
ЦІЛІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ун�верситет Теннесс� та Ун�верситет
Алабами, США орган�зували проводення
досл�дження, яке вивчає психолог�чн� та
ситуативн� фактори, що впливають на
в�дновлення та ст�йк�сть українських
п�дприємц�в

ПРИЙМАЙТЕ УЧАСТЬ
У ДОСЛІДЖЕННІ І
ДОПОМАГАЙТЕ ЗСУ

30 хв на анкету = 35$ ЗСУ

ОРГАНІЗАТОРИ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

Чи може завчасна п�дготовка до
можливих непередбачуваних
ситуац�й допомогти п�дприємцям
п�д час в�йни
Як особистий досв�д п�дприємц�в
впливає на розвиток б�знесу п�д
час в�йни
Як п�дприємц� розвивають
життєст�йк�сть в умовах в�йни
Майбутн� плани � шляхи їх
реал�зац�ї

Мел�сса Кардон

За допомогою 30-хвилинного опитування оц�нюються риси характеру
п�дприємц�в, їхня реакц�я на травму  та чинники, як� дають змогу людям
впоратися з проблемами спричиненими в�йною в Україн�. Дане досл�дження
зможе  допомогти українськ�й арм�ї, оск�льки за кожну заповнену анкету
Ун�верситет Теннесс� та Ун�верситет Алабами перерахує $35 до одн�єї з
благод�йних орган�зац�й України. Кошти будуть перерахован� з гранту
Нац�онального наукового фонду (NSF).

https://haslam.utk.edu/experts/melissa-cardon
Професор Ун�верситету Теннесс�, Ноксв�лл.
Вивчає психолог�ю п�дприємц�в, як вони
досягають усп�ху (чи н�), п�дприємницьк� емоц�ї,
наполеглив�сть, в�дновлення п�сля невдач, стрес
та вигорання.
Її роботи були опубл�кован� в таких журналах, як
Academy of Management Review, Journal of
Business Venturing, Entrepreneurship: Theory and
Practice, Journal of Management Studies, Journal
of Management, Human Resource Management
Review та Human Resource Management. Вона є
заступником редактора журналу менеджменту та
редакц�йної колег�ї Academy of Management
Review, Entrepreneurship: Theory and Practice,
Journal of Management Studies та HR
Management Review

https://haslam.utk.edu/experts/melissa-cardon


Має ступ�нь доктора ф�лософ�ї в галуз� п�дприємництва
та стратег�чного менеджменту в Ун�верситет� штату
Джордж�я, ступ�нь маг�стра м�жнародного б�знесу в
Ун�верситет� ДеПола � ступ�нь бакалавра м�жнародних
досл�джень в Ун�верситет� М�лл�к�на. Його досл�дження
зосереджуються на когн�тивних процесах, що лежать в
основ� прийняття п�дприємницьких р�шень � повед�нки,
як� впливають на зростання, прибутков�сть � виживання
ф�рми. Доктор В�льямс викладає п�дприємництво, ,
стратег�чний менеджмент та м�жнародний б�знес в the
University of Tennessee, Georgia State University, and
Bradley University.
https://haslam.utk.edu/experts/david-williams

Дев�д В�льямс 

отримав ступ�нь Ph.D. з психолог�ї в Ун�верситет� Ілл�нойсу.
Зараз в�н є доцентом менеджменту в Ун�верситет�
Алабами. Його досл�дження зосереджен� на оц�нц� та
розвитку особистост�, л�дерства та психолог�чного
благополуччя. В�н опубл�кував понад 80 рецензованих
статей у таких виданнях, як Journal of Applied Psychology,
Personnel Psychology, Journal of Personality and Social
Psychology, Psychological Bulletin, та �н. Його роботи були
представлен�   в CNN, Scientific American, Forbes � BBC.
Доктора Хармс виступав перед аудитор�єю по всьому св�ту,
� був обраний симпоз�умом Санкт-Галлена як один �з "100
Knowledge Leaders of Tomorrow" у 2011 роц�. Зараз в�н
бере участь у досл�дницьких партнерствах з арм�єю США,
Департаментом прац� та Нац�ональним управл�ння з
аеронавтики � досл�дження косм�чного простору (NASA).
https://news.ua.edu/ua-theme-expert/peter-harms/
 

https://haslam.utk.edu/management/phd-students 
Натал�я Якушко є асп�рантом кафедри стратег�ї б�знесу,
п�дприємництва та орган�зац�ї в ун�верситет� Теннесс�.
Вона також отримала ступ�нь MBA у Державному
ун�верситет� Вальдоста та ступ�нь бакалавра з ф�нанс�в у
Льв�вському нац�ональному ун�верситет� �мен� Івана
Франка. 
Її науков� �нтереси зосереджен� на процесах прийняття
стратег�чних р�шень, �нновац�ях, та життєст�йкост�
п�дприємц�в

П�тер Хармс 

Наталя Якушко 
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