
ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ВЗЯЛИ АКТИВНУ УЧАСТЬ У 
НАУКОВИХ ПОДІЯХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ 

 
Кожному викладачу добре відома приказка «Знання багато місця не 

займає»! Прагнення їх отримати та підвищити рівень фахової майстерності та 
компетентності, створити нові професійні та особистісні контакти є вагомими 
мотивами участі науковців у численних науково-практичних конференціях, 
форумах, бесідах та наукових дискусіях на різні професійні тематики. 
Міжвузівське спілкування швидко долає кілометри відстаней в умовах проведення 
Zoom-конференцій та інколи стає справжнім науковим святом для педагогів. 

Такими подіями стали відразу дві, що відбулися 12 листопада 2020 року у 
форматах он-лайн на платформах Google-meet та Zoom, зважаючи на карантинні 
обмеження. 

Першою подією стала участь переважної частини викладачів кафедри у 
довгоочікуваному «XIІІ Міжнародному бізнес-форумі «Проблеми та 
перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні», головним 
організатором якого вже багато років поспіль виступає Інститут вищої кваліфікації 
КНТЕУ. Доцільно відзначити, що серед багатьох виступів спікерів, в т.ч. 
представників уряду, одні із найбільш актуальних питань були висвітлені в промові 
професора кафедри менеджменту КНТЕУ Галини П’ятницької «COVID-криза: 
можливості vs відклики для інноваційних змін», підґрунтям до якої стали актуальні 
дослідження, результати анкетування різних соціальних груп, в т.ч. студентів ЗВО 
в Україні. 

Другою значимою подією стала участь 7-ти викладачів кафедри 
менеджменту у XIV міжнародній науково-практичній конференції 
«Український цивілізаційний простір: витоки, розвиток, проблеми»,  
приурочена 30-річчю прийняття Декларації про державний суверенітет України та 
Революції на граніті та відбулася у Карпатському університеті імені Августина 
Волошина. Беручи активну участь у роботі дискусійної локації 
«Конкурентоспроможна модель економічного розвитку України в умовах 
пандемії», професор Галина П´ятницька презентувала результати ґрунтовних 
науково-практичних досліджень на тему «Соціально відповідальний менеджмент 
підприємств як стратегічний вектор розвитку в умовах пандемії», доцент Ірина 
Миколайчук ознайомила учасників із проблемою створення та розвитку 
комунікативної компетентності управлінців та її роллю в сучасних умовах змін 
цінностей персоналу в умовах пандемії, а Людмила Лукашова зацікавила слухачів 
розкриттям особливостей форм фасилітації національного малого підприємництва 
у дискусійній локації «Проблеми політико-правових і державно-управлінських 
відносин в Україні». 

Без винятку всі учасники конференцій отримали не лише задоволення від 
спілкування із колегами різних кафедр, університетів, представників різних бізнес-
структур та наукових установ, але й додатковий імпульс до нових наукових 
здобутків на майбутнє. 

Щиро дякуємо всім організаторам та учасникам бізнес-форуму та науково-
практичної конференції у м.Ужгород! 


