
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економічна кібернетика» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “бакалавр” 

від 25  квітня  2019 року 

 

Конкурсна комісія розглянула 11 дипломних роботи, що надійшли з 5 вищих 

навчальних закладів.  

На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт конкурсна 

комісія вирішила визнати переможцями: 

 
Диплом  

І ступеня, 

 ІІ ступеня, 

ІІІ ступеня  

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові 

студента  

Тема дипломної роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада наукового 

керівника 

Найменування вищого 

навчального закладу та 

кафедри 

Диплом І 

ступеня 

Якимчук 

Богдан 

Богданович 

 

Моделювання системи 

раннього попередження кризи 

платіжного балансу 

Черняк Олександр 

Іванович, д.е.н., 

професор 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка, кафедра 

економічної кібернетики 

Диплом ІІ 

ступеня 

Кириленко 

Тетяна 

Сергіївна  

Оптимальне керування 

процесом виробництва 

Огліх Валентина 

Валеріївна, 

к.ф.-м.н., доцент 

Дніпровський 

національний університет 

імені Олеся Г ончара, 

кафедра економічної 

кібернетики 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Сосновська 

Вікторія 

В'ячеславівна 

 

Визначення оптимальних 

географічних регіонів 

оперування морським торговим 

судном Рanamax 

Пістунов Ігор 

Миколайович, 

д.т.н., професор 

 

Національний технічний 

університет «Дніпровська 

політехніка», кафедри 

електронної економіки та 

економічної кібернетики 

 
 

Голова конкурсної комісії                    ____________               Заруба В.Я.. 

                                                                          (підпис)                                      (прізвище та ініціали)  

Секретар конкурсної  комісії         ____________                Харченко А.О. 

                                (підпис)                                    (прізвище та ініціали)  

 



ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ 

конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів вищих 

навчальних закладів освіти зі спеціальності «Економічна кібернетика» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “магістр” 

від 25  квітня  2019 року 

 

Конкурсна комісія розглянула 23 дипломних роботи, що надійшли з 11 вищих 

навчальних закладів.  

На підставі відкритого обговорення та оцінювання дипломних робіт конкурсна 

комісія вирішила визнати переможцями: 

 
Диплом  

І ступеня, 

 ІІ ступеня, 

ІІІ ступеня  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема дипломної роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада наукового 

керівника 

Найменування вищого 

навчального закладу та 

кафедри  

Диплом І 

ступеня 

Чирва 

Владислав 

Сергійович 

Моделювання процесу 

використання мобільних 

додатків у сфері ретейлу 

Очеретін Дмитро 

Валерійович, 

к.е.н., доцент 

Запорізький 

національний 

університет, кафедра 

економічної 

кібернетики 

Диплом І 

ступеня 

Коваль Борис 

Сергійович 

Моделювання взаємозв’язків 

між довірою та соціально-

економічними покузниками 

Меркулова Тамара 

Вікторівна,  д.е.н., 

професор 

 

Харківський 

національний університет 

імені В. Н. Каразіна, 

кафедра економічної 

кібернетики та 

прикладної економіки 

Диплом ІІ 

ступеня 

Климова 

Валерія 

Олександрівна 

 

Оптимізація транспортних 

перевезень на виробничому 

підприємстві 

Мельников Олег 

Станіславович, 

к.е.н., доцент 

Національний технічний 

університет «Харківський 

політехнічний інститут», 

кафедра економічної 

кібернетика та 

маркетингового 

менеджменту 

Диплом ІІ 

ступеня 

Діденко 

Анастасія 

Сергіївна 

Моделювання оцінки 

нерівномірності соціально- 

економічного розвитку 

регіонів України 

Чаговець Любов 

Олексіївна, к.е.н., 

доцент 

Харківський 

національний 

економічний університет 

імені Семена Кузнеця, 

кафедра економічної 

кібернетики 

Диплом ІІ 

ступеня 

Макаров Андрій 

Сергійович 

Інтегральне оцінювання рівня 

і динаміки аграрного 

потенціалу регіону (за 

матеріалами ГУС у 

Хмельницькій області) 

Григорук Павло 

Миайлович, д.е.н., 

професор. 

Хмельницький 

національний 

університет, кафедра 

автоматизованих систем і 

моделювання в економіці 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Пискарькова 

Валерія 

Ростіславівна 

Формування та управління 

промисловими кластерами 

Науменко Наталія 

Юріївна, 

к.т.н.,доцент 

 

Український державний 

хіміко-технологічний 

університет, кафедра 

теоретичної та 

прикладної економіки   



Диплом  

І ступеня, 

 ІІ ступеня, 

ІІІ ступеня  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема дипломної роботи Прізвище, ім’я, 

по батькові, 

посада наукового 

керівника 

Найменування вищого 

навчального закладу та 

кафедри  

Диплом ІІІ 

ступеня 

Байрачна Дар'я 

Олексаидрівна 

Вибір моделі оцінки рівня 

кризового стану промислових 

підприемств 

Соколова Людмила 

Василівна, д.е.н., 

професор 

Харківський 

національний університет 

радіоелектроніки, 

кафедра економічної 

кібернетики та 

управління економічною 

безпекою 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Корчинський 

Владислав 

Вікторович 

 

Моделі управління 

ефективністю та ризиком у 

діяльності банковських 

установ 

Долінський Леонід 

Борисович, к.е.н., 

доцент 

Київський національний 

економічний університет 

імені Вадима Гетьмана, 

кафедри економіко-

математичного 

моделювання 

 
 

Голова конкурсної комісії                    ____________               Заруба В.Я.. 

                                                                          (підпис)                                      (прізвище та ініціали)  

Секретар конкурсної  комісії         ____________                Харченко А.О. 

                                (підпис)                                    (прізвище та ініціали)  


