


Шановні колеги!

Вiд імені Українського Нацiонального комітету Міжнародної 
Торгової Палати (ІCC Ukraine) приймiть найщиріші вітання зі славетним 
ювілеєм – 75-рiччям Київського національного торговельно-економічного 
університету.

КНТЕУ був завжди осередком інноваційних методів навчання 
та різноманітних підходів до наукового виховання нашої молоді. Ви, 
шановні друзі, продовжуєте наукові традиції української вищої школи та 
в той же час Вам притаманний постійний творчий пошук!

Бажаємо Вам наснаги в подальшому розвитку та втіленні 
наукових планів і творчих мрій. Колективу Університету бажаємо міцного 
здоров’я та благополуччя.

Президент,
член Урядового Комітету КМУ,
член Світової Ради МТП,
д. е. н., професор                 Щелкунов В.І.
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Щиро вітаю колег і студентів із 
75-річчям Університету, що належить 
до лідерів вищої освіти нашої держави, 
посідаючи провідні позиції в багатьох 
наукових галузях.

Нам випала велика честь працювати 
та здобувати освіту в Університеті, який 
динамічно розвивається і виховав не одне 
покоління науковців, фахівців сучасних 
спеціальностей.

Нині Університет успішно запроваджує європейські підходи 
до підготовки нової генерації духовної та інтелектуальної 
еліти нації. Протягом свого існування наш освітній заклад 
є справжнім осередком міжнародних освітніх, культурних 
і наукових зв’язків галузі.

Бажаю продовжувати свої славні традиції та нових звершень!

ОЛІЙНИК Олег, 
д. ю. н., с. н. с., професор кафедри правового забезпечення  
безпеки бізнесу КНТЕУ, директор ВСП «КТЕФК КНТЕУ»

Прийміть найщиріші привітання з  
нагоди 75-річчя Київського національного 
торговельно-економічного університету!  

Бажаю, щоб час, проведений в улюб ле-
ному Університеті, сповнював натхненням,  
бажанням творити, розвивати вітчизняну 
науку та щедре джерело наукового й педа-
гогічного досвіду передавалося молодому 
поколінню, яке прославить Університет 
своїми знаннями і працею на благо України.  

Щодня ми пишаємося новими перемогами 
нашого закладу та маємо багато перспектив розвитку за 
європейськими стандартами. 

ГОНЧАРОВА Юлія,  
к. ю. н., доцент,  

декан факультету міжнародної торгівлі та права КНТЕУ 
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Наш Університет впевнено крокує 
шляхом прогресивного розвитку, реалізуючи 
місію служіння суспільству, формуючи нові 
покоління талановитих учених і практиків. 
Нині це широковідомий освітній заклад, 
потужний осередок європейської освіти, 
центр передової наукової думки, іннова-
ційних ідей, новітніх освітніх технологій.

Досягнутий результат – колективний 
доробок багатьох поколінь професіоналів, 
об’єднаних спільною метою та цілковито 

відданих справі. Наші здобутки – гармонійне поєднання 
зусиль усього колективу. Це надбання кожного, хто впродовж 
багаторічної історії Університету робив внесок у його 
становлення, функціонування та розвиток. 

Від щирого серця вітаю з ювілеєм! У наших руках – 
майбутнє. Впевнений, воно буде гідним славного імені Київського 
національного торговельно-економічного університету!

ГУРЖІЙ Тарас,  
д. ю. н., професор, завідувач кафедри адміністративного,  

фінансового та інформаційного права КНТЕУ

Вітаю рідний КНТЕУ зі славним ювілеєм! 
75-річний шлях нашого Університету – 

це яскравий літопис завзятої роботи, 
наукового й творчого пошуку і само вдос-
коналення сотень професіоналів. Серед 
випускників – представники бізнес-еліти та 
державної служби України, які є гордістю 
й найкращим надбанням великої родини 
КНТЕУ. Високі стандарти якості, тісний 
зв’язок з академічною наукою, вірність 
традиціям, передове наукове мислення, 
уміння першими відгукнутися на виклики 

часу й працювати на перспективу дають змогу нашій славній 
альма-матер утримувати лідерські позиції у вищій освіті 
України. 

Щиро бажаю Університету та нам усім довгої славної 
історії й невпинного руху вперед, нових перспектив і звершень, 
творчих ідей, креативних рішень, успіхів та удачі! 

МАЗАРАКІ Наталія, 
д. ю. н., професор, завідувач кафедри міжнародного,  

цивільного та комерційного права



On the occasion of the 75th anniversary of the Kyiv 
National University of Trade and Economics foundation, I 
would like to congratulate you on your excellent scientific 
and teaching results and an interesting and valuable 
scientific publications. 

Best regards,
Agnieszka Hajdukiewicz 
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