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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

про проведення Міжнародної науково-практичної конференції 

викладачів, наукових співробітників, аспірантів та молодих 

науковців 
«Інноваційно-інвестиційна стратегія  сталого розвитку України: 

сучасний стан та перспективи»  

 

 
Шановні колеги! 

Міністерство освіти і науки України,  

Київський національний торговельно-економічний університет,  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Харківський торговельно-економічний коледж Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Торговельно-економічний коледж (м. Київ) 

Харківський державний університет харчування та торгівлі (Україна), 

Мінський торговельний коледж (Білорусь), 

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu ( Польща) 

Taste of Peace (Ізраїль), 

Національний комерційний коледж при Молдовській економічній академії 

(м. Кишинів, Молдова), 

HEC (Higher Educational Center) Faculty for International Tourism and 

Hospitality Management (Монтенегро, Чорногорія), 

KES Colledge (Нікосія, Кіпр), 

Lycee des métiers de l”hotellerie Jeam Drouant (Париж, Франція), 

Yeniçağa Profesyonel Aşçılar Derneği (YEPAD), 

Marmara Unıversıtesı Alman Dılı ve Edebıydtı (Туреччина) 

проводять 29-31 травня 2018 року Міжнародну науково-практичну 

конференцію викладачів, наукових співробітників, аспірантів та 

молодих науковців «Інноваційно-інвестиційна стратегія  сталого 

розвитку України: сучасний стан та перспективи»  з метою об’єднання 

зусиль вчених для вирішення проблем сталого розвитку, питань щодо аналізу 

сучасного стану та перспектив розвитку економічної, соціальної та 

екологічної  складових сталого розвитку в світі рішень міжнародних самітів 

та зустрічей з цих питань, а також пошуку шляхів підвищення якості 

підготовки майбутніх фахівців. 

Запрошуємо викладачів, наукових співробітників, аспірантів та 

молодих науковців вашого навчального закладу взяти участь у 

конференції, яка буде проходити на базі готельно-туристичного 

комплексу «Ксенія» за адресою:  



Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Врублівці, пер. 

Джерельний, 4а 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ  − українська, російська, 

англійська, турецька. 

 

Наукові напрями конференції: 

1. Інноваційно-інвестиційні напрямки економічних досліджень в 

умовах сталого розвитку 

2. Інноваційні технології розвитку у сфері харчових виробництв 

3. Проблеми розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

України в умовах європейської інтеграції 

4. Соціокультурні проблеми сучасного світу 

5. Управління якістю освіти  
 

Тематичні напрями роботи секцій: 

1. Сучасний стан та перспективи інноваційно-інвестиційної моделі 

сталого розвитку України в системі  Єврорегіонального співробітництва 

2.  Інноваційний підхід в підвищенні якості освіти як одного з 

основних індикаторів сталого розвитку 

3. Розвиток екологічно-безпечних технологій у сфері харчових 

виробництв – запорука здоров’я  нації 

4. Інтеграція національного інноваційно-інвестиційного менеджменту 

сфер готельно-ресторанного та туристичного бізнесу в світовий простір 
 

Можливою є як очна, так і заочна участь у роботі конференції 

 
 

За результатами роботи конференції планується видання збірника 

матеріалів 

 
 

В період проведення конференції ви матимете унікальну можливість 

поспілкуватись з провідними науковцями України! 
 

Запрошення, план і програму роботи  буде розіслано додатково 

згідно з поданими заявками.  

Учасники конференції з інших міст розміщуються на базі готельно-

туристичного комплексу «Ксенія» за адресою:  

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с.Врублівці, пер. 

Джерельний, 4а 

Особисто оплачують проживання та харчування. 

Культурна програма передбачає екскурсії в м. Чернівці, Кам’янець-

Подільський, Хотинську фортецю та концертно-розважальні заходи. 


