
Біографія 
кандидата на посаду ректора 

Київського національного торговельно-економічного університету

МаЗараКі анатолій антонович
Рік народження - 1950, м. Київ. 
Громадянин України. Проживає на території України у м. Києві. 
Освіта вища. 
1967-1972 — Київський торговельно-економічний інститут. Технологічний факультет, спеціальність: технологія і організація громадського 
харчування, кваліфікація: інженер-технолог. Диплом з відзнакою.
1972-1975 — науковий співробітник Українського науково-дослідного інститут торгівлі та громадського харчування Міністерства торгівлі СРСР. 
1975-1984 — старший інженер, молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Ради по вивченню продуктивних сил АН України. 
1984-1987 — заступник директора з наукової роботи Республіканського проектно-технологічного інституту. 
1987-1988 — заступник генерального директора з наукової роботи Науково-виробничого об’єднання «Торгпрогрес» Міністерства торгівлі України. 
1988-1991 — вчений секретар, доцент кафедри економіки торгівлі, декан торговельно-економічного факультету, перший проректор Київського 
торгово-економічного інституту (з 1994 р. – Київський державний торговельно-економічний університет). 
1991-2017 — ректор Київського національного торговельно-економічного університету. 

Почесні звання та відзнаки: Державні нагороди України та інших країн:

Заслужений діяч науки і техніки України,

Дійсний член Академії педагогічних наук України,

Лауреат Державної премії України в галузі науки  
і техніки,

Голова наукової секції «Економіка» МОН України;

Член Акредитаційної комісії України;

Член Комітету з Державної премії в галузі освіти;

Член Наукової ради Міністерства освіти і науки України;

Член секції соціальних і економічних наук Комітету з 
державних премій України в галузі науки і техніки;

Голова спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01;

Голова редакційної колегії науково-практичного журналу 
«Вісник КНТЕУ», наукового журналу «Зовнішня торгівля: 
економіка, фінанси, право», міжнародного науково-
практичного журналу «Товари і ринки»;

Член редакційної колегії журналу «Економіка України», 
редакційної ради всеукраїнського науково-практичного 
журналу «Казна України»;

Член правління Товариства «Знання» України;

Голова Технічного комітету стандартизації 118 «Послуги 
торгівлі, ресторанні, туристичні, виставкові».

•	 орден князя Ярослава Мудрого V 
ступеня (2013),

•	 орден «За заслуги» III, II і І ступенів» 
(1998, 2000, 2004),

•	 орден «Академічних Пальм» (Франція) 
(2006);

•	 пам’ятна золота медаль «10 років 
Незалежності України» (2002),

•	 медаль «В пам’ять 1500-річчя Києва» 
(1982),

•	 Почесна грамота Верховної Ради 
України (2005),

•	 Почесна грамота Кабінету Міністрів 
України (2000),

•	 подяка Прем’єр-міністра України 
(2011),

•	 нагрудний знак МОН України «Відмінник 
освіти України» (1996),

•	 нагрудний знак МОН України «Петро 
Могила» (2005),

•	 медаль «За мужність в охороні 
державного кордону» (2001),

•	 відзнака Міністерства внутрішніх 
справ України «За заслуги в боротьбі з 
економічною злочинністю» І ступеня 
(2010),

Почесний професор і доктор восьми закордонних вищих навчальних закладів, в т.ч.: Університету Сока гаккай (японія); Будапештського економічного 
інституту (Угорська республіка); Краківського економічного університету (республіка Польща); академії економічних наук Молдови.

Підготовлено й опубліковано понад 400 наукових праць, в тому числі 45 монографій, 47 підручників та навчальних посібників. 

Підготував 27 докторів і 10 кандидатів наук, здійснює наукове консультування 7 докторантами. 

•	 нагрудний знак Міністерства економічного 
розвитку та торгівлі України «За сумлінну 
працю» І ступеня (2003),

•	 нагрудний знак Міністерства економіки 
України «За сумлінну працю» І ступеня 
2010),

•	 нагрудний знак «Почесний працівник 
Державного казначейства України» 
(2010),

•	 нагрудний знак Державної митної 
служби України «За митну безпеку 
держави» І ступеня (2010),

•	 медаль «За сприяння в охороні 
державного кордону України» (2011),

•	 медаль Національної академії 
педагогічних наук України «Ушинський 
К.Д.» (2011),

•	 подяка Київського міського голови 
(2009, 2010),

•	 почесна відзнакою «За розбудову 
освіти» (2010),

•	 золота медаль Товариства «Знання» 
(2008),

•	 інші відзнаки органів державної влади 
та місцевого самоврядування України, 
іноземних держав.


