
Шановні, друзі, колеги! Закладу вищої освіти  
«Міжнародний університет бізнесу і права» в 2021 році – 30 років.

Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, співробітників та студентів із 30-річ-
чям від дня заснування Міжнародного університету бізнесу і права.

Багато чи мало? На це питання може дати відповідь підсумок досягнень  і результат на 
момент оцінки.

Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» – вищий навчальний заклад, 
заснований в 1991 році, один з перших приватних університетів України. ЗВО «МУБіП» – член 
Міжнародної асоціації університетів ЮНЕСКО та офіційно визнаний в багатьох країнах світу. 
У 2000 році ЗВО «МУБіП» було включено до Державного реєстру вищих навчальних закла-
дів. У 2010 році ЗВО «МУБіП» отримав сертифікат відповідності послуг у сфері вищої освіти 
вимогам ДСТУ ISO 9001-2009.

Міжнародний університет бізнесу і права сьогодні це: 
 власні 3 корпуси 12 000м2 та 2 га землі;
 рівні вищої освіти: фаховий молодший бакалавр, бакалавр,  магістр, аспірантура і  

 докторантура;
 2100 ліцензійний обсяг студентів, з яких 35 іноземних студентів;
 спеціальності: 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та 

 страхування; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 081 Право; 292 Міжнародні 
 економічні відносини.
Структура університету включає: Інститут міжнародної економіки та інформаційних техно-

логій, Інститут права, Коледж, Науково-дослідний інститут регіонального розвитку. В універ-
ситеті видаються фахові журнали: науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор (фахова ре-
єстрація: категорія «Б») та науково-практичний журнал «Правові новели» (фахова реєстрація:  
категорія «Б»). Університет співпрацює з освітніми установами  США, Чехії, Литви, Молдови, 
Німеччини, Білорусі, Ізраїлю.  

Сьогодні наш колектив продовжує і примножує свої славні традиції. У рамках Болон-
ського процесу успішно запроваджуєються європейські підходи до підготовки нової генера-
ції духовної та інтелектуальної еліти нації.

Шановні колеги! З нагоди свята прийміть найщиріші вітання та побажання творчої 
наснаги та успіхів! Нехай ваш досвід і професіоналізм, величезний творчий та інтелекту-
альний потенціал у справі підготовки фахівців та виховання молоді і надалі служитиме 
зміцненню нашої держави. Бажаю Вам міцного здоров'я, любові, злагоди і благополуччя!
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