
Орієнтовна тематика ВКР кафедри М та М. 

 

 
1. Стратегічний розвиток венчурних підприємств в Україні. 

2. Розвиток контекстної реклами: теоретичні та прикладні засади. 

3. Система управління якістю обслуговування клієнтів підприємств сфери 

готельного бізнесу: методичні аспекти. 

4. Організаційно-економічні аспекти впровадження контакт-центру для 

мереж оператора мобільного зв’язку на основі аутсорсингу. 

5. Управління економічною безпекою підприємства в умовах 

нестабільності середовища. 

6. Формування позитивного іміджу освітньої організації в сучасних 

умовах. 

7. Маркетинговий менеджмент у системі діяльності підприємства в умовах 

жорсткої конкуренції. 

8. Обґрунтування підходів щодо оцінки корпоративної соціальної 

відповідальності в управлінській діяльності підприємства.  

9. Стратегiчнi напрями управлiння маркетинговою комунікаційною 

діяльністю підприємства з використанням інтернет-технологій. 

10. Вплив соціального інвестування на управління стійким розвитком 

організації. 

11. Управлінські аспекти розвитку соціального підприємництва в Україні. 

12. Управлінські аспекти впровадження в діяльність сучасного 

підприємства електронної комерції. 

13. Інноваційна діяльність підприємства зв’язку в умовах цифровізації 

економіки. 

14. Розвиток підходів до оцінки ефективності управління малим 

підприємством зв’язку. 

15. Організаційно-економічні складові розвитку управляння якістю 

діяльності оператора поштового зв’язку. 

16. Особливості управління ризиками електронного банкінгу. 

17. Діагностика корпоративної культури та оцінка її впливу на результати 

діяльності підприємства. 

18. Оцінка ефективності впровадження CRM-систем при 

клієнтоорієнтованому підході в діяльності організації. 

19. Адаптація організаційно економічного механізму управління 

енергоефективністю підприємства до сучасних викликів ЄС. 

20. Впровадження та розвитої системи управління якістю освітньої 

організації: з використанням теорії зацікавлених сторін. 

21. Застосування концепції краудмаркетингу в маркетинговій 

комунікаційній діяльності підприємств. 

22. Вплив дуальної освіти на процес адаптації персоналу підприємства. 

23. Запровадження маркетингу інновацій в діяльності освітньої організації. 



24. Розвиток франчайзингової діяльності в умовах цифровізації економіки. 

25. Теоретико-методичні засади розвитку внутрішньої системи управління 

якістю діяльності освітньої організації. 

26. Моніторинг якості діяльності освітньої організації на засадах 

кваліметрії: теоретичний аспект. 

27. Інноваційна діяльність оператора мобільного зв'язку в умовах 

впровадження сучасних технологій. 

28. Ефективність використання хмарних технологій в діяльності 

телекомунікаційних компаній. 

29. Теоретико-методичні засади розвитку діяльності підприємств сфери 

готельного бізнесу. 

30. Теоретичні та практичні засади управління кар’єрою менджера. 

 

 

 


