
 
 

УКРАЇНА 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Н А К А З 

12.09.2018р.                                           м. Одеса                                          №808-03 

 
Про затвердження тем 

та керівників кваліфікаційних  

робіт магістрів  

 

 

           І. Нижчезазначеним студентам, які навчаються за СВО «Магістр» факультету 

економіки, бізнесу і контролю  спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка 

підприємства», денної форми навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, 

затвердити теми кваліфікаційних робіт магістрів та призначити керівників: 

 

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

 

1. Ковальова Анастасія 

Олексіївна 

Управління витратами підприємств у виноробній  галузі 

 Анотація:           У роботі проведено аналіз витрат підприємств 

виноробної галузі та розроблені  шляхи їх оптимізації та 

зменшення. 

 

 

           ІІ. Нижчезазначеним студентам, які навчаються за СВО «Магістр» факультету 

економіки, бізнесу і контролю  спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка 

підприємства», заочної форми навчання, які закінчили теоретичний курс навчання, 

затвердити теми кваліфікаційних робіт магістрів та призначити керівників:  

 

 

Керівник  д.е.н., проф. Павлов О.І. 

 

2. Таран Ірина Олегівна 

 

Формування та використання прибутку на підприємствах  

кондитерської галузі 

  

 

Анотація: 

  
         В роботі обґрунтовано теоретичні та методологічні 

засади процесу формування та використання прибутку 

підприємств кондитерської галузі, проаналізовано його 

сучасний стан, визначено шляхи та напрями підвищення 

економічної ефективності цього процесу. 
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Керівник  к.т.н., доц. Лобоцька Л. Л. 

 

3. Анікеєва Юлія 

Олександрівна 

Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств  кондитерської галузі 

  

 

Анотація: 

         У роботі розглянуто теоретичні основи інновацій і 

інвестицій, дана оцінка їх рівню в Україні, визначено 

особливості інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств кондитерської галузі. Досліджено стан ринку 

кондитерської продукції, розроблено заходи щодо 

підвищення інноваційно-інвестиційної діяльності 

підприємств галузі, зроблено висновки.   
 

4. Колєснікова Лада 

Володимирівна 

Економічна ефективність виробництва продукції у 

виноробній галузі 

  

 

Анотація: 

           У роботі розглянуто теоретичні основи економічної 

ефективності виробництва продукції, проблеми її 

підвищення на підприємствах виноробної галузі. 

Проаналізовано сучасний стан виноробної галузі, 

особливості її продукції. Запропоновано заходи щодо 

підвищення економічної ефективності виробництва 

продукції галузі, дана їх економічна оцінка. Зроблено 

висновки.  

 

5. Рогоцька Наталія 

Василівна 

Підвищення економічної і екологічної ефективності 

підприємств хлібопекарської галузі 

  

 

Анотація: 

           У роботі розглянуто теоретичні засади понять 

економічної і екологічної ефективності, система показників 

їх виміру. Проаналізовано стан ринку хлібопекарської 

галузі, проблеми його розвитку. Запропоновано заходи 

щодо підвищення економічної і екологічної ефективності 

виробництва підприємств галузі, зроблено висновки. 

 

 

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

 

6.  Богослов Віктор Ілліч  Економічна оцінка виробничого потенціалу підприємств         

молокопереробної галузі 

  

 

Анотація: 

 

       В роботі розглянуті теоретичні засади оцінки 

виробничого потенціалу підприємств. Проаналізовано стан 

та перспективи розвитку молокопереробної галузі України. 

Розроблено проект заходів щодо підвищення ефективності 

використання виробничого потенціалу підприємств 

молокопереробної галузі. Зроблено висновки щодо 

стратегічного використання виробничого потенціалу 

підприємств молокопереробної галузі. 
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Керівник  к.е.н., доц. Кулаковська Т. А. 

 

7. Єрьоменко Ірина 

Олександрівна 

Обґрунтування стратегії підвищення рентабельності 

діяльності підприємств зернопереробної галузі 

  

 

Анотація: 

     В роботі досліджені теоретичні та прикладні аспекти 

розробки стратегії підвищення рентабельності та прибутку 

підприємств зернопереробної галузі. Проаналізовано 

наукові підходи до розробки стратегій підвищення 

ефективності діяльності підприємств та запропоновано та 

економічно обгрунтовано стратегію підвищення 

рентабельності підприємств зернопереробної галузі 

України. 

 

8. Нападовська Марина 

Сергіївна 

Визначення та забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств кондитерської галузі 

  

 

Анотація: 

           В роботі досліджені теоретичні та наукові основи 

визначення конкурентоспроможності підприємств. 

Розглянуто методичні підходи до оцінки 

конурентоспроможності підприємств та запропоновано 

удосконалення методики. На основі декількох методичних 

підходів оцінено конкурентний стан підприємств 

кондитерської галузі України та запропоновано шляхи 

забезпечення їх конкурентоспроможності. 

 

9. Сенчук Олена 

Сергіївна 

Оцінка і підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств  плодоовочевої консервної галузі 

  

 

 

Анотація: 

       В роботі досліджені теоретичні та наукові основи 

підвищення інвестиційної привабливості підприємств. 

Проведено аналіз методичних підходів до оцінки 

інвестиційної привабливості підприємств та запропоновано 

їх удосконалення з урахуванням специфіки досліджуваної 

галузі. Апробовано методику та базі підприємств 

плодоовочевої консервної галузі України. Запропоновано 

шляхи підвищення інвестиційної привабливості 

підприємств плодоовочевої консервної галузі України. 

 

10. Хмєлєвський Богдан 

Васильович  

Оцінка ймовірності банкрутства підприємств 

м`ясопереробної галузі 

  

 

Анотація: 

        В роботі досліджені теоретичні та наукові основи 

оцінки загрози банкрутства підприємств. Проведено аналіз 

методичноих підходів до визначення загрози банкрутства 

підприємств. Визначено фактори, які призводять до 

банкрутства підприємств м'ясопереробної галузі України. 
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Керівник  к.е.н., доц. Дідух С. М. 

 

11. Адельзберг Галина 

Вячеславівна 

Обґрунтування проекту підвищення ефективності 

використання основних засобів підприємств комбікормової 

галузі 

  

 

 

Анотація: 

 

           У роботі викладено теоретико-методичні основи 

використання основних фондів підприємствкомбікормової 

галузі, оцінки їх стану та ефективності використання. 

Представлено аналіз стану ПАТДЗКУ «Ізюмський КХП» та 

ринкового потенціалу комбікормової галузі. Розраховано 

інвестиційну привабливість заходів щодо підвищення 

ефективності використання основних засобівПАТДЗКУ 

 

 

12. Мандєва Любов 

Анатоліївна 

 

Оцінка та підвищення економічної ефективності діяльності 

підприємств кондитерської галузі 

 

Анотація: 

 

            У роботі розглянуто теоретичні основи оцінки та 

підвищення економічної ефективності підприємств 

кондитерської галузі. Проведено аналіз стану та ринкового 

потенціалу кондитерських підприємств України. 

Представлено проект заходів з підвищення економічної 

ефективності діяльності кондитерських підприємств. 

 

 

13. Мурашко Олег 

Олегович 

Обґрунтування стратегії підвищення прибутковості 

діяльності підприємств з виробництва мінеральних вод 

 

Анотація: 

 

           У магістерській роботі викладено теоретичні основи і 

методи підвищення прибутковості підприємств у сучасних 

умовах. Проаналізовано стан внутрішнього та зовнішнього 

середовища підприємств з виробництва мінеральних 

водУкраїни. Розроблено заходи з підвищення 

прибутковості діяльності підприємств з виробництва 

мінеральних вод. 

 

 

 

 

 

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

 

14. Галла Ірина 

Михайлівна  

 

Основні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

підприємств виноробної галузі  

 

Анотація: 

        У роботі викладено теоретико-методичні основи 

конкурентоспроможності підприємств виноробної галузі, 

досліджено напрями підвищення конкурентоспроможності 

виноробних підприємств. 
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15. Гороз Юлія  

Володимирівна 

 

Ефективність використання економічного потенціалу 

виноробних підприємств 

 

Анотація: 

        Дослідження теоретичних засад виміру та оцінки 

економічного потенціалу та запропонування напрямів 

підвищення ефективності використання економічного 

потенціалу підприємств виноробної галузі. 

 

 

16. Кондратьєва Ганна 

Леонідівна 

Ефективність використання та відтворення основних 

засобів підприємств виноробної галузі 

  

Анотація: 

          У роботі досліджено теоретичні та методичні основи 

використання та відтворення основних засобів 

підприємств виноробної галузі та запропоновано 
напрямки підвищення ефективності використання 

основних засобів 

 
 

17. Яланжи Ольга 

Михайлівна 

Максимізація прибутковості діяльності виноробних 

підприємств 

  

Анотація: 

         У роботі проаналізовано сутність прибутку та 

проведено  пошук шляхів максимізації прибутку та 

рентабельності виноробних підприємств. 

 

 

Керівник  к.е.н., доц. Крупіна С.В. 

 

18. Атаманюк Вікторія 

Віталіївна 

 

Визначення та забезпечення конкурентоспроможності 

підприємств  плодоовочеконсервної галузі 

  

 

 

 

Анотація: 

 

В роботі розглянуті теоретичні засади поняття 

конкурентоспроможність, її види та оцінка. Проаналізовано 

стан та перспективи розвитку плодоовочеконсервної галузі 

України. Розроблено проект заходів щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

плодоовочеконсервної галузі. Зроблено висновки щодо 

забезпечення та підвищення конкурентоспроможності 

підприємств плодоовочеконсервної галузі. 

 

 

19. Веліка Олена Сергіївна 

 

Економічна оцінка виробничого потенціалу підприємств 

хлібопекарської галузі 

 

Анотація: 

 

В роботі розглянуті теоретичні засади оцінки 

виробничого потенціалу підприємств. Проаналізовано стан 

та перспективи розвитку хлібопекарської галузіУкраїни. 

Розроблено проект заходів щодо підвищення використання 

виробничого потенціалу підприємств хлібопекарської 

галузі. Зроблено висновки щодо підвищення виробничого 

потенціалу підприємств хлібопекарської галузі 
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20. Гайдабура Анастасія 

Анатоліївна  

Оцінка інноваційної діяльності підприємств кондитерської 

галузі 

 

Анотація: 

 

В роботі розглянуті теоретичні питання інноваційної 

діяльності. Проаналізовано стан та перспективи розвитку 

кондитерської галузі України. Розроблено проект заходів 

щодо поліпшення стану інноваційної діяльності 

підприємств кондитерської галузі. Зроблено висновки щодо 

поліпшення інноваційної діяльності підприємств 

кондитерської галузі 

 

Підстава: подання завідувача кафедри «Економіки промисловості» . 

 

 

     В.о. ректора                                                                                                  Ф.А. Трішин 

 

 


