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Стало доброю традицією проводити щорічний форум цукровиків
України в стінах нашого університету. Ми завжди раді бачити у нас
наших випускни-ків – представників всіх спеціальностей харчової
галузі, але більше всіх цукровиків, тому що якраз з цієї спеціальності
в 1930 році розпочався славний шлях нашого університету.
Національний університет харчових технологій – вищий навчальний
заклад освіти, що здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців
рівнів: від молодшого спеціаліста до магістра для харчової, м’ясо –
молочної, фармацевтичної та інших галузей промисловості і єдиний в
Україні вищий навчальний заклад ІV рівня акредитації, що здійснює
підготовку висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Технологія
цукристих речовин».
За час існування університету в його стінах здобули вищу освіту
понад 80 тисяч висококваліфікованих фахівців для всіх галузей
харчової промисловості, переважна більшість яких підтвердила свій
фаховий рівень сумлінною працею на промислових підприємствах,
навчальних закладах, науково-дослідних інститутах та інших
організаціях.
НУХТ- єдиний в Україні університет, що здійснює підготовку
фахівців від молодшого спеціаліста до магістра з 54-х спеціальностей
харчової, м’ясо –молочної, фармацевтичної та інших галузей
промисловості. Вісімнадцять факультетів забезпечують навчальновиховний процес за денною та заочною формами навчання, науководослідну та науково-методичну роботу.
Головним стратегічним напрямком діяльності нашого університету
є: розвиток матеріально-технічної бази та наукових досліджень,
підвищення якості спеціалістів, підготовка науково-педагогічних
кадрів, комп’ютеризація всіх сторін діяльності університету, інтеграція
в світовій освітянський науковий простір.
НУХТ є єдиним представником України у Всесвітній спілці з
харчової науки та технології (IUFoST), до якої входять 124 країни
світу, а також членом Європейської федерації з харчової науки і
технології (EFFoST), виконавцем європейського проекту ISEKI MUNDOS (Інтеграція знань з безпеки та екології у харчову науку). На
базі НУХТ створено регіональну Європейську групу з гігієнічного
проектування та інжинірингу
(EHEDG) та підтримується між
університетський європейський портал «Food-info». НУхт є членом
Європейської асоціації університетів та підтримує тісні зв’язки з
провідними спорідненими навчальними закладами.
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Університет традиційно є центром наукових досліджень і створення
прогресивних технологій, процесів і апаратів, високопродуктивного
обладнання, вдосконалення форм маркетингу, менеджменту і
економіки підприємств.
З листопада 2010 року Національний університет харчових
технологій став співзасновником корпорації «Науковий парк Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка»; головною метою
якої є комерціалізація результатів наукових досліджень; виконання
національних проектів економічного розвитку України, ініціювання
організації
виробництва
наукомісткої
конкурентоспроможної
високотехнологічної продукції для українського та міжнародного
ринків на основі поєднання можливостей освіти, науки, виробництва
та бізнесу; раціональне та більш ефективне використання наукового
потенціалу НАН України та університету в умовах ринкових відносин.
Будемо надіятись, що університетська наука матиме можливість
отримати інвестиції від тих, хто замовляє ті чи інші наукові розробки.
Крім того Українським Центром трансферу технологій прийнято
рішення про приєднання Національного університету харчових
технологій до Національної мережі NTTN В університеті створено відділ
організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу
технологій, а також здійснюється комплекс заходів зі створення баз
даних наукових розробок університету.
Ще раз вітаю всіх учасників конференції, бажаю, щоб конференція
пройшла для Вас плідно з найбільшою користю, запрошую до
партнерства та співробітництва.
Кожному особисто бажаю міцного здоров’я, успіхів в роботі і щоб
наша співпраця завжди була корисною для всіх нас.
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