Орієнтовна тематика наукових досліджень
зі спеціальності 073 – «Менеджмент»
1.
Адаптивний розвиток підприємства...*
2.
Адміністративно-правове
забезпечення
...
менеджменту підприємства...
3.
Аналітичне забезпечення стратегічного управління
.:. діяльністю підприємства...
4.
Антикризова складова управління підприємством...
5.
Аутсорсингові
бізнес-моделі
забезпеченні
конкурентоспроможності
підприємства...
6.
Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності
підприємства...
7.
Вартісно-орієнтоване управління підприємством...
8.
Вдосконалення системи управління персоналом
підприємства...
9.
Вдосконалення
управління
...
потоками
підприємства...
10. Вибір
стратегій
для
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства...
11. Використання ... потенціалу в підприємстві...
12. Використання
соціально-психологічних
методів
управління на підприємстві...
13. Використання
технологій
управління
...
на
підприємстві...
14. Власність в механізмі управління підприємством...
15. Вплив корпоративного конфлікту на ефективність
управління підприємством...
16. Діагностика в системі антикризового управління
підприємства...
17. Діагностика ефективності системи корпоративного
управління підприємства...
18. Діагностика
якості
систем
управління
підприємством...
19. Ефективні механізми антикризового управління
підприємством...
20. Ефективність впровадження ... систем управління
на підприємств...
21. Забезпечення
ефективності
менеджменту
персоналу підприємства...
22. Інформаційне забезпечення процесу управління
підприємством...
23. Інформаційні ресурси і моделі системи планування
діяльності підприємства...
24. підвищення
Інфраструктура
забезпечення підприємства..
ефективного
Механізм
конкурентоспроможності

Механізм
управління
ефективністю
підприємства...
31.
Механізм
управління
...
діяльністю
підприємства...
32.
Механізм управління потенціалом розвитку
підприємства...
33.
Механізм
управління
...
ризиками
підприємства...
34.
Механізм
фінансування
...
розвитку
підприємства...
35.
Механізми
корпоративного
управління
підприємством...
36.
Механізми та методи управління ... капіталом
підприємства...
37.
Механізми
управління
...
безпекою
підприємства...
38.
Механізми управління ... взаємовідносинами
підприємства...
39.
Організаційно-економічне
забезпечення
ефективного розвитку підприємства...
40.
Організаційноекономічне
забезпечення
ефективного функціонування підприємства...
41.
Організаційно-економічне
забезпечення
конкурентоспроможності підприємства...
42.
Організаційно-економічний механізм оцінки
репутації підприємства...
43.
Організаційно-економічний
механізм
стратегічного управління підприємства...
44.
Організація та управління ... діяльністю
підприємства...
45.
Підвищення
конкурентоспроможності
підприємства....
46.
Рефлексивне
управління
конкурентоспроможністю підприємства...
47.
Розвиток
корпоративної
культури
підприємства...
48.
Розвиток форм та методів управління ...
процесами на підприємстві...
49.
Система
управління
...
безпекою
підприємства...
50.
Стратегічне
управління
...
комунікаціями
підприємства...
51.
Стратегічне
управління
...
розвитком
30.

* ... - за видами економічної діяльності _________

