МАРКЕТИНГ

Участь науковців НУХТ
у XXIV Колоквіумі Інституту C E D I M E S
•
Питання забезпечення людства продовольством останнім часом набирає
особливої значущості і актуальності.
Проблема продовольчої безпеки визнана Організацією Об'єднаних націй ключовою.
Різноманітні аспекти вирішення проблем харчування постійно перебувають
у полі зору науковців Національного університету харчових технологій. НУХТ є
багатопрофільним навчальним закладом, який протягом 130 років готує
фахівців для харчової та переробної
промисловості. У складі університету
функціонує 12 факультетів, 2 інститути, 8 регіональних навчально-наукових
центрів, 7 коледжів та 6 технікумів. В університеті акредитовано 31 спеціальність
з підготовки бакалаврів, 58 спеціальностей з підготовки спеціалістів та 31 спеціальність для здійснення підготовки
магістрів.
За результатами Всеукраїнського
рейтингу
239
вищих
навчальних
закладів України (із врахуванням опитування випускників та роботодавців)
Національний університет харчових технологій увійшов до десятки кращих ВНЗ
України.
Визначною подією наукової діяльності університету стало проведення з
28 жовтня по 03 листопада 2013 року
на базі Національного університету харчових технологій XXIV Міжнародного
Колоквіуму Інституту CEDIMES, присвяченого глобальній проблемі продовольчої безпеки та шляхам її вирішення з
позицій економіки, управління, екології,
культури та геополітики.
У Колоквіумі взялиучасть представники 22 країн світу, серед яких Алжир, Гаїті,
Греція, Казахстан, Камерун, Марокко,
Польща, Румунія, Росія, США, Україна,
Франція, Хорватія тощо. У зв'язку з
цим робочими мовами Колоквіуму було
обрано українську, англійську та французьку. Колоквіум проводився за п'ятьма
напрямами (секціями):
— продовольство — діяльність у
широкому сенсі (громадський і культурний аспект);
— реакція виробників на виклики
споживачів;
— продовольча безпека та обмеження доступу до харчових ресурсів;
— причини продовольчої небезпеки
якісного характеру (вплив навколишньо-

го середовища на якість і безпеку харчових продуктів;
— стратегічні цілі зацікавлених осіб:
канали розподілу, маркетинг (реклама).
Цікаві пропозиції з питань продовольчої безпеки були надані багатьма
науковцями Колоквіуму. Викладачі кафедри інноваційної діяльності НУХТ акцентували увагу на проблемі продовольчої
безпеки в контексті політичної, економічної, соціальної, екологічної компонент,
організаційних та управлінських передумовах її досягнення, ролі підвищення
конкурентоспроможності АПК України у
контексті вирішення даної проблеми.
В рамках вирішення питання продовольчої безпеки України в умовах
економічної інтеграції, викладачами
кафедри інноваційної діяльності було
приділено увагу розвитку логістики та
особливостям логістичного забезпечення в Україні та закордоном. Зазначені
питання викликали особливу зацікавленість з огляду на розпочату у 2012 році
підготовку магістрів за спеціальністю
8.03060107 «Логістика».
Проведення подібних заходів відкриває перед майбутніми фахівцями широкі можливості для отримання досвіду
міжнародного спілкування, підвищення
професійних знань та навичок, ознайомлення із сучасними світовими тенденціями, що є запорукою успішного розвитку
та кар'єрного зростання.
Національний університет харчових технологій у відповідності до вимог
часу та актуальності спеціальності
«Логістика» проводить підготовку фахівців даної спеціальності за сучасними
методиками і запрошує усіх бажаючих
отримати повну вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем «Магістр», в
тому числі випускників ВНЗ, які отримали диплом бакалавра за напрямом
«Менеджмент».
Про детальні умови вступу та особливості навчання на кафедрі інноваційної діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» за спеціальністю
8.03060107 «Логістика» у Національному
університеті харчових технологій Ви
можете дізнатися за тел. 287-93-60,
287-93-62 або написавши за адресою
inn_act@nuft.edu.ua. Ви також можете
слідкувати за останніми подіями кафедри на сайті http://ia-nuht.at.ua/ та в
соціальній мережі ВКонтаке.4

