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Харкiвський нацiональний унiверситет мiського господарства iменi О.М.
Бекетова пiдтверджус впровадження у навчальний процес результатiв
дисертацiйно1 роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економiчтrх
наук Сiнческул Iрини Леонiдiвниза темою "Управлiння взасмовiдносинами зi
стейкхолдерами
комунальних
теплопостачальних
пiдприемств"
]il
спецiальнiстю 08.00.04 - економiка та управлiння пiдприсмствами (за видами
економiчно1 дiяльностi).
Розробки та рекомендацii", запропонованi автором впроваджено в
начальний процес, при викладаннi дисциплiн "Iнфраструктура пiдпрш:мств
мiського господарства", "Стратегiчне управлiння" для студентiв базових
напрямш.
Дисертацiйна робота мiстить новi теоретико-методичнi та практичнi
рекомендацi1, якi дозволяють студентам поглибити рiвень знань i вмiнь
стосовно галуз1 житлово-комунального господарства, а саме в напрямку
формування та реалiзацii" управлiння взасмовiдносинами зi стейкхолдерам и
комунальних теплопостачальних пiдприсмств

Завiдувач кафедри
.
.
економ1ки шдприсмств,
бiзнес-адмiнiстрування та
регiонального розвитку, д.е.н., проф.
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