМВіХ)  

 

Керівник – к.е.н., ас. Коєва Ж.В. 

Щолокова К. Г. 

 

 

 

 

 Чебан О. С. 

 

«Обґрунтування та оцінка інвестиційної привабливості 

проекту  виробництва органічної м’ясної продукції» (в 

рамках інвестиційного комплексного проекту по 

кафедрі технології комбікормів і біопалива) 

 

«Інвестиційна привабливість альтернативних 

технологій обробки шкур та жиросировини» ( в межах 

комплексного проекту по кафедрі  ТМРіМ) 
 


