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
+
+ ІТ
+
Немає потреби
+

Філософія науки і методологія досліджень
+
Іноземна мова для академічних цілей
+
Комп’ютерне математичне моделювання
+
Інтелектуальна власність та комерціалізація
+
наукових досліджень
Педагогічна майстерність у вищій школі
+
+
Немає потреби
Глобальний стратегічний менеджмент
+
+
Немає потреби
Менеджмент і лідерство
+
+
Немає потреби
Теорія прийняття рішень
+
+
Немає потреби
Менеджмент якості
+
+
Немає потреби
Проектний менеджмент
+
+
Немає потреби
Конкурентна політика
+
+
Немає потреби
Теорія організацій
+
+
Немає потреби
Управління логістичними системами
+
+
Немає потреби
* позначка “ІТ” застосована модульного середовища освітнього процесу університету.

+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ
+ ІТ

+
+
+
+
+
+
+
+
+

завдань для
комплексної
контрольної
роботи
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

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 073 «Менеджмент»
Касич Алла
Олександрівна

Кухленко Олег
Васильович

Тарасенко Ірина
Олексіївна

Бондаренко
Світлана
Михайлівна

1. Активізація інвестиційно-інноваційних процесів в економіці України
2. Розвиток теорії та практики стратегічного менеджменту в сучасних
умовах
3. Управління стійкістю розвитку корпоративних структур
4. Стратегічні завдання соціально-економічної розвитку України з
урахуванням глобальних викликів
5. Роль процесів модернізації у підвищені конкурентоспроможності
виробничо-економічних та економічних систем
1. Формування кадрового потенціалу в системі управління
підприємством
2. Теоретико-методологічні основи управління ефективністю
діяльності підприємств
3. Управління інноваційною діяльністю підприємства
4. Організаційно-економічна система корпоративного управління на
підприємствах
5. Формування механізму регулювання економічних ризиків
підприємств
1. Методологічні основи сталого розвитку підприємств
2. Стратегічне управління еколого-орієнтованим розвитком
підприємств
3. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління
фінансовою безпекою підприємства
4. Організаційно-економічні основи забезпечення
конкурентоспроможності підприємства
5. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств
1. Методичні основи управління якістю на підприємстві
2. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства
3. Формування механізму підвищення ефективності систем
стандартизації та сертифікації
4. Удосконалення механізму впровадження корпоративної соціальної
відповідальності на промислових підприємствах
5. Організаційно-економічні засади управління розвитком
корпоративної культури промислових підприємств

