
Шановні колеги! 

 

Вітаю учасників Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційно-інвестиційна 

стратегія сталого розвитку України: сучасний стан 

та перспективи», яку ми проводимо в 

наймальовничішому місці України на Поділлі у 

Кам’янець-Подільському. Ця перлина Поділля вже 

вдруге ласкаво відкриває свої двері для проведення 

наших міжнародних конференцій. 

Щиро вдячна тим, хто приїхав і виявив 

бажання виступити, зацікавився науковими 

напрямками конференції і взяв участь в обговоренні: інноваційно-

інвестиційних напрямів економічних досліджень в умовах сталого розвитку; 

модернізації фінансового механізму забезпечення соціально-економічного 

розвитку країни; впровадження інформаційних технологій для сталого 

розвитку економіки; інноваційного підходу як гаранта підвищення якості 

вищої освіти в контексті інтеграції України в Європейський освітній простір; 

питань розвитку екологічно-безпечних та корекційних технологій у сфері 

харчових виробництв; проблем розвитку туристичного та готельно-

ресторанного бізнесу України в умовах Євроінтеграції та глобалізації;  

забезпечення якості підготовки конкурентоспроможного фахівця; 

особливостей проявів інтеркультурної комунікації: історико-правовий, 

психологічний, соціологічний, культурологічний аспекти. 

Саме за такими напрямками, які використали учасники конференції у 

своїх працях та іншими і будується майбутнє країни. 

На основі теоретичних розробок,  методологічних підходів та 

практичних ідей, викладених у матеріалах конференції, ми зобов’язані 

переосмислити те, що центральною фігурою залишається людина, яка є не 

об’єктом, а суб’єктом розвитку, особливим  ресурсом, наділеним інтелектом. 

Тому в сучасних умовах значно підвищується роль вищої освіти в 

питаннях щодо удосконалення якості підготовки  конкурентоспроможних 

фахівців. 

Ми зобов’язані також враховувати реалії світового освітнього 

простору, в якому найбільш ефективно могли б реалізуватися інтереси 

окремої особистості, національні потреби  країни,  та здійснюються спільні 

пошуки вирішення завдань, що мають життєво важливе значення в цілому. 

Науково-практична конференція дала змогу її учасникам поділитися 

знаннями і досвідом щодо аналізу вирішення проблем вищої освіти та 



визначити шляхи інтеграції кожного студента в сучасне суспільство. Вона 

об’єднала науковців, викладачів, аспірантів, студентів і фахівців практиків з 

різних куточків України і світу з метою їх безпосереднього спілкування, 

обміну ідеями, підвищення професіоналізму, розвитку нових традицій і 

добрих людських стосунків, дружби, взаємозбагачення.  

У збірнику зосереджені матеріали, які свідчать про широкий спектр 

наукових інтересів учасників конференції, автори яких торкнулися найбільш 

актуальних напрямків розвитку освіти взагалі і вищої освіти зокрема, 

широкого впровадження ІКТ, удосконалення сучасних технологій навчання, 

методики викладання навчальних дисциплін, зростання професіоналізму та 

працевлаштування випускників тощо. 

Сьогодні українська освіта стоїть на шляху глибоких організаційних 

змін, і з огляду на це, орієнтуючись на значний міжнародний досвід, ми не 

повинні забувати про найбільш суттєві досягнення вітчизняної освіти. 

Бажаю усім плідної і успішної роботи, поєднати незабутній відпочинок, 

збагатитись  новими знаннями і враженнями від унікальної можливості 

поспілкуватись з провідними науковцями України і зарубіжжя та 

всесвітньовідомими кулінарними суддями. 

Пам’ятайте: наш коледж у складі славетного Київського національного 

торговельно-економічного університету – це Alma Mater ваших окрилюючих 

мрій, храм науки. Дорожіть ним! Шануйте його! Примножуйте його добру 

славу! 

 

 

З повагою,  

Директор Харківського торговельно- 

економічного коледжу КНТЕУ, 

канд.істор.наук, професор     Л.О.Радченко   

     

 

 

  


