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Спеціальність             073 Менеджмент

Тематика дипломних робіт

1. Управління інноваційними процесами.
2. Логістичні процеси та управління ними.
3. Механізм державного регулювання діяльності підприємств.
4. Управління ризиковими операціями.
5. Організаційно-економічний механізм управління 

конкурентоспроможністю підприємства.
6. Управління грошовими потоками на підприємстві.
7. Управління матеріальними потоками.
8. Формування іміджу організації.
9. Планування та регулювання інвестиційної діяльності підприємств.
10. Управління соціальними та трудовими відносинами.
11. Реінжиніринг підприємств.
12. Проектування організаційних форм управління.
13. Санація підприємств.
14. Організація антикризового управління на підприємстві
15. Реорганізація підприємств.
16. Управління підприємницькою діяльністю.
17. Оцінка економічної ефективності діяльності підприємств.
18. Конкурентні стратегії (управлінський аспект).
19. Кон'юнктурні стратегії підприємства.
20. Формування стратегії організації.
21. Управлінські рішення та їх оптимізація.
22. Управління фінансовими ресурсами.



23. Реструктуризація підприємств та організацій.
24. Прогнозування та планування діяльності підприємства.
25. Методи та проблеми прогнозування окремих сфер діяльності організації.
26. Лізингові відносини та управління ними.
27. Стратегії управління маркетинговими операціями. 
28. Планування та управління витратами виробництва. 
29. Удосконалення показників діяльності підприємств. 
30. Управління кредитними ресурсами.
31. Управління портфелем цінних паперів підприємства. 
32. Шляхи підвищення технічної озброєності підприємства. 
33. Економічні важелі підвищення конкурентоспроможності підприємства.
34. Управління соціально-економічним розвитком підприємства. 
35. Організаційно-економічний механізм управління лізингом.
36. Управління в умовах кризових ситуацій. 
37. Захист бізнесу та управління ним.
38. Організація та управління біржовою діяльністю. 
39. Управління екологічними процесами (на мікрорівні). 
40. Валютні операції та управління ними. 
41. Управління фінансовими ризиками.
42. Управління холдинговими компаніями.
43. Управління корпоративними системами. 
44. Економічна стабільність підприємства(управлінський аспект). 
45. Оцінка ефективності управління інституціальними трансформаціями.
46. Управління рекламною діяльністю підприємства. 
47. Фінансово-промислові групи та управління ними. 
48. Виробнича потужність підприємства (оцінка та управління). 
49. Фондові підприємства та удосконалення  управління ними. 
50. Стратегії підприємницької діяльності господарюючих суб'єктів. 
51. Управління матеріальними та фінансовими потоками на підприємстві.
52. Формування стратегії запобігання банкрутства організації.
53. Бізнес-планування на підприємстві. 
54. Управлінський облік та його удосконалення.
55. Управління процесом формування собівартості продукції. 
56. Цінова політика підприємства та управління нею.
57. Менеджмент технологічних процесів.
58. Трансакційні витрати підприємства та управління ними. 
59. Антикризове управління бізнесом. 
60. Ріелторські операції та управління ними.
61. Управління та моделювання системи компенсації екологічних збитків (на

мікрорівні).
62. Форми і види підприємницької діяльності. 
63. Управління допоміжними службами підприємства.
64. Управління стійкістю підприємства.
65. Інформаційні системи в менеджменті.
66. Управління фінансовими ресурсами підприємства.
67. Економічне зростання підприємства (управлінський аспект).
68. Мотиваційний менеджмент.
69. Менеджмент транспортних систем.



70. Оперативне управління підприємством. 
71. Управління персоналом підприємства.
72. Контролінг у системі управління виробництвом.
73. Теорія та методологія прийняття управлінських рішень 
74. Сінергетичні проблеми управління.
75. Управління народним господарством (теорія і методологія).
76. Торговельний менеджмент.
77. Державне  управління  економікою,  (теоретико-методологічні

аспекти).
78. Операційний менеджмент.
79. Діагностика діяльності організації.
80. Економічні засади управління бізнесом.
81. Управління іпотечним кредитуванням
82. Система  управління  страховими  операціями  та  шляхи  її

удосконалення.
83. Управління акціонерним капіталом фірми. 
84. Монополізм в економіці (управлінські проблеми). 
85. Управління діяльністю інноваційних та інвестиційних фондів. 
86. Управління економічними реформами. 
87. Управління системами оплати праці на підприємстві.
88. Управління безпекою організації. 
89. Управління земельними відносинами. 
90. Управління валютними ресурсами підприємства. 
91. Управління складським господарством. 
92. Оцінка ефективності праці керівників. 
93. Кадровий менеджмент.
94. Капітал підприємства та управління ним.
95. Організація управління територіальними одиницями.
96. Управлінський облік в організації. 
97. Промисловий менеджмент.
98. Управління ресурсами підприємства.
99. Управління матеріальними потоками організацій.
100. Менеджмент готельного бізнесу та туризму.
101. Вплив податкової політики на управління бізнесом.
102. Економіка та управління бізнесом.
103. Управління організаційними змінами.
104. Стратегічне управління підприємством.
105. Стратегії розвитку підприємства.
106. Управління якістю продукції та витратами на її забезпечення.
107. Управління звітністю підприємства.
108. Удосконалення форм і методів економічного управління підприємством.
109. Підвищення ефективності функціонування фермерських господарств.
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