
  

 
 
 
 
 

 
 
 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  
МІЖНАРОДНОЇ УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 
Налагодження ефективної системи науково-промислового співробітництва та 

створення дієвих механізмів комерціалізації результатів наукових досліджень — це за-
вдання, необхідність вирішення яких вкрай важлива для прискорення розвитку економі-
ки України. 

Безумовно, до вирішення цих завдань повинна долучитись і освітянська галузь. Маю-
чи потужний інтелектуальний, науковий та матеріально-технічний потенціал, наші про-
відні університети мають стати джерелом інноваційних розробок, готових до практич-
ного використання. При цьому необхідно максимально ефективно використовувати прин-
ципи міжнародного співробітництва та вирішувати питання інвестування науково-
дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

Одним із напрямів міжнародного співробітництва має стати підготовка професій-
них менеджерів, які мають відповідний досвід роботи у сфері сучасних науково — техніч-
них розробок. Ці завдання можна вирішувати силами нашої галузі шляхом відкриття но-
вих спеціальностей, поглиблення практичної підготовки фахівців. Ширше необхідно вико-
ристовувати можливості академічного обміну викладачів і студентів в авторитетних 
зарубіжних університетах, які готують менеджерів такого профілю. 

Сподіваюсь, що ця конференція покладе початок систематичним обмінам досвідом 
між університетами України та Японії, підписанням низки договорів з науково — техніч-
ного співробітництва. Ще раз вітаю вас з початком роботи конференції і бажаю плідної, 
взаємокорисної і результативної співпраці. 

 
 
 

 Перший заступник 
 Міністра Освіти і науки України Є.М. СУЛІМА 

 



  

 
 
 
 
 
 

    
 
 

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  
МІЖНАРОДНОЇ УКРАЇНСЬКО-ЯПОНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

 
Вітаю Вас від багатотисячного колективу Одеського національного політехніч-

ного університету. У цьому році нашому університету виповнилося 95 років. 
За цей час у стінах університету підготовлено більше 100 тисяч фахівців, з них 

майже 7000 для 95 країн світу. 
Наш університет має також багаті наукові традиції, тут працювали лауреат 

Нобелівської премії І.Є. Тамм та багато видатних вчених знаних у багатьох напрямках 
наукової думки від фізики ядра до гуманітарних наук. 

Сьогоднішня конференція — це велика подія у житті університету та всієї нау-
кової спільноти країни, яка, на мій погляд, повинна бути черговим каталізатором розвит-
ку україно-японського співробітництва у сфері науки, техніки та освіти. 

Бажаю всім здоров’я, добра і процвітання. 

 

 

 
 Щиро Ваш, 

 ректор Одеського національного 
 політехнічного університету Г.О. ОБОРСЬКИЙ 

 
 
 
 



  

 
 




