НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Найменування навчальної дисципліни згідно з
навчальним планом

навчального
контенту

Інформація про наявність (“+”, “-” або немає потреби)
питань, задач,
планів
завдань для
завдань або
завдань для
практичних
самостійної
кейсів для
лабораторних
(семінарських)
роботи
поточного та
робіт
занять
аспірантів
підсумкового
контролю
+
Немає потреби
+ ІТ
+
+
Немає потреби
+ ІТ
+
+
Немає потреби
+ ІТ
+

Філософія науки і методологія досліджень
+
Іноземна мова для академічних цілей
+
Комп’ютерне математичне моделювання
+
Інтелектуальна власність та комерціалізація
+
+
Немає потреби
наукових досліджень
Педагогічна майстерність у вищій школі
+
+
Немає потреби
Підприємництво: розвиток і оцінювання
+
+
Немає потреби
Глобальний бізнес
+
+
Немає потреби
Міжнародні стратегії розвитку бізнесу
+
+
Немає потреби
Міжнародний бізнес та біржові ринки
+
+
Немає потреби
Управління підприємницькими ризиками та
+
+
Немає потреби
кризами
Біржова електронна торгівля
+
+
Немає потреби
Інноваційне підприємництво та трансфер
+
+
Немає потреби
технологій
Розвиток інтегрованих бізнес-структур в
+
+
Немає потреби
підприємництві
* позначка “ІТ” застосована модульного середовища освітнього процесу університету.

завдань для
комплексної
контрольної
роботи
+
+
+

+ ІТ

+

+

+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+ ІТ

+

+

+ ІТ

+

+

+ ІТ

+

+

+ ІТ

+

+

Забезпечення програмами і базами для проходження практики

Найменування
практики

Педагогічна
практика

Семестр, в
якому
передбачена
практика

3-4

Інформація про
Інформація про
Найменування
Тривалість
наявність
наявність угод про
бази для
практики
програм
проходження
проходження
(тижнів)
практик
практик (дата,
практики
(“+” або “-”)
номер, строк дії)
педагогічна
Київський
практика в
національний
обсязі 60
+
університет
Немає потреби
годин в
технологій та
семестр
дизайну

Орієнтовні теми кваліфікаційних (дисертаційних) робіт
освітньо-наукового рівня «доктор філософії» спеціальності
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Грищенко Іван
Михайлович

ГанущакЄфіменко
Людмила
Михайлівна

Щербак Валерія
Геннадіївна

Крахмальова
Ніна
Анатоліївна

Моргулець
Оксана
Борисівна

Вітчизняний бізнес як фактор економічного розвитку держави
Формування інституційного мікросередовища бізнес-підприємництва
Соціально-економічний зміст і особливості інтеграційних процесів в
малому та середньому бізнесі України
Становлення і розвиток відносин економічної системи малого та
середнього бізнесу в умовах ринкової трансформації
Удосконалення системи регулювання та підтримки підприємництва
Розробка системи управління бізнес-інкубаторами в інноваційній
економіці
Розвиток організаційно-економічних умов та форм реалізації соціальної
відповідальності бізнесу в Україні
Трансформація соціальної відповідальності бізнесу в контексті
кластерного партнерства
Розвиток системи кластерної організації підприємництва
Організаційно-економічні засади формування і розвитку
кластерообєднаних підприємств малого та середнього бізнесу
Формування інституційного середовища розвитку підприємництва з
врахуванням євроінтеграційного вектору держави
Розвиток підприємництва в транзитивному українському суспільстві
Соціально-економічні детермінанти розвитку малого і середнього
підприємництва в Україні
Державно-приватне партнерство як фактор розвитку підприємництва в
Україні
Соціогенетичні чинники продуктивного партнерства в глобальній
економіці
Бюджетування як система ефективного управління інтегрованими
бізнес-структурами
Економічні стратегії в соціальному позиціонуванні суб'єктів малого та
середнього бізнесу
Маркетингове управління діловою активністю суб'єктів малого та
середнього бізнесу
Економічна оцінка потенціалу корпоративного підприємництва в
системі регіональної економіки
Формування стратегії розвитку інтегрованих бізнес структур в умовах
становлення економіки знань
Організаційно-економічні засади формування механізму управління
розвитком інноваційного підприємництва
Напрями інноваційного розвитку сучасної бізнес-освіти
Інтегровані бізнес-структури як основа розвитку підприємництва в
Україні
Розвиток теорії портфельного аналізу в умовах глобальної економіки

