
  



 

26. Перспективи технологізації системи соціального менеджменту 

підприємства.  

27. Підвищення інвестиційної привабливості підприємства. 

28. Підготовка виходу організації на зовнішні ринки. 

29. Планування диверсифікації діяльності на міжнародних ринках. 

30. Планування маркетингової стратегії підприємства при здійсненні 

господарської діяльності. 

31. Проблеми якості інклюзивного менеджменту в різних галузях 

національної економіки. 

32. Процес організації соціальних послуг на ринку.   

33. Реалізація системного підходу до менеджменту господарської діяльності. 

34. Розвиток інклюзивного соціального бізнесу в Україні та за кордоном.  

35. Соціальний менеджмент як елемент системи управління. 

36. Соціо-економічні чинники інклюзивного розвитку галузей національної 

економіки. 

37. Стратегічний аналіз ринку функціонування підприємства. 

38. Стратегічний менеджмент у соціальній сфері. 

39. Стратегія діяльності підприємства на внутрішніх та зовнішніх ринках. 

40. Стратегія конкуренції підприємства. 

41. Удосконалення організаційної структури управління господарською 

діяльністю підприємства. 

42. Удосконалення технології прийняття управлінських рішень при виборі 

виду господарської діяльності. 

43. Управління витратами організації. 

44. Управління грошовими потоками організації. 

45. Управління інвестиційним проєктом господарської діяльності. 

46. Управління інвестиційною діяльністю підприємств при здійсненні 

господарської діяльності. 

47. Управління конкурентоспроможністю персоналу організації. 

48. Управління логістичними витратами підприємств при здійсненні 

господарської діяльності. 

49. Управління оборотними активами організації. 

50. Управління персоналом організації. 

51. Управління посередницькою діяльністю підприємства на ринках. 

52. Управління ризиками при залученні іноземних інвестицій вітчизняними 

суб'єктами господарювання. 

53. Управління розвитком персоналу організації. 

54. Управління стратегічним потенціалом підприємства з використанням 

сучасних інструментів. 

55. Управління транспортно-експедиційними послугами підприємства у 

системі логістичного сервісу. 

56. Управління якістю в системі сервісного менеджменту. 

57. Фінансове планування на підприємстві при здійсненні господарської 

діяльності. 

58. Фінансовий менеджмент у системі управління господарською діяльністю 

організацій.  



59. Формування конкурентних переваг господарської діяльності. 

60. Формування конкурентоспроможної стратегії підприємств на ринку 

послуг. 

61. Формування системи управління господарською діяльністю 

підприємства. 

62. Формування системи фінансового менеджменту неурядових організацій. 

63. Формування стратегії конкуренції на ринках. 

64. Формування структури соціального менеджменту підприємства. 

65. Франчайзинг як форма виходу підприємства на ринок. 

66. Цінова політика організації. 

67. Цінова політика підприємства при виході на ринки. 


