
 

 Національний телеком-оператор України Vega Telecommunications Group (ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест») 

https://vega.ua/ 

 

Співпраця на засадах Меморандуму (з 2019 р.) з метою організації 

навчального, наукового, науково-технічного та науково-організаційного 

співробітництва у сфері зв’язку та інформатизації, сфері телекомунікаційних 

та інформаційно-телекомунікаційних технологій; проведення навчальних, 

науково-технічних, організаційних, навчально-виробничих заходів; 

проведення спільних конференцій та семінарів; публікація статей та матеріалів доповідей. 

 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІЗДОМ» (ТОВ  «ВІЗДОМ») 

https://ameu.org.ua/ 

 

 
Співробітництво на договірних засадах (з 2021 р.) з метою підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних працівників кафедри менеджменту та маркетингу Державного університету 

інтелектуальних технологій і зв’язку на базі Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЗДОМ», 

їх професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості 

освіти, з урахуванням галузевої специфіки та наукового спрямування працівника, що визначається 

вимогами суспільства щодо забезпечення ДУІТЗ висококваліфікованими фахівцями, сучасними 

вимогами щодо форм, методів і засобів професійної діяльності науково-педагогічних працівників, 

стандартами вищої освіти. 

 

 

 Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти 

http://www.bizedu.in.ua/ 

 

 
Співробітництво на засадах добровільного членства (з 2021 р.) науково-педагогічних працівників 

кафедри в асоціації з метою задоволення суспільних та індивідуальних потреб професійного 

розвитку працівників кафедри менеджменту та маркетингу та впровадження в освітню діяльність 

кафедри сучасних ефективних навчальних та управлінських технологій. 

 

 

 Громадська організація «Об’єднання маркетологів України» 

https://uk-ua.facebook.com/groups/834379620332756/ 

https://vega.ua/
https://ameu.org.ua/
http://www.bizedu.in.ua/
https://uk-ua.facebook.com/groups/834379620332756/


 
Співробітництво на засадах добровільного членства (з 2020 р.) науково-педагогічних працівників 

кафедри в об’єднанні з метою обговорення та участі у розробці професійних стандартів з 

маркетингу, професійного розвитку працівників кафедри менеджменту та маркетингу та 

впровадження в освітню діяльність кафедри сучасних ефективних навчальних та управлінських 

технологій.  

 

 Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-

економічного університету 

http://www.vtei.com.ua 

 

 
Співробітництво на договірних засадах про творчу науково-технічну співпрацю (з 2018 р.) з метою 

обміну досвідом у реалізації передових освітніх технологій, методів, форм і засобів навчання, 

надання взаємної допомоги в підготовці кадрів; створення творчих колективів по розробці 

методичних рекомендацій та написанню наукових статей; надання науково-практичної допомоги, 

консультацій, читання лекцій; підготовка та реалізація спільних науково-дослідних проектів. 

 

 

 

 

http://www.vtei.com.ua/

