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Шановні колеги,  
студенти і співробітники Університету!

Прийміть мої найщиріші вітання з нагоди 20-ї 
річниці Українського державного університету 
фінансів та міжнародної торгівлі.

Сьогодні впевнено можна відзначити 
позитивні тенденції становлення та розвитку 

освіти і науки Університету. Так, висококваліфіковані фахівці з 
міжнародної економіки, фінансів та права успішно задовольняють 
кадрові потреби бізнесу та влади, в тому числі забезпечуючи належне 
представництво України за кордоном. Високий рівень знань також 
підтверджується чисельними золотими і срібними нагородами на 
міжнародних освітніх виставках та олімпіадах.

Впевнений, що науковий потенціал Університету буде й надалі 
слугувати надійною опорою у процесі формування та реалізації 
зовнішньоторговельної політики нашої держави.

Бажаю Вам нових ідей та яскравих рішень!

З повагою

Міністр освіти і науки України 
С.М. Квіт

25 травня 2015 року
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Шановні колеги!

Сердечно вітаю науково-педагогічний склад, усіх пра-
цівників, студентів, магістрів, аспірантів, слухачів Україн-
ського державного університету фінансів та міжнародної 
торгівлі з 20-ю річницею з дня утворення.  

У цей святковий день звертаюся зі словами подяки до 
тих, хто орієнтований на надання якісних освітніх послуг, 
піднесення ролі альтернативних систем по забезпеченню 
підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі фі-
нансів і права, на реалізацію стратегічних завдань щодо 
розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 
нашого Університету. Це доктори, професори, доценти, 
досвідчені фахівці-практики, кандидати наук, серед яких 
заслужені працівники освіти України, заслужені юристи 
України, заслужені майстри спорту, інші співробітники, 
які закладають міцну основу університетської освіти. 

Сьогодні наш Університет відіграє вагому роль у підготовці висококваліфікованих фа-
хівців, здійснює велику роботу у сфері духовного відродження української нації, вихован-
ні молодого покоління на принципах християнської моралі, верховенства права та прав 
людини. Зроблено багато, і попереду – нові, реальні перспективи.

Зокрема, у цьому навчальному році ми встигли відновити роботу юридичного факуль-
тету, створили кафедри: фінансового, адміністративного права та державного управління; 
цивільного права і процесу. Нині юридичний факультет має уже сім кафедр. Створено й 
навчально-науковий фінансово-економічний інститут на базі колишнього факультету. Нам 
вдалося вивести юридично з окупованої території Донецьку філію та утворити на її базі 
Коледж фінансів та міжнародної торгівлі нашого Університету, зареєструвати його в місті 
Києві, де продовжують навчання студенти з колишньої Донецької філії.

В аспірантурі Університету відкрито нову спеціальність 21.04.02 – «Економічна без-
пека суб’єктів господарської діяльності», на яку вже здійснено набір аспірантів. Ми за-
вершуємо процес формування спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій з двох 
спеціальностей: 08.00.02 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини»; 
21.04.02 – «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності». Випускники науко-
вих шкіл нашого Університету і споріднених вищих навчальних закладів матимуть мож-
ливість захищати свої наукові дослідження (дисертації) і формувати кадровий потенціал 
центральних органів виконавчої влади України, закордонних дипломатичних та торговель-
них представництв. В Університеті проходять підвищення кваліфікації державні службов-
ці із питань запобігання і протидії корупції.

Щодня ми радіємо новим перемогам та маємо багато виважених задумів, зокрема щодо 
побудови Університету справді європейського рівня. 

У цей святковий день щиро зичу вам миру, стійкості духу, мужності, наснаги і творчого 
натхнення на благо України.

В. о. ректора УДУФМТ 
д. ю. н.,  професор В. Д. Гвоздецький 
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Колективу Українського державного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі

Щиро вітаю колектив Університету зі святковою подією.
Займаючи чільне місце в системі вищої освіти України Університет 

є одним із провідних вищих навчальних закладів з підготовки кадрів 
для міжнародного торговельно-економічного співробітництва.

Демократична Україна, яка розпочала фундаментальні реформи на 
національному рівні, а також активно розвиває міжнародні зв’язки, по-
требує якісного оновлення підготовки спеціалізованих кадрів.

Вірю, що накопичений колективом Університету досвід стане ос-
новою для комплексної підготовки фахівців з міжнародної торгівлі та 
забезпечить належний науковий вклад у розвиток економіки України.

Бажаю всім Вам злагоди, миру, творчого натхнення та успішної ре-
алізації всіх задумів.

З повагою
Голова Комітету Віктор Галасюк

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
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Колективу Українського дер-
жавного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі

З нагоди 20-річчя щиро вітаю 
колектив Університету, який готує 
висококваліфікованих фахівців для 
забезпечення сталого міжнародного 

торговельно-економічного співробітництва України.
Здобутки Університету за відносно незначний період часу свідчать 

про те, що колектив проводить послідовну і наполегливу роботу по 
збереженню наукових традицій та досвіду, своєчасно і послідовно мо-
дернізуючи навчально-методичну, наукову та виховну роботу.

Переконана, що в умовах глобалізації, коли гроші та грошові сис-
теми перетворюються на енергію цивілізації, а міжнародна торгівля 
досягає всіх сфер економіки - колектив Університету братиме і надалі 
активну участь у науковому прогнозуванні та обґрунтуванні нових па-
радигм інтеграції економіки України до світового господарства.

Впевнена, що Університет має значний науково-педагогічний по-
тенціал для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців у 
галузі міжнародної економіки, фінансів та права.

Бажаю Вам всіх життєвих благ, стійкого оптимізму та нових науко-
вих звершень.

Заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України – 
Торговий представник України Наталія Микольська



8 Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 
Серія. Економічні науки. Науковий журнал. ISSN 1028-7507 №3 (80) 2015.

Українському державному університету 
фінансів та міжнародної торгівлі

Від імені ректорату, Вченої ради та всього ко-
лективу Національної академії внутрішніх справ 
щиро вітаю Вас з нагоди 20-річчя створення 
Українського державного університету фінансів 
та міжнародної торгівлі.

Відзначення цієї ювілейної дати – чудова на-
года вшанувати самовіддану наукову та творчу 
працю колективу навчального закладу.

Розпочавши свій шлях в 1995 році, університет сьогодні є важливим 
центром розробки сучасних прогресивних технологій, форм і методів 
навчання. Ваш заклад освіти набув визнання не лише в нашій державі, 
але й далеко за її межами, а Ваші випускники роблять вагомий внесок 
у становлення України як розвинутої демократичної держави, примно-
жуючи її славні здобутки.

Бажаю Вашому потужному колективу успіхів у науковій та практич-
ній діяльності, невичерпної творчої наснаги, добра, миру, оптимізму, 
здійснення задумів і прагнень.

Нехай результатами Вашої плідної праці буде високий рівень про-
фесійної майстерності випускників.

З повагою
ректор
генерал-майор міліції В.В. Чернєй
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Колективу Українського державно-
го університету фінансів та міжнародної 
торгівлі

Засвідчую Вам своє шанування й сердечно 
вітаю з 20-річчям від дня заснування Україн-
ського державного університету фінансів та 
міжнародної торгівлі.

У цей святковий день прийміть від науко-
вої спільноти Тернопільського національно-
го економічного університету букет вітань, 
переплетений щирістю почуттів і теплом 

сердець науково-педагогічному колективу й студентства вищого на-
вчального закладу.

Двадцять років - прекрасний вік, У якому віриш у свої сили, мрієш 
про нові злети і перемоги. Ваш ювілей - це свято для усік хто поклика-
ний творити добробут нашої держави, прагне до культурного та освіт-
нього зростання.

Сумлінна праця, професійна майстерність Вашого колективу сприяє 
утвердженню високих, критеріїв національної освіти.

Швидко спливає вода у дзвінкому потоці часу, та на скрижалях, ро-
ків закарбувалися здобутки Вашого університету. Ідіть упевненим кро-
ком назустріч майбутньому, залишаючи вагомий пласт добрих напра-
цювань.

Вітаючи наукову громадськість, студентів, працівників та випускни-
ків хочеться побажати Вам міцного здоров’я, творчої наснаги у підко-
ренні нових вершин економічної науки, цікавих відкриттів, активного 
довголіття та процвітання.

Нехай кипуча енергія й надалі спонукає до дієвості, сміливих заду-
мів, життєво важливих проектів і наукових перемог в ім’я України!

Зі святковою шанобливістю
ректор Тернопільського 
національного економічного 
університету  А.І. Крисоватий




