
Для провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
з підготовки докторів філософії третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти



Основні завдання 
навчально-

дослідницької 
лабораторії



Забезпечення докторів філософії у галузі знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 073 
«Менеджмент» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

робочими місцями, укомплектованими сучасним обладнанням



Проведення практично-лабораторних занять з дисциплін на 
високому науковому, методичному і технічному рівні 

відповідно до чинних навчально-дослідницьких і робочих 
програм, методичних рекомендацій



Проведення он-лайн конференцій та вебінарів



Технологічне та методичне забезпечення дистанційного 
навчання



Сприяння підвищенню якості підготовки фахівців з 
менеджменту та економіки завдяки реалізації 

практичної і творчої складових змісту навчання



Систематичне оновлення та удосконалення навчально-дослідницько-
лабораторної бази, технічних засобів навчання, комп'ютеризації та 

інформатизації навчально-дослідницького процесу



Створення на робочих місцях безпечних умов праці відповідно 
до вимог чинного законодавства



Лабораторія 
забезпечує



Поширення використання інформаційних систем у 
навчально-дослідницькій та науковій діяльності докторів 

філософії
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https://www.gppac.net/
https://en.unesco.org/


Підвищення кваліфікації співробітників кафедри економіки 
підприємств



Консалтинг в освітньо-науковій галузі і сфері підготовки 
наукових кадрів та фахівців для вітчизняних та зарубіжних 

наукових установ та підприємств



Розробка і впровадження новітніх технологій організації, 
управління та моніторингу наукової та освітньої діяльності



Умови для реалізації учасниками освітнього процесу 
академічної свободи та дотримання принципів 

доброчесності



Лабораторія 
забезпечує

Основні функції
навчально-

дослідницької
лабораторії



Виконання наукових досліджень за тематичними планами 
кафедри економіки підприємств, затверджених у 

встановленому порядку
Перелік тем ініціативної тематики зареєстрованих у УкрНТІ

1.
Організаційно-економічний механізм продовольчого забезпечення на засадах сталого 
розвитку сільськогосподарського землекористування

2. Соціально-економічні проблеми відтворення трудового потенціалу населення України

3. Формування механізму та забезпечення стійкого розвитку сільських територій в 
умовах глокалізації

4. Формування та розвиток екологобезпечного землекористування в 
сільськогосподарських підприємствах

5. Формування ринку сільськогосподарської продукції на засадах стійкого розвитку 
підприємств аграрного сектору

6. Продовольча безпека України в умовах євроінтеграції



Розробка і створення електронних підручників, навчально-
дослідницьких фільмів, навчально-дослідницьких та 

розвиваючих ігор та інших продуктів, спрямованих на 
підвищення якості навчально-дослідницького процесу



Аналітичний контроль, моніторингові обстеження рівня знань докторів філософії у галузі 
знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» та галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти



ЗАПРОШУЄМО ДО НАВЧАННЯ 
НА ОНП PHD«МЕНЕДЖМЕНТ» 
ТА ОНП PHD«ЕКОНОМІКА»!

ОНП PHD«МЕНЕДЖМЕНТ»
https://www.mnau.edu.ua/faculty-

men/onp-men/
ГАРАНТ ОНП – КОТИКОВА ОЛЕНА

https://www.mnau.edu.ua/faculty-
men/kaf-econ-pidpr/kotikova/

ОНП PHD«ЕКОНОМІКА»
https://www.mnau.edu.ua/faculty-men

ГАРАНТ ОНП – ШЕБАНІНА ОЛЕНА
https://www.mnau.edu.ua/faculty-

men/kaf-econ-kiber/shebanina-olena-
viacheslavivna/

https://www.mnau.edu.ua/faculty-men/onp-men/
https://www.mnau.edu.ua/faculty-men/kaf-econ-pidpr/kotikova/
https://www.mnau.edu.ua/faculty-men
https://www.mnau.edu.ua/faculty-men/kaf-econ-kiber/shebanina-olena-viacheslavivna/
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