Перелік виконаних госпдоговірних тем науково-дослідних робіт
Одеського національного економічного університету за останні 5 років (2007
року)
 Розробка математичної моделі та її реалізація у комп’ютерному ході для
розрахунку теплофізичних властивостей радіаціоно-пошкоджених оксидних
палив. (FISC KAR UA). (2005-2008рр.)
 Розробка і впровадження наукових методів управління якістю послуг на
підприємстві туризму. (2007р.)
 Методичні основи виміру конкурентоспроможності продукції металургійної
галузі України. (2006-2008рр.)
 Вплив маркетингу на реформування відносин власності підприємств споживчої
кооперації. (2007р.)
 Удосконалення системи бюджетування підприємства.(2007р.)
 Техніко-економічне обґрунтування створення регіонального бізнес-інкубатору.
(2007р.)
 Стратегія розвитку агропромислового комплексу (АПК) Комінтернівського
району. (2007-2008рр.)
 Проведення наукової експертизи договору управління майном ДП “Чабанка”
Одеського морського торгового порту (ОМТП). (2007р.)
 Техніко-економічного обґрунтування створення спеціальної (вільної)
економічної зони (СЕЗ). (2008р.)
 Теоретико-методологічні основи розробки та впровадження методики
скорингової оцінки кредитоспроможності позичальника банку. (2008р.)
 Маркетингове дослідження ринку геліоенергетичного обладнання Одеської
області (на прикладі аграрного та комунального секторів). (2008р.)
 Методика проведення стратегічних маркетингових досліджень в Інтернетсередовищі щодо виявлення перспектив впливу наукових досліджень та
розробок на інноваційний розвиток національної економіки. (2008р.)
 Запровадження кластер них моделей господарювання – важливий чинник
підвищення конкурентоспроможності економіки Одеської області. (2008р.)
 Державне замовлення – як гарантія стабілізації і розвитку галузі по
виробництву промислових хімічних засобів спеціального призначення і
побутової хімії в умовах фінансової кризи в Україні. (2008-2009рр.)
 Формування стратегії підвищення прибутку ТОВ “Успенівське”. (2008-2009рр.)
 Фінансово-кредитний механізм зовнішньоекономічної діяльності підприємств
цементної галузі та особливості в застосуванні альтернативних форм
оподаткування. (2008-2009рр.)
 Фінансово-кредитний механізм кредитної кооперації в Україні. (2009р.)
 Інжиніринг інформаційної системи управління на підприємстві. (2009-2012рр.)
 Стратегія економічного розвитку товариства з обмеженою відповідальністю
“Топаз”. (2009-2010рр.)
 Методичні підходи до оцінки кредитоспроможності (фізичних осіб та суб’єктів
малого бізнесу). (2010р.)

 Методичні та організаційні засади механізму гнучкого ціноутворення на основі
послуги готельного підприємства. (2011р.)
 Стратегічні напрямки розвитку ТОВ "Роздільнянське". (2011р.)
 Управління проблемною кредитною заборгованістю підприємствами в умовах
кризи. (2011р.)
 Проект "Стратегії економічного і соціального розвитку Одеської області на
період до 2020 року" (код Державного класифікатора продукції та послуг
73.20.1 "Послуги з досліджень і розробок у галузі суспільних і гуманітарних
наук"). (2011р.)
 Техніко-економічне обґрунтування тарифів на послуги, що надаються КП
"Право". (2011р.)
 Аналіз конкурентоспроможності підприємств кабельної промисловості. (2011р.)

