
Дипломне проектування 
Кваліфікаційні роботи магістрів 

Теми кваліфікаційнихробіт студентів ІІ курсу факультету технології та товарознавства харчових продуктів і 

продовольчого бізнесу денної форми навчання, що навчаються за СВО«Магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент»  освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» 

 

 
№ 

п/п 
ПІБ Тема, анотація Керівник 

Дата, 

аудиторія 

Час 

захисту 

1 

Дзюник 

Владислав 

Васильович 

Тема: Державна політика продовольчої незалежності в системі 

продовольчої безпеки держави. 

Анотація:В роботі розглядається співвідношення понять «продовольча 

безпека» та «продовольча незалежність». Аналізуються підходи держав 

світу до способів досягнення продовольчої незалежності. 

к.е.н., доцент 

Ткачук Т.І. 

19-21 

грудня 2018, 

А-306 

з 0900 

2 
Іщенко Олена 

Олегівна 

Тема:Державне регулювання використання генетично  модифікованої 

продукції в системі  продовольчої безпеки. 

Анотація:В роботі розглядається суперечливий вплив ГМ-продукції на 

продовольчу безпеку країни, пов’язані із цим ризики. 

Аналізується ситуація з розповсюдженням такої продукції в Україні та 

світі і відповідна держана політика. 

к.е.н., доцент 

Ткачук Т.І. 

19-21 

грудня 2018, 

А-306 

з 0900 

3 

Кітаєв 

Костянтин 

Володимирович 

Тема: Міжнародний досвід та міжнародні стандарти забезпечення 

економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності (на прикладі 

ПрАТ «Одесавинпром») 

Анотація:В роботі проводиться аналіз міжнародного досвіду з 

використання міжнародних стандартів забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності. 

к.е.н., доцент 

Руммо В.В. 

19-21 

грудня 2018, 

А-306 

з 0900 

4 
Сірик Лілія 

Олегівна 

Тема: Управління фінансово – економічною безпекою підприємства в 

умовах міжнародної економічної інтеграції (на прикладі ПрАТ 

«Одесавинпром») 

Анотація: В роботі проводиться аналіз існуючого управління фінансово-

економічною безпекою підприємств в умовах міжнародної економічної 

інтеграції. 

к.е.н., доцент 

Руммо В.В. 

19-21 

грудня 2018, 

А-306 

з 0900 

5 
Янов Олександр 

Сергійович 

Тема: Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної та майнової 

безпеки підприємства (на прикладі ПрАТ «Одесавинпром») 

к.е.н., доцент 

Руммо В.В. 

19-21 

грудня 2018, 
з 0900 



Анотація: В роботі розглядаються види інформаційно-аналітичного 

забезпечення економічної та майнової безпеки підприємств. 

А-306 

 

6 
Коваль Богдан 

Миколайович 

Тема:Формування системи економічної безпеки  підприємств в умовах 

макроекономічної нестабільності (на прикладі ДП «Куліндоровський 

КХП») 

Анотація:Досліджено основні засади управління макроекономічною 

безпекою підприємства в умовах макроекономічної нестабільності. 

Здійснено аналіз існуючої системи забезпечення економічної безпеки в 

умовах макроекономічної нестабільності. Запропоновані заходи з метою 

вдосконалення економічної безпеки підприємства в умовах 

макроекономічної нестабільності. 

к.ю.н., доцент 

Краснов Є.В., 

ст. викл. 

Шишлюк В.Р. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

7 

Гаврилюк 

Катерина 

Валеріївна 

Тема: Концептуальні основи управління кадровою безпекою 

підприємства (на прикладі  ПАТ «Чернігівобленерго). 

Анотація: Проаналізовано теоретичні та правові основи забезпечення 

кадрової безпеки підприємства. Проведено аналіз існуючої системи 

забезпечення кадрової безпеки підприємства. Зроблені рекомендації 

щодо вдосконалення забезпечення кадрової безпеки підприємства. 

к.ю.н., доцент 

Краснов Є.В., 

ст. викл. 

Шишлюк В.Р. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

8 

Бондаренко 

Максим 

Олександрович 

Тема: Організаційно-правове забезпечення запобігання корупції в 

системі забезпечення економічної безпеки підприємства (на прикладі  

ПрАТ «Одеський коньячний завод») 

Анотація:Проведено аналіз теоретичних основ здійснення 

антикорупційної політики та їх значення в системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Виявлені потенційні корупційні 

ризики в діяльності підприємства. Розроблені рекомендації щодо 

запобігання корупційним проявам на підприємстві. 

к.ю.н., доцент 

Краснов Є.В., 

ст. викл. 

Шишлюк В.Р. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

9 

Рулевський 

Максим 

Олегович 

Тема: Формування стратегії зміцнення економічної безпеки суб’єкта 

господарювання (на прикладі  ЗАТ «Одесакондитер) 

Анотація: В роботі розглядається суперечливий вплив ГМ-продукції на 

продовольчу безпеку країни, пов’язані із цим ризики. 

Аналізується ситуація з розповсюдженням такої продукції в Україні та 

світі і відповідна держана політика. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

10 
Сатановська 

Валентина 

Тема: Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансової розвідки в 

системі управління фінансово - економічною безпекою підприємства (на 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

19-21 

грудня 
з 0900 



Вікторівна прикладі ДП «Куліндоровський КХП») 

Анотація: В роботі проводиться аналіз міжнародного досвіду з 

використання міжнародних стандартів забезпечення економічної безпеки 

суб’єктів господарської діяльності. 

2018, 

А-306 

11 

Погорелий 

Олександр 

Олександрович 

Тема:Продовольча безпека та особливості її формування на рівні 

регіонів 

Анотація: Проведено аналіз теоретичних основ здійснення 

антикорупційної політики та їх значення в системі забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Виявлені потенційні корупційні 

ризики в діяльності підприємства. Розроблені рекомендації щодо 

запобігання корупційним проявам на підприємстві. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

12 

Величко 

Олександр 

Сергійович 

Тема:Забезпечення економічної безпеки соціально-економічних систем 

Анотація: Досліджено основні засади управління макроекономічною 

безпекою підприємства в умовах макроекономічної нестабільності. 

Здійснено аналіз існуючої системи забезпечення економічної безпеки в 

умовах макроекономічної нестабільності. Запропоновані заходи з метою 

вдосконалення економічної безпеки підприємства в умовах 

макроекономічної нестабільності. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

13 

Заболотний 

Андрій 

Анатолійович 

Тема:Інформаційно-психологічна безпека особистості в системі кадрової 

безпеки підприємства 

Анотація: В роботі розглядається співвідношення понять «продовольча 

безпека» та «продовольча незалежність». Аналізуються підходи держав 

світу до способів досягнення продовольчої незалежності. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

14 
Арутюнян Анна 

Амазаспівна 

Тема: Стратегічні орієнтири забезпечення  фінансово-економічної 

безпеки підприємства в умовах глобалізації 

Анотація: В роботі розглядаються види інформаційно-аналітичного 

забезпечення економічної та майнової безпеки підприємств. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

15 
Кутев Дмитро 

Петерович 

Тема:Економічна безпека підприємства в умовах євроінтеграційних 

процесів (на прикладі ПрАТ «Одеський коньячний завод») 

Анотація: В роботі проводиться аналіз існуючого управління фінансово-

економічною безпекою підприємств в умовах міжнародної економічної 

інтеграції. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 



16 
Гаркавий Тарас 

Валентинович 

Тема: Інституційне забезпечення формування економічної безпеки 

підприємств (на прикладі ПрАТ «Одеський коньячний завод») 

Анотація: Проаналізовано теоретичні та правові основи забезпечення 

кадрової безпеки підприємства. Проведено аналіз існуючої системи 

забезпечення кадрової безпеки підприємства. Зроблені рекомендації 

щодо вдосконалення забезпечення кадрової безпеки підприємства. 

д.е.н., доцент 

Рогатіна Л.П. 

ас. Салюк-

Кравченко О.О. 

19-21 

грудня 

2018, 

А-306 

з 0900 

 


