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денна форма навчання 

 

 

Про затвердження тем 

кваліфікаційних робіт 

 

Відповідно до навчальних планів спеціальностей 071 Облік і 

оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 

Менеджмент та 122 Комп’ютерні науки ЗАТВЕРДИТИ теми кваліфікаційних 

магістерських робіт на 2022/2023 навчальний рік студентів 2 курсу за 

освітньо-професійними програмами:  «Облік і аудит в управлінні бізнес-

процесами», «Фінансові технології та банківський менеджмент», 

«Менеджмент організацій та адміністрування» та «Комп’ютерні науки» 

другого (магістерського) рівня освіти та призначити керівників дипломів: 

 

АО-21М 

БЕЛЯНІНОВА Катерина Олегівна – тема роботи «Бухгалтерський облік, 

аналіз та аудит витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Шубіна С.В. 

 

БЄЛЯЄВ Андрій Сергійович – тема роботи «Бухгалтерський облік і контроль 

грошових коштів та аналіз грошових потоків підприємства» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент 

Мірошник О.Ю. 

 

БРЕСЛАВЕЦЬ Анастасія Миколаївна – тема роботи «Обліково-аналітичне 

забезпечення розрахунків з покупцями і замовниками» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Бєляєва Л.А. 
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КАРПОВА Анастасія Петрівна – тема роботи «Обліково-аналітичне 

забезпечення розрахунків за податками» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Бєляєва Л.А. 

 

РУДЬ Олена Олександрівна – тема роботи «Обліково-аналітичне 

забезпечення управління виробничими запасами» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Пеняк Ю.С. 

 

АФ-21М 

 

АТАБЕРДИЄВ Іслам Арсланович  - тема роботи «Цифровізація банківського 

сектору України: проблеми та перспективи» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.е.н., професор 

Погореленко Н.П. 

 

ВАРЕНИК Дмитро Олексійович - тема роботи «Кредитування малого та 

середнього бізнесу: шляхи забезпечення фінансової безпеки банківського 

сектору України» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.ю.н., доцент Галич Р.В.  

 

ВЛАСОВА Владислава Владиславівна – тема роботи «Управління 

фінансовими результатами діяльності підприємства» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Гнип Н.О. 

 

МЄДВЄДЄВ Ілля Володимирович – тема роботи «Ризик-орієнтоване 

банківське регулювання: сутність та зміст»  

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Кочорба В.Ю. 

 

ПЛОСКОНОС Володимир Володимирович – тема роботи «Оцінка 

ефективності використання фінансових ресурсів підприємства» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.е.н., професор 

Погореленко Н.П. 

 

ПОГОРЕЛЕНКО Анастасія Костянтинівна – тема роботи «Банківництво в 

Україні: умови діяльності та чинники розвитку» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи  - к.е.н., доцент Бітнер І.В. 

 

УДОВЕНКО Єлизавета Володимирівна – тема роботи «Прогнозування та 

аналіз кризових ситуацій на підприємстві» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Орехова К.В. 
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АМ-21М 

 

КУНІЦИНА Валерія Сергіївна – тема роботи «Соціально-психологічні 

методи управління підприємством». 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.е.н., доцент Торяник Ж.І. 

 

ФРАНЧУК Інна Олегівна – тема роботи "Управління діловою репутацією 

банку". 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.е.н., професор 

Грінько А.П. 
 

АК-21М 

 

ЗАВАДОВСЬКИЙ Микита Олегович – тема роботи «Аналіз методів 

класифікації зображень за множиною дескрипторів ключових точок»  

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.т.н., професор 

Гороховатський В.О. 

 

КВІТКО Ярослав Віталійович – тема роботи «Проектування та розробка 

програмної системи для обчислення ефективності банківських операцій з 

цінними паперами з використанням інтервальних арифметичних операцій» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.т.н., доцент Кобилін А.М. 

 

МАКІН Даниїл Андрійович – тема роботи «Розробка програмного 

забезпечення мовою Python для передачі даних з сайту до боту telegram з 

метою прогнозування» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.п.н. Стяглик Н.І. 
 

МАЛЄВ Віталій Олександрович – тема роботи «Дослідження технологій 

розпізнавання людських облич у системах комп’ютерного зору» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.т.н., професор 

Гороховатський В.О. 

 

РОСИНСЬКИЙ Олег Андрійович – тема роботи «Використання технологій 

штучного інтелекту для отримання інформації у телеграм боті (на прикладі 

інформації про авто)» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.п.н. Стяглик Н.І. 
 

РУДЬ Артем Сергійович – тема роботи «Оптимізація автоматизації 

програмного забезпечення» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.т.н., доцент Кобилін А.М. 
 

СИТНИКОВ Максим Олегович – тема роботи «Використання технологій 

автоматизації тестування Frontend та Backend частин веб-застосунків» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.т.н., доцент Кобилін А.М. 
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УРБАНОВИЧ Ярослав Володимирович – тема роботи «Аналіз методів 

тестування веб-застосунків» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи к.е.н., доцент Мілевський С.В. 
 

ЦАРЕВСЬКИЙ Денис Сергійович – тема роботи «Тенденції розвитку NFT-

токенів» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.п.н. Стяглик Н.І. 

 

ЧЕЛОВЕНКО Андрій Геннадійович – тема роботи «Проектування та 

впровадження інформаційної безпеки систем побудованих на базі IoT» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.т.н., доцент Кобилін А.М. 

 

ЧИЧКАНОВ Володимир Володимирович – тема роботи «Аналіз інтегрування 

платіжних систем до веб-застосунків» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – к.т.н., доцент Кобилін А.М. 

 

ШАПОШНИК Валерiй Миколайович – тема роботи «Монетизація та реклама 

програмного продукту Arcade Boy» 

Керівник кваліфікаційної магістерської роботи – д.е.н., к.т.н., професор 

Самородов Б.В. 
 

Підстава: службова записка 

Проректор 

Проректор 

з науково-педагогічної роботи               Олександр ГОЛОВКО 

 

 

Проєкт вносить: 

 

ПОГОДЖЕННО: 

Директор Начальник навчального відділу 

         Борис САМОРОДОВ Людмила ІВАНЕНКО 

 В.о. начальника юридичної служби 

 Марина ГЕРАСИМЕНКО 

 

 

 

 

 


