
Потенційна тематика наукових досліджень аспірантів 
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№ 

з/п 

ПІБ наукового 

керівника 

Наукова 

ступінь, 

вчене звання 

Тематика наукового дослідження 

1 Криворучко 

Оксана 

Миколаївна 

доктор 

економічних 

наук, 

професор  

 Управління бізнес-процесами на 

підприємствах автомобільного транспорту 

 Корпоративне управління: формування 

систем, механізмів реалізації 

 Управління якістю на підприємствах 

автомобільного транспорту (в транспортно-

логістичних системах) 

 Розвиток підходів до управління 

персоналом на підприємствах автомобільного 

транспорту (мотиваційний менеджмент, 

маркетинг персоналу) 

 Формування та розвиток процесно-

орієнтованих структур управління 

підприємствами автомобільного транспорту 

 

2 Шинкаренко 

Володимир 

Григорович 

доктор 

економічних 

наук, 

професор 

 Управління конкурентоспроможністю 

підприємств автомобільного транспорту 

 Ціноутворення на автотранспорті послуги 

 Управління конкурентоспроможністю на 

стратегічному рівні підприємства 

 Управління конкурентоспроможністю 

бізнес-процесів автотранспортних 

підприємств 

 Розробка системи управління 

конкурентоспроможністю АТП 

3 Федотова Ірина 

Володимирівна 

доктор 

економічних 

наук, 

професор 

 Управління життєздатністю підприємств 

автомобільного транспорту 

 Маркетинг взаємодії на підприємствах 

(управління взаємовідносинами з партнерами, 

внутрішнім маркетингом); 

 Теоретико-методичні засади інтегрованої 

логістики підприємства (зеленої логістики); 

 Управління комплексною безпекою 

підприємства (екологічною безпекою); 

 Управління корпоративною культурою 

підприємства; 

 Управління стратегічною стійкістю 

підприємства. 
 

 

 



Загальна тематика:  

 Управління в соціально-економічних системах на автомобільному транспорті. 

 Організаційно-економічний механізм, що охоплює структури, функції та методи 

управління підприємницькою діяльністю. 

 Прийняття управлінських рішень та мотивація виробничих стосунків в управлінні 

персоналом 

 Виробничий, логістичний, фінансовий, інноваційний, інформаційний менеджмент. 

 Підприємницька діяльність та управління господарськими системами різних рівнів 

(фінансово-промислової групи, підприємства, малі та середні форми бізнесу). 

 Методи подолання монополізму та створення конкурентного середовища в сфері 

підприємництва. 

 Системи матеріально-технічного постачання,  раціоналізація товарообмінних 

операцій, методи логістики. кваліметрії га інші. 

 Організаційно-економічний механізм, методи аналізу, прогнозування.  

 Організація комерційної діяльності, системи сервісу, ринку, ціноутворення. захисту 

споживачів . рекламної діяльності. 

 Логістичний менеджмент на підприємствах транспорту. 

 Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю. 

 Моніторинг основних елементів маркетингового комплексу. 

 Управління інвестиційною та інноваційною діяльність підприємства; 

 Реструктуризація і санація підприємства; банкрутство та ліквідація 

підприємства; 

 Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент); 

 Функції і технологія управління підприємством (менеджмент); 

 Види планування: стратегічне, тактичне планування та оперативно-календарне 

планування, бізнес-планування; 

 Контролювання, моніторинг та діагностика діяльності підприємств; 

 Принципи і методи управління підприємством (менеджменту); 

 Інформації та комунікації в управлінні підприємством; 

 Керівництво та лідерство. Організаційна культура. 

 Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення 

персоналу підприємства. 
 


