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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

Упевнена, 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!

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 інтелектуальних ресурсів, здатних 
розв'язувати державні, європейські та світові проблеми. Пишаюся 
нашим закладом і щаслива бути в команді висококваліфікованих 
однодумців.

ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету,
головний редактор Міжнародного науково-практичного журналу «Товари і ринки», 
заступник головного редактора наукового журналу «Вісник КНТЕУ», 
випускниця Київського торгово-економічного інституту 1982 р.

Вітаю рідний Університет 
із 75-річчям! 
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Вітаю колектив Київського національного торговельно-
економічного університету з видатним ювілеєм – 75-річчям від 
дня заснування!

Безмежно вдячна викладачам КНТЕУ за їх самовіддану працю, творчий пошук, 
активну громадянську позицію. Впевнена, що колектив Університету й надалі плідно 
працюватиме над розвитком вітчизняної науки, утверджуватиме освіту найкращих 
світових зразків, а випускники служитимуть економічному розвитку України, 
зміцненню її позицій на внутрішньому і світових ринках, втілюючи стратегічні 
реформи для якісних змін і підвищення соціальних стандартів життя.

Щиро вітаю зі славним ювілеєм усіх нинішніх і майбутніх науковців – 
викладачів, аспірантів і студентів! Нехай святковий настрій цих днів збережеться у 
вас на всі наступні роки! Бажаю вам міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, 
сил, наснаги, професійної інтуїції та зростання, нових відкриттів на славу України та 
Університету!

Для нашої alma mater цей час був наповнений важливими 
подіями і щоденною кропіткою працею. Всього за три чверті 
століття наш заклад з Київського філіалу Всесоюзного заочного 
інституту радянської торгівлі виріс в один з провідних у системі 
вищої освіти України університетів, який є активним учасником 
міжнародних та вітчизняних наукових і освітніх проєктів. 
Київський національний торговельно-економічний університет 

посів лідируючі позиції у рейтингах роботодавців, створивши сучасну базу для 
науково-дослідної роботи, підготовки фахівців високої кваліфікації, наукових і 
науково-педагогічних кадрів.

Congratulation on your 75th Anniversary. When I visited Kyiv 
National University of Trade and Economics in 2019, everyone was 
so enthusiastic, intellectual and friendly. I hope Kyiv National 
University of Trade and Economics will produce many leaders of 
entrepreneurs and human resources of financial technology.

TAKAHASHI Tomohiko, 
Professor of Takushoku University in Japan

МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи 
Київського національного торговельно-економічного університету



Scientia difcilis
sed fructuosa

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ

Наш Університет – найпрестижніший заклад освіти, 
який динамічно розвивається суголосно високим 
стандартам світової вищої освіти, є флагманом у справі 
підготовки висококваліфікованих фахівців – інтелек-
туальної еліти України, забезпечуючи авторитет і престиж 
КНТЕУ в освітянському та професійному просторі. 

Завдяки цілеспрямованості зусиль кількох поколінь 
керівників та викладачів, їх величезній творчій енергії, 
системному науковому пошуку, високому професіона-
лізму, глибоким знанням і великому практичному досвіду 
в поєднанні з новаторством і постійним прагненням до вдосконалення 
створено міцний фундамент успішного розвитку Університету. Маю честь 
бути частиною такого славетного колективу і безмежно пишаюся цим. 

Від щирого серця бажаю колегам та студентству Університету 
невичерпного ентузіазму, натхнення, благополуччя, нових перемог і 
звершень у науково-освітньому просторі! Нехай наш 75-літній ювілей стане 
стартом для нових великих досягнень!

БОЙКО Маргарита Григорівна, д. е. н., професор, 

завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Київського національного торговельно-економічного університету

За період своєї історії наш навчальний заклад виріс у 
потужний науковий центр, став одним із лідерів вищої 
освіти України. Крок за кроком зусиллями педагогів, 
науковців, організаторів Університет нарощував свій 
науково-освітній потенціал, здобувши визнання у 
науковому середовищі нашої держави, у роботодавців та 
абітурієнтів. 

Від щирого серця вітаємо Університет з річницею 
заснування!

Сьогодні тисячі висококваліфікованих спеціалістів, 
підготовлених на базі КНТЕУ, успішно працюють у всіх 
галузях економіки як в Україні, так і за її межами, впроваджуючи у життя 
набуті знання, генеруючи сучасні ідеї, громадянськістю, моральністю, 
культурою й сумлінням підтверджуючи високий рівень свого Університету.

Від імені кафедри туризму та рекреації КНТЕУ щиро вітаємо наш заклад 
вищої освіти зі святом – Днем народження Університету! Ми – велика 
дружна родина. Люблячи свій Університет, служачи йому, покращуючи 
його, ми робимо кращою всю Україну. Тому всім бажаємо миру, міцного 
здоров'я, взаєморозуміння, злагоди і зростання!

ТКАЧЕНКО Тетяна Іванівна, д. е. н., професор, 
завідувач кафедри туризму та рекреації Київського національного 
торговельно-економічного університету, та колектив кафедри
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МЕЛЬНИК Тетяна Миколаївна, д. е. н., професор, 
завідувач кафедри міжнародного менеджменту 
Київського національного торговельно-економічного університету

Щиро вітаю із 75-річчям Університету, одного з 
найкращих освітніх закладів країни, що посідає провідні 
позиції в багатьох наукових галузях – від менеджменту й 
економіки до міжнародних відносин. Нам випала велика 
честь працювати і здобувати освіту в Університеті, який 
виховав не одне покоління української інтелігенції.

Сьогодні наш колектив продовжує славетні традиції у 
підготовці інтелектуальної еліти української нації.

Бажаю Вам оптимізму, віри, здійснення всіх планів, 
намірів і сподівань. Здоров'я, удачі, плідної та творчої 

праці в ім'я розквіту України!

Шановні друзі – колеги, здобувачі вищої освіти, 
випускники та стейкхолдери!

Вітаю всіх зі святом у нашій дружній родині! Флагману 
європейської освіти – 75. Уже три чверті століття успіху, 
лідерства та визнання! Потужний академічний склад, 
наукові школи, відомі вчені та практики своєю щоденною 
працею забезпечують молоде покоління українців якісною 
освітою та компетентностями, які гарантують професійне 
зростання. Освіта в поєднанні з науковими здобутками 
нашої аlma мater спрямована на сталий розвиток та 
національну безпеку держави. Вчорашні студенти, а тепер 
стейкхолдери, працюють у всіх галузях національної 

економіки, на різних її рівнях – з гідністю несуть прапор випускника КНТЕУ. 
І я також пишаюся тим, що 30 років тому вступила до лав славнозвісного 
Університету. За ці роки, пройшовши шлях від студентки до завідувача 
кафедри, я спостерігала, як рідний Університет, завдяки професіоналізму його 
керівництва та наполегливій праці всього колективу, міцнів і зростав. 
Впевнена, попереду будуть нові вершини й нові здобутки, незмінним 
залишиться лише успіх.

Від щирого серця бажаю усім миру, злагоди, натхнення, успіхів у науці 
та освіті, професійного зростання!

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна, д. е. н., професор, 

завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту 

Київського національного торговельно-економічного університету
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