
Теми дипломних робіт 

студентів денної форми навчання, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» спеціальності 

7.07010102 «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільному)» 
 

АП-15-1с 

 

 

№ 

п/п 
ПІБ студента 

Тема диломного проекту (роботи) 

українською мовою 

Тема диломного проекту 

(роботи) англійською мовою 
ПІБ керівника 

1. 

АРТЕМЕНКО  

Дарія Ігорівна 

 

ARTEMENKO 

Dariia Ihorivna 

Підвищення рівня 

конкурентоспроможності ФОП 

“Сидельникова Л.Я.” за рахунок 

удосконалення перевізного процесу 

алкогольних напоїв 

Raising the level of competitiveness 

of “Sydelnikova L.Y.” IE due to the 

improved transportation of alcoholic 

beverages 

Мельнікова 

Юлія Ігорівна, 

старший викладач 

2. 

БАБЕНКО  

Денис Сергійович 

 

BABENKO 

Denys Serhiiovych 

Удосконалення організації 

вантажних перевезень товарів групи 

«автохімія» у м. Павлоград, 

Дніпропетровської області (на 

прикладі підприємства ТОВ «Масло 

Трейд») 

Improving the organization of 

freight transportation of auto 

chemical goods to Pavlograd of 

Dnipropetrovsk region (on the 

example of “Maslo Trade” Co., 

Ltd.) 

Дерюгін 

Олег Валентинович, 

доцент 

3. 

БЕРКУТ 

Олександра Сергіївна 

 

BERKUT 

Oleksandra Serhiivna 

Удосконалення організації 

перевезень промислових товарів 

народного споживання на прикладі 

дистриб’юторської компанії ТОВ 

«Содiспар». 

Improving the organization of 

transportation of commodities for 

national consumption in terms of 

“Sodispar” Distribution Company, 

Ltd. 

Таран 

Ігор Олександрович, 

професор 

4. 

ВИДОВСЬКА 

Ольга Ігорівна 

 

VYDOVSKA 

Olha Ihorivna 

Проектування транспортно-

технологічного процесу доставки 

газобетона споживачам будівельних 

матеріалів (на прикладі ТОВ 

«Магістраль М»). 

Planning the transport-technological 

process of aerated concrete delivery 

to the consumers of building 

materials (in terms of “Magistral M” 

Co., Ltd.) 

Таран 

Ігор Олександрович, 

професор 



5. 

ВОРОНІН  

Сергій Валентинович 

 

VORONIN 

Serhii Valentynovych 

Формування раціональної структури 

парку вантажних автомобілів для 

обслуговування клієнтури ТОВ 

«Промметсплав» 

Formation of a rational structure for 

fleet of trucks to serve the customers 

of “Prommetsplav” Co., Ltd. 

Таран 

Ігор Олександрович, 

професор 

6. 

ГЕРАСИМЕНКО 

Євген Олександрович 

 

HERASYMENKO 

Yevhen Oleksandrovych 

Раціоналізація технології перевезень 

зернових культур автомобілями ТОВ 

«АПК Украгро» 

The rationalization technology of 

grain transportation by the vehicles 

of “Ukrargo” AIC, Ltd. 

Мельнікова 

Юлія Ігорівна, 

старший викладач 

7. 

ГОНЧАРОВ  

Дмитро Миколайович 

 

HONCHAROV 

Dmytro Mykolaiovych 

Розробка раціональної організації 

міських автобусних перевезень на 

прикладі діючого маршруту №106 

(ж/м Тополя 3 – пл. Островського), 

який обслуговується ТОВ «Ігрек». 

Developing the rational organization 

of urban bus transportations on the 

example of the operating route 

№106 (Тopolia 3 – Ostrovsky 

Square) served by “Igrek” Co., Ltd. 

Литвин 

Вадим Вікторович, 

старший викладач 

8. 

ДУБОВИЙ  

Ілля Олександрович 

 

DUBOVYI 

Illia Oleksandrovych 

Удосконалення транспортно-

технологічного процесу доставки 

кабельно-провідникової продукції 

основним клієнтам ПП «Ягодкін 

О.В.» 

Improving the transport-

technological process of delivery of 

cabling and wiring products to the 

primary customers of “Yagodkin 

O.V.” PE 

Мельнікова 

Юлія Ігорівна, 

старший викладач 

9. 

ЗАНІЗДРА 

Євгеній Сергійович 

 

ZANIZDRA 

Yevhenii Serhiiovych 

Обґрунтування вибору ефективного 

транспортного засобу за рахунок 

інтегрального оцінювання 

експлуатаційних і споживчих 

властивостей автомобілів 

відповідного модельного ряду 

Частина 2. Для використання в 

якості «пожежного автомобіля» 

Justification of the choice of an 

efficient transportation means as a 

result of integral assessment of 

operational and consuming 

characteristics of vehicles of the 

corresponding model range 

Part 2.For utilization as a "fire-

brigade automobile" 

Новікова 

Олена Олександрівна, 

доцент 

10. 

ЗОРЕНКО  

Тарас Іванович 

 

Дослідження маршрутної мережі 

міського пасажирського транспорту 

м. Павлоград 

The study of the route network of 

urban passenger transport in 

Pavlograd 

Литвин 

Вадим Вікторович, 

старший викладач 



ZORENKO 

Taras Ivanovych 

11. 

КАЛЬМУС  

Аліна Юріївна 

 

KALMUS 

Alina Yuriivna 

Організація доставки шоколадної 

продукції в торгівельну мережу 

супермаркетів «Варус» (м. 

Дніпропетровськ) автомобілями 

ТОВ «Гуд Вей Транс». 

Organization of delivery of 

chocolate products to the trading 

network of supermarkets “Varus” 

(Dnipropetrovsk) by the vehicles of 

“Good Way Trans” Co., Ltd. 

Таран 

Ігор Олександрович, 

професор 

12. 

КАРАПИШ  

Володимир Андрійович 

 

KARAPYSH 

Volodymyr Andriiovych 

Формування ефективних маршрутів 

(на прикладі маятникових) 

обслуговування вантажовласників в 

умовах стохастичного попиту на 

перевезення. 

Formation of effective routes (on 

the example of pendular ones) to 

serve cargo owners in the conditions 

of stochastic demand for 

transportation 

Таран 

Ігор Олександрович, 

професор 

13. 

КОВАЛЕНКО 

Геннадій Андрійович 

 

KOVALENKO 

Hennadii Andriiovych 

Підвищення ефективності 

вантажних перевезень борошна (на 

прикладі підприємства ПрАТ 

«Рівне-Борошно») 

Increasing the efficiency of flour 

transportations on the example of 

“Rivne-Boroshno” PJSC 

Дерюгін 

Олег Валентинович, 

доцент 

14. 

КРАВЧЕНКО 

Юрій Сергійович 

 

KRAVCHENKO 

Yurii Serhiiovych 

Підвищення ефективності 

перевезень вантажів в міжнародному 

сполученні (на прикладі 

підприємства ПП «PITLINE») 

Increasing the efficiency of freight 

transportation in the context of 

international traffic (on the example 

of “Pitline” PE) 

Дерюгін 

Олег Валентинович, 

доцент 

15. 

ЛЯДЕЦЬКИЙ 

Роман Миколайович 

 

LIADETSKYI 

Roman Mykolaiovych 

Обґрунтування вибору ефективного 

транспортного засобу за рахунок 

інтегрального оцінювання 

експлуатаційних і споживчих 

властивостей автомобілів 

відповідного модельного ряду 

Частина 1. Для використання в 

якості оперативного «автомобіля 

швидкої допомоги» 

Justification of the choice of an 

efficient transportation means as a 

result of integral assessment of 

operational and consuming 

characteristics of vehicles of the 

corresponding model range. Part 1. 

For using as an operational 

ambulance 

Новікова 

Олена Олександрівна, 

доцент 



16. 

МАЛЬЦЕВ  

Євгеній Олександрович 

 

MALTSEV 

Yevhenii 

Oleksandrovych 

Підвищення конкурентоздатності 

ТОВ «Ягодин» за рахунок 

удосконалення транспортно-

технологічної схеми доставки 

вантажів у міжнародному 

сполученні. 

Increasing the competitiveness of 

“Yagodyn” Co., Ltd. due to the 

improvement of the transport-

technological scheme of cargo 

delivery in the international traffic 

Новицький 

Олексій 

Володимирович, 

доцент 

17. 

МИХАЛКО 

Артем Віталійович 

 

MYKHALKO 

Artem Vitaliiovych 

Комплексне удосконалення 

транспортно-технологічного 

процесу доставки вантажів з 

використанням принципів логістики 

(на прикладі підприємства ТОВ 

„Аванго Україна”) 

Complex improvement of the 

transport-technological process of 

cargo delivery by using the 

principles of logistics (on the 

example of “Avango Ukraine” Co., 

Ltd.) 

Новицький 

Олексій 

Володимирович, 

доцент 

18. 

ПОЛОВЕНЧЕНКО 

Ігор Миколайович 

 

POLOVENCHENKO 

Ihor Mykolaiovych 

Підвищення ефективності 

транспортного обслуговування 

клієнтів ПП «Нардекс».  

Increasing the effectiveness of 

transport service for the customers 

of “Nardex” PE 

Новицький 

Олексій 

Володимирович, 

доцент 

19. 

ЧУБІН  

Максим Ігорович 

 

CHUBIN 

Maksym Ihorovych 

Удосконалення автобусних міських 

перевезень на прикладі діючого 

маршруту №231е (602-й мікрорайон 

– ст. метро «Центральний ринок»), 

який обслуговується ТОВ 

«Укравтотранс плюс», м. Харків 

Improvement of urban bus 

transportations on the example of 

the operating route №231e (the 

Microdistrict – 602, the metro 

station – Tsentralnyi Rynok) which 

is served by “Ukravtotrans” Co., 

Ltd., Kharkiv 

Литвин 

Вадим Вікторович, 

старший викладач 

 


