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Шановні колеги!
Вітаю рідний Університет із 75-річчям! 

Дивовижне враження у мене як випускниці та 
безпосереднього свідка діяльності за останні 
двадцять п’ять років, поступального прогресу 
закладу: від просто «торгового» до «національного 
торговельно-економічного університету», який став  
визнаним суспільством продуцентом інтелек-
туальних ресурсів, здатних розв’язувати державні, 
європейські та світові проблеми. Пишаюся нашим  
закладом і щаслива бути в команді висококва-
ліфікованих однодумців.

Впевнена, що 75 років для Університету – це вік, в якому зрілість, 
поєднуючись з розумінням своєї ролі у суспільстві та поступальним 
розвитком, дає потужний старт у європейське майбутнє!

ПРИТУЛЬСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА,  
перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного 

торговельно-економічного університету, д. т. н., професор, головний 
редактор Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки», 

випускниця Київського торгово-економічного інституту 1982 р.

Шановні колеги, співробітники, студенти та 
випускники!

Від щирого серця вітаю вас із 75-річчям нашого 
славетного Київського національного торговельно-
економічного університету! 

Університет, який є сьогодні, створювався ціле-
спрямованою працею його викладачів, студентів 
та співробітників. Упродовж багатьох років 
форму валися його славетні традиції, і головна  
з них – це підготовка компетентних фахівців! Такий 
ефективний розвиток став можливим за наявності 
дружнього колективу високопрофесійних фахівців-

однодумців на чолі з ректором А. А. Мазаракі!
Від щирого серця вітаю всіх з Ювілеєм! Нехай завжди з нами будуть 

почуття любові та поваги до наших студентів! Бажаю здійснення планів 
та задумів, невичерпної енергії, ентузіазму й оптимізму! Всім здоров’я, 
творчої наснаги та подальших успіхів на ниві освіти і науки!

ГНІЦЕВИЧ ВІКТОРІЯ АЛЬБЕРТІВНА,  
д. т. н., професор, професор кафедри технології і організації ресторанного 
господарства КНТЕУ, член редколегії Міжнародного науково-практичного 

журналу «Товари і ринки»



Ювілейний День народження – це ще одна 
приємна нагода сказати теплі слова привітання 
та відзначити високий професіоналізм і само-
віддану працю всього колективу Універ ситету, 
його студентів, а також випускників, які гідно 
представляють бренд «КНТЕУ» як в багатьох 
галузях освіти і науки, так і найріз номанітніших 
сферах життя суспільства.

Нам є чим пишатися: ми активно впроваджуємо 
світові освітні стандарти; нашу прогресивність 
й інноваційність визначають на світовому рівні.  
І нам є куди прагнути. 

Міцного здоров’я всім нам, натхнення та плідної 
праці, реалізації найамбітніших планів на благо розвитку рідної alma mater!

БОЖКО ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА,
к. т. н., доцент,

начальник навчально-методичного відділу КНТЕУ

Гордість наповнює серце в ці ювілейні дні 
75-річчя КНТЕУ! Повага до всіх, хто щодня мудрістю, 
знаннями, розумом та кропіткою працею постійно 
підвищує рівень Університету. Щастя, що ми 
є єдиною командою, згуртованим колективом, 
підтримкою одне одному.

Сьогодні доречним є висловлювання, що 
ювіляра прикрашають не роки, а досягнення. 
Безперечним доказом є сучасне освітнє середовище  
в КНТЕУ, креативна та рушійна студентська сила, 
високопрофесійний професорсько-викла дацький склад,  
широкий спектр економічних, гуманітарних і 

прикладних наук, інноваційні освітні програми й інформаційні технології, 
інте грація в міжнародне освітнє та наукове середовище та багато 
іншого. І в такому стрімкому русі вперед наш Університет ніколи не 
втрачає авторитету й заслужено втримує позиції лідера серед передових 
університетів країни. Молодь має довіру до КНТЕУ, прагне здобути глибокі 
теоретичні знання, якісну професійну підготовку, різносторонні практичні 
навички та вміння. І все це мотивує кожного з нас! 

У ці ювілейні дні хочеться побажати флагману економічної освіти 
України нових творчих задумів, щодня робити все нові й нові кроки вперед, 
активних студентів, високих рейтингів, перспективних проєктів, сміливих 
ідей і нових звершень!

МОКРОУСОВА ОЛЕНА РОМАНІВНА,  
д. т. н., професор, професор кафедри товарознавства  

та митної справи КНТЕУ, член редколегії Міжнародного  
науково-практичного журналу «Товари і ринки» 
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Вітаю свій рідний Університет із 75-річним ювілеєм!
КНТЕУ є флагманом економічної вищої освіти 

в Україні, багатофункціональним Університетом, 
здатним генерувати сучасні знання та забезпе-
чувати їх практичне застосування, що створює 
довгострокові цінності, формує, підтримує і 
розвиває ресурси для наступних поколінь. 

Більше ніж 25 років мого життя безпосередньо 
пов’язані з Університетом. Це були роки здобуття 
фаху, становлення як особистості, викладача, 
науковця. У КНТЕУ були створені всі умови для мого 
розвитку і зростання від студента до доктора 
технічних наук, професора. Особливо хочу висловити 

величезну вдячність ректору, професору Анатолію Антоновичу Мазаракі за 
неоціненний внесок у розвиток Університету, його матеріально-технічної 
бази, соціальних та інших умов, що створило підґрунтя для цілісного 
формування особистості.

Я дуже щасливий, що став свідком разючих позитивних змін Університету 
протягом чверті століття і є членом великої родини КНТЕУ сьогодні. 

Впевнений, що нинішній ювілей сприятиме збереженню та примноженню 
кращих традицій Університету, його подальшому розвитку, підвищенню 
якості та конкурентоспроможності підготовки фахівців і науково-педаго-
гічних кадрів, що зробить свій вагомий внесок у розвиток України загалом.

Тож бажаю своєму рідному КНТЕУ багатовекторного і невпинного роз-
витку, процвітання, посилення міжнародних позицій у когорті університетів 
світового рівня, а всім студентам, викладачам та співробітникам – міцного 
здоров’я, успіхів у всіх справах і починаннях, достатку та добра!

КАРАВАЄВ ТАРАС АНАТОЛІЙОВИЧ,  
д. т. н., професор, професор кафедри товарознавства  

та митної справи КНТЕУ, член редколегії Міжнародного  
науково-практичного журналу «Товари і ринки»

Вітаю рідний КНТЕУ з 75-річним ювілеєм!
Наш Університет традиційно є нова тором  

у всіх сферах розвитку суспільства, визнаним  
«знаком якості» в освітньому просторі, унікальною 
платформою інте лектуальної творчості та 
пошуку, що дає можливість розкрити свій потенціал 
і невпинно рухатися вперед як студентству, так  
і викладачам.

Пишаюся тим, що належу до родини КНТЕУ 
і бажаю всім креативних ідей та їх реалізації, 
натхнення, вагомих досягнень та процвітання, 
постійного прагнення до вдосконалення. Чудових 
нам можли востей, найкращих перспектив і цікавих 

подій у стінах нашого Університету!
Віват КНТЕУ!

МОТУЗКА ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА,  
д. т. н., професор, завідувач кафедри товарознавства,  

управління безпечністю та якістю КНТЕУ, член редколегії  
Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»
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Ювілей Київського національного торговельно-
економічного університету – це знакова і вагома  
подія в житті багатьох тисяч людей, доля яких 
пов’язана саме з цим закладом вищої освіти.  
Для мене КНТЕУ – найпотужніший і найпрестиж-
ніший Університет України, який вирізняється 
академічним духом, жагою до всього нового і 
передового, невпинним бажанням рухатися вперед. 
Наш Університет заслужено став лідером у 
сучасному науковому й освітньому просторі. 
Я пишаюся тим, що саме тут пройшли мої 
студентські роки. Саме тут під керівництвом 
мудрих наставників формувалися мої наукові 

інтереси і професійні навички, здійснюється викладацька діяльність. 
Від щирого серця хочу побажати керівництву КНТЕУ, викладачам, 

студентам і всім співробітникам відчуття неповторності універси-
тетських буднів і свят, невичерпних сил, творчого натхнення, нових злетів 
і звершень на благо нашого Університету!

БЕЛІНСЬКА СВІТЛАНА ОМЕЛЯНІВНА,  
д. т. н., професор,  професор кафедри товарознавства, управління 

безпечністю та якістю КНТЕУ, член редколегії  
Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки»

Щиро вітаю alma mater із 75-річним ювілеєм!
Час стрімко летить, у 1985 р. я закінчив Київський  

торгово-економічний інститут з відзнакою. 
А здається, що це було лише вчора. В нашому 
Університеті я навчався і закінчив аспірантуру, 
докторантуру. У творчій доброзичливій атмосфері 
сформувався як фахівець, науковець, викладач, цьому 
сприяли справжні вчителі, однодумці, вірні друзі.  
З кожним роком наш Університет стає кращим, він 
визнаний на національному і міжнародному рівні. 

Щиро вдячний alma mater за можливість працю-
вати у чудовому колективі й бажаю нових наукових 
досягнень і звершень!  

КРАВЧЕНКО МИХАЙЛО ФЕДОРОВИЧ, д. т. н., професор, професор 
кафедри технології і організації ресторанного господарства КНТЕУ, член 
редколегії Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки» 


