
ПРОГРАМА з підготовки аспірантів (PhD) і магістрів 

 

кафедри ________Менеджменту__________________ 
(повна назва) 

 

факультету____Менеджменту та маркетингу_____________ 
(повна назва) 

від “27” грудня 2017 року 

 

 

Підготовка аспірантів і магістрів проводиться в галузі 

 ______07 Управління та адміністрування__________ 

 

по спеціальності _073 Менеджмент_________ 
(перелік спеціальностей 2015) 
і включає наступні напрями: 

1.Менеджмент міжнародного бізнесу 

2. Менеджмент і бізнес-адміністрування 

3. Менеджмент інвестицій та інновацій 

4. Логістика 

 

Теми дисертацій (PhD) аспірантів кафедри____ Менеджменту_________ 

 

 
Прізвище  та 

ініціали аспіранта 
Рік вступу до 

аспірантури 
Тема дослідження Науковий керівник 

Бондар В. Ю. 2016 

Механізм забезпечення 

експортоорієнтованого розвитку 

машинобудівних підприємств 

К.е.н., доц. 
Дунська А.Р. 

Бойко О.В. 

 
2017 

Формування моделі розвитку 

експортного потенціалу підприємства в 

умовах євроінтеграції 

Д.е.н., проф. 

Дергачова В.В. 

Манорик Г.О. 

 
2017 

Формування інноваційної системи 

логістичного забезпечення електронної 

комерції підприємства 

К.е.н., доц. 

Кравченко М.О. 

Мусіна К. В. 

 
2017 

Управління економічними параметрами 

зростання світової економіки в умовах 

невизначеності 

Д.е.н., проф. 

Дергачова В.В. 

Вовк О. А. 

 
2017 

Інноваційне підприємництво в 

забезпеченні розвитку промислового 

виробництва 

К.е.н., доц. 

Кравченко М.О 

 



Вступникам до аспірантури у 2018 році на 2018/2019 навчальний рік 

пропонуються такі напрямки досліджень: 
 

№ 
п/п 

Назва теми Зміст завдання Науковий керівник 

1.  

Управління розвитком 
економіки в умовах 

глобалізації 
 

Розглянути та розвинути 
теоретичні положення, 
обгрунтувати методику 

дослідження щодо параметрів 
економічного зростання  на 
різних рівнях агрегування 

показників: мікро, мезо, макро 

Д.е.н., проф.  
Дергачова В.В. 

2.  

Стратегічне управління 
інноваційним розвитком 
підприємства на засадах 

маркетингу 

На підставі аналізу новітньої 
теорії та практики маркетингу 

розробити методичні положення 
та практичні рекомендації з 

формування системи 
стратегічного управління 
інноваційним розвитком 

промислового підприємства в 
умовах посилення інтеграційних 

процесів 

Д.е.н., проф.  
Шульгіна Л.М. 

3.  

Формування механізму 
управління змінами на 
підприємстві в умовах 

розбудови 
експортоорієнтованої 

економіки 

На основі поглиблення 
теоретичних засад управління 

розвитком підприємств та 
управління 

зовнішньоекономічною 
діяльністю розробити методичні 

положення та практичні 
рекомендації щодо формування 

механізму управління змінами на 
підприємстві з урахування 
посилення інтеграційних 

процесів та розбудови 
експортоорієнтованої економіки 

К.е.н., доц.  
Дунська А.Р. 

4.  

Організація  
управління 

підприємством в 
контексті системної 
економічної теорії 

Розробити методичні положення 
та практичні рекомендації щодо 
організації систем стратегічного 
та операційного управління на 
підприємстві (в тому числі за 
функціональними напрямами) 

базуючись на теоретичних 
засадах нової економічної теорії 

К.е.н., доц.  
Кравченко М.О. 

5.  

Формування системи 
оперативного 

управління розвитком 
промислових 
підприємств 

Розвинути теоретичні 
положення, обґрунтувати 
методичні та розробити 

практичні рекомендації з 
формування системи 

оперативного управління 
розвитком підприємств, включно 

з пропозиціями щодо 
планування, організування, 

мотивування та контролювання 
розвитку підприємства на 

оперативному рівні 

К.е.н., доц.  
Бояринова К.О. 

 


