НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

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
Макроекономічний розвиток країн
+
+
Немає потреби
Мікроекономічний розвиток суб’єктів
+
+
Немає потреби
господарювання
Система економічної безпеки України
+
+
Немає потреби
Інноваційна діяльність в умовах євроінтеграції
+
+
Немає потреби
України
Інформаційні технології в науково-дослідному
+
+
Немає потреби
процесі
Система інформаційного забезпечення управління
+
+
Немає потреби
підприємствами
Регулювання та стимулювання діяльності
+
+
Немає потреби
підприємств
Бізнес-планування
+
+
Немає потреби
* 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 051 Економіка
Денисенко Микола
Павлович

Чубукова Ольга
Юріївна

Лойко Валерія
Вікторівна

Скрипник
Маргаріта Іванівна

Бреус Світлана
Василівна

1.Удосконалення системи управління інноваційним розвитком
підприємства.
2. Науково-методичні засади державного регулювання інвестиційної
діяльності.
3. Науково-методичні засади активізації інноваційної діяльності.
4. Механізм управління економічною безпекою підприємства.
5. Системні аспекти забезпечення ефективності функціонування
підприємств.
1. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку
промислової продукції в сучасних умовах.
2. Інтерактивне управління розвитком національного господарства
України.
3. Особливості регулювання ринку споживчого кредитування в
Україні.
4. Особливості регулювання інформаційної безпеки підприємств у
сучасних соціально-економічних трансформаціях.
5. Організаційно-економічний механізм державного управління
інтелектуальним капіталом України.
1. Система діагностики та моніторингу економічної безпеки
підприємства.
2. Забезпечення економічної безпеки України в умовах активізації
глобалізаційних процесів.
3. Забезпечння економічної безпеки підприємств в умовах інтеграції
до Європейського Союзу.
4. Комплексна оцінка економічної безпеки промислового
підприємства.
5. Модернізація системи економічної безпеки комерційного банку.
1. Методичне забезпечення оцінки ефективності функціонування
корпоративних роздрібних торгових мереж.
2. Розвиток системи стратегічного менеджменту підприємств
реального сектора економіки на основі управління ризиками.
3. Управління розвитком корпоративної соціально-екологічної
відповідальності українського підприємництва.
4. GR-менеджмент як інструмент управління взаємодією організації
з державою.
5. Аутплейсмент як інструмент антикризового управління працею в
сучасних умовах.
1. Теоретико-методичні аспекти забезпечення економічної безпеки
вищих навчальних закладів в умовах реалізації євроінтераційних
пріоритетів України.
2. Забезпечення економічної безпеки держави в умовах реалізації
євпроінтераційних пріоритетів України.
3. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання в
умовах реалізації євпроінтераційних пріоритетів України.

