


 

31. Технологія в менеджменті.  

32. Управління дисципліною на підприємстві. 

33. Управління конфліктами на підприємстві.  

34. Управлінська структура підприємства.  

35. Управлінський контроль в організації. 

36. Формування процесу створення інклюзивного контенту як фактору 

свідомості бізнес-структури. 

37. Формування структури соціального менеджменту підприємства. 

 

«УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

1. Адміністративно-правові методи в системі управління персоналом.  

2. Аналіз і планування витрат на персонал підприємства.  

3. Атестація в системі оцінки персоналу підприємства.  

4. Застосування інклюзивного підходу і поваги до різноманіття як метод 

підвищення ефективності HR-менеджменту. 

5. Компетенція та її місце в стратегії управління персоналом підприємства.  

6. Маркетинг персоналу, його роль та значення в умовах ринку праці.  

7. Моніторинг персоналу як механізм підтримки адекватної кадрової політики.  

8. Організаційна культура в системі управління персоналом підприємства.  

9. Організаційне проєктування системи управління персоналом.  

10. Організаційно-економічний механізм управління персоналом на 

підприємстві.  

11. Організація навчання та підготовки кадрів на підприємстві.  

12. Організація праці персоналу та оцінка виконання на підприємстві.  

13. Оцінка результативності діяльності виробничого персоналу підприємства.  

14. Оцінка результативності функціонування системи управління персоналом 

підприємства.  

15. Оцінка результатів та підвищення ефективності діяльності персоналу 

підприємства.  

16. Перспективи формування та підтримки культури різноманітності й інклюзії 

в компанії. 

17. Планування роботи з персоналом підприємства.  

18. Проєктування системи оцінки персоналу підприємства.  

19. Психологічні аспекти навчання персоналу та розвитку кар’єри.  

20. Психологічні аспекти оцінки персоналу.  

21. Регулювання трудової діяльності персоналу на підприємстві.  

22. Розвиток організаційної культури згідно корпоративної стратегії 

підприємства.  

23. Розвиток системи менеджменту персоналу підприємства.  

24. Розвиток системи мотивації і оплати праці на підприємстві.  

25. Розвиток системи найму, оцінювання та вивільнення персоналу згідно 

кадрової стратегії підприємства.  

26. Розвиток соціального партнерства на підприємстві.  



27. Розвиток управління кадрами у відповідності з корпоративною стратегією та 

життєвим циклом підприємства.  

28. Роль і місце служби управління персоналом у загальній системі управління 

організацією.  

29. Система оцінки результатів управлінської праці на підприємстві.  

30. Система роботи з персоналом підприємства.  

31. Стратегії та методи управління конфліктами на підприємстві.  

32. Структура персоналу підприємства та її удосконалення.  

33. Сучасні інформаційні технології управління персоналом на підприємстві.  

34. Сучасні методи організації безперервної освіти персоналу підприємства.  

35. Сучасні тенденції формування команди на підприємстві.  

36. Удосконалення кадрової та соціальної політики підприємства.  

37. Управління мобільністю та рухом персоналу на підприємстві.  

38. Управління персоналом у системі менеджменту підприємства.  

39. Управління поведінкою та дисципліною персоналу підприємства.  

40. Управління розвитком персоналу на підприємстві.  

41. Управління розвитком персоналу підприємства на засадах формування і 

зростання інклюзивної компетентності 

42. Управління трудовою кар’єрою персоналу на підприємстві.  

43. Формування ефективної кадрової стратегії організації.  

44. Формування інклюзивної корпоративної культури сучасного підприємства.  

 

 

«ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 
 

1. Організація   і   техніка   здійснення   експортно-імпортних   операцій 

підприємства. 

2. Організація       зовнішньоекономічної      діяльності       торговельно-

посередницького підприємства. 

3. Розробка   стратегії   здійснення   експортних   (імпортних)   операцій 

підприємства. 

4. Організація міжнародних перевезень (за видами). 

5. Удосконалення механізму експортно-імпортних операцій з різними 

країнами. 

6. Організація збутової політики спільних підприємств. 

7. Експортна політика підприємства. 

8. Удосконалення здійснення експортно-імпортних операцій України з 

іншими країнами. 

9. Лізингові операції підприємства при функціонуванні на зовнішньому ринку 

та шляхи їх удосконалення. 

10. Страхування вантажів при здійсненні фірмою експортних (імпортних) 

операцій. 

11. Механізм валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в 

умовах перехідної економіки. 

12. Механізм регулювання експорту в Україні. 



13. Вдосконалення системи митного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності в Україні. 

14. Вдосконалення системи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

15. Управління податками в зовнішньоекономічній діяльності  підприємства. 

16. Митне оподаткування як засіб регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

17. Удосконалення зовнішньоекономічної діяльності в Україні за допомогою 

нетарифних методів. 

18. Управління ризиками при здійсненні експортних (імпортних) операцій. 

19. Управління ефективністю зовнішньоторговельних угод. 

20. Управління валютно-фінансовими відносинами підприємств із-за 

кордонними партнерами. 

21. Управління  валютними ризиками при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

22. Управління зовнішньоекономічним підрозділом підприємства. 

23. Управління прибутком підприємства при здійсненні імпортних операцій. 

24. Управління   товарними   запасами   підприємства    при   здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

25. Управління господарськими ризиками та запобігання банкрутству на 

підприємстві - суб'єкті зовнішньоекономічної діяльності. 

26. Управління валютними активами фірми з іноземними інвестиціями. 

27. Управління масовою рекламою при здійсненні фірмою експортних 

(імпортних) операцій. 

28. Управління      товарообмінними      операціями      при      здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

29. Оптимізація      організації     управління      податковою      політикою 

підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності. 

30. Визначення   та  управління   валютними   ризиками   при   здійсненні 

підприємством зовнішньоекономічної діяльності. 

31. Розробка     маркетингової     програми     підприємства     -    суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності. 

32. Ефективність участі підприємств у міжнародних виставках. 

33. Оцінка та основні напрямки підвищення конкурентоспроможності 

підприємства при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

34. Маркетингові  дослідження   при   здійсненні   зовнішньоекономічної 

діяльності. 

35. Організація рекламної кампанії підприємств виставочного бізнесу. 

36. Удосконалення механізму запобігання недобросовісної конкуренції 

та    торгових    обмежень    при    здійсненні    зовнішньоекономічної 

діяльності. 

37. Організація маркетингових досліджень проведення рекламної компанії 

імпортних товарів. 

38. Мінімізація витрат при вході підприємства на зовнішній ринок за 

допомогою торговельно-посередницької фірми. 

39. Формування амортизаційної стратегії та її вплив на ефективність 

діяльності спільних підприємств. 



40. Здійснення цінової політики фірмою в системі міжнародного маркетингу. 

41. Особливості діагностики зовнішнього ринку, здійснюваної підприємством. 

42. Розробка інформаційного забезпечення системи стратегічного планування 

маркетингової діяльності фірми на зовнішньому ринку. 

43. Планування і визначення бюджету маркетингової діяльності фірми 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 

44. Вибір засобів розповсюдження реклами на зовнішньому ринку. 

45. Стратегія   і   тактика    маркетингової   діяльності    підприємства   з 

іноземним капіталом. 

46. Комплексний аналіз і прогнозування кон'юнктури товарних ринків 

при здійсненні фірмою експортно-імпортних операцій. 

47. Організаційно-економічна структура спільних підприємств та шляхи її 

оптимізації. 

48. Фінансування зовнішньоторговельних угод підприємства. 

49. Ефективність залучення іноземних інвестицій в економіку України. 

50. Оптимізація залучення фінансових коштів при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

51. Механізм ціноутворення при здійсненні імпортних операцій 

52. Фінансування зовнішньоторговельних угод підприємства. 

53. Оцінка  фінансових  результатів  експортної  (імпортної)  діяльності 

фірми на зовнішньому ринку. 

54. Співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування, їх оп-

тимізація та вплив на ефективність зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 

55. Розрахунок потреби у позикових коштах при формуванні  майна 

спільного підприємства. 

56. Оцінка      інвестиційного      клімату      фірмою      при      здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. 

57. Раціональність використання коштів підприємством при здійсненні 

експортних (імпортних) операцій. 

58. Особливість  планування  фінансових  коштів  на  підприємствах - 

суб'єктах зовнішньоекономічної діяльності. 

59. Оптимізація джерел та умов залучення валютних ресурсів при кредитуванні 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

60. Страхування ризиків коливання курсів валют при здійсненні фірмою 

експортних (імпортних) операцій. 

61. Валютні фонди підприємства та механізм їх формування і використання. 

62. Валютні умови зовнішньоторговельних контрактів. 

63. Валютно-кредитне забезпечення підприємства при здійсненні експортної 

(імпортної) операції. 

64. Визначення валютної самоокупності при створенні підприємства з 

іноземними інвестиціями. 

65. Шляхи     підвищення ефективності     міжнародних    транспортно-

експедиційних послуг. 

66. Методичні   підходи   щодо   вдосконалення   аналізу   зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства України. 

67. Резерви підвищення ефективності зовнішньоторговельних операцій.  



68. Шляхи підвищення ефективності імпортних операцій підприємства-суб'єкта 

зовнішньоекономічної діяльності.  

69. Ефективність імпортних комерційних угод. 

70. Ефективність зовнішньоторговельних операцій і їх вплив на загальну 

рентабельність фірми. 

71. Шляхи    підвищення    ефективності     міжнародних    транспортно-

експедиційних послуг. 

72. Формування   і   розподіл   прибутку   підприємства   з   іноземними 

інвестиціями. 

73. Оцінка ефективності використання валютних інвестицій у спільному 

підприємстві. 

74. Формування асортиментної політики та її вплив на ефективність 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

75. Транспортні умови зовнішньоторговельних контрактів, їх вплив на 

підвищення     ефективності     експортних     (імпортних)     операцій. 
 


