
ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ НА 

ФАКУЛЬТЕТІ МЕНЕДЖМЕНТУ, МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ 

З 21 по 23 грудня 2020 року на випускових кафедрах факультету ММіЛ 

відбувались захисти кваліфікаційних магістерських робіт студентів 

спеціальностей 073 «Менеджмент», 281 «Публічне управління та 

адміністрування», 075 «Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» денної та заочної форми навчання. 

На кафедрі менеджменту і логістики до захисту було представлено 18 

магістерських робіт зі спеціальності 073 «Менеджмент» і 10 магістерських 

робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», які були 

присвячені актуальним питанням сучасного менеджменту, державного та 

публічного управління: управління логістичними потоками, оптимізація 

логістичних процесів, політика формування інвестиційних ресурсів, управління 

інноваційним потенціалом, удосконалення системи управління персоналом, 

розробка системи сталого розвитку підприємств, стратегічне управління та 

інше. 

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням головного економіста 

ДПЗК «Одеській комбінат хлібопродуктів» Перелі Анатолія Васильовича. 

  



  

На кафедрі маркетингу, підприємництва і торгівлі до захисту було 

представлено 9 магістерських робіт зі спеціальності 075 «Маркетинг» і 1 

магістерська робота зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність», які були присвячені удосконаленню управління маркетинговою 

діяльністю, формуванню системи просування на ринок продукції харчової 

промисловості, обґрунтуванню стратегії розвитку, управлінню 

конкурентоспроможністю, організаційно-економічним процедурам бізнес-

планування підприємницької діяльності та інше. 

Екзаменаційна комісія зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» працювала під головуванням Соловйової В.В. – заступниці 

генерального директора ТОВ «Обрій-МТС». Екзаменаційна комісія зі 

спеціальності 075 «Маркетинг» працювала під головуванням Горбунова Д.В. – 

директора з маркетингу ТОВ «Вумен Інсайт». 

  

Голови екзаменаційних комісій зазначили високу якість підготовки 

кваліфікаційних магістерських робіт усіх спеціальностей, актуальність обраних 

тем та оригінальність представлених науково-практичних досліджень. 



Підсумки роботи екзаменаційних комісій показали, що професорсько- 

викладацький склад випускових кафедр факультету ММіЛ готує 

висококваліфікованих фахівців, які володіють глибокими теоретичними 

знаннями і практичними навичками, про що свідчать результати захисту 

магістерських робіт за спеціальностями:  

 073 «Менеджмент»: відмінно – 94,4%, добре – 5,6 %; 

 281 «Публічне управління та адміністрування»: відмінно – 90%, добре – 

10 %; 

 075 «Маркетинг»: відмінно –77,8%, добре –22,2%; 

 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»: відмінно –100%. 

 

Бажаємо випускникам успіхів, творчої наснаги, реалізації в майбутньому 

свого потенціалу та здобутих під час навчання знань! Вітаємо!!! 

 

Декан факультету ММіЛ       Ірина АГЕЄВА 


