Я вражений підприємницьким духом в цьому регіоні
Віце-президент AACSB доктор Тімоті Мескон
Україну вперше відвідав віце-президент найавторитетнішої
всесвітньої Асоціації бізнес-шкіл.

Найелітарніший на планеті клуб «золотих комірців» Асоціація з розвитку бізнес-шкіл - у цьому році відзначає
100-літній ювілей. До Бостона, де відбуватимуться
урочистості з цієї нагоди, злетяться найіменитіші
представники ринку з усіх куточків планети: гуру
менеджменту та маркетингу, професійні бізнес-футуроли та експерти з інновацій, траблшутери та мислителі.
Загалом заплановано. що участь в конференції з нагоди сторіччя організації візьмуть 2000 учасників. І, що
особливо важливо для нас, серед тих двох тисяч є українці. Але про все по порядку.
У 1913 році в США була заснована Асоціація з розвитку університетських шкіл бізнесу (AACSB). Серед її
засновників – найстаріші університети Північної Америки, зокрема шість членів так званої «Ліги плюща».
Тривалий час Асоціація акредитувала лише північноамериканські бізнес-школи але, починаючи з 1997 року, веде
свою діяльність в інших регіонах світу. На сьогодні це – найавторитетніша організація, яка акредитує бізнес-школи
з усієї планети. Членами AACSB у регіоні Europe, Middle East and Africa є 366 бізнес-шкіл, 108 з них мають
акредитацію. Всього у світі лише 5% бізнес-шкіл акредитовані AACSB. Акредитація цієї організації розглядається
освітньою спільнотою, як найвище визнання рівня якості освітніх послуг. І тим-то важливо для нас, що в цьому
клубі лідерів є українці.
У вересні 2015 року найстаріша та, наразі, найавторитетніша бізнес-школа України – Міжнародний інститут
менеджменту МІМ-Київ – отримала повне членство у AACSB. І зараз знаходиться на стадії підготовки до
кваліфікаційного оцінювання готовності до акредитації в Асоціації. «Ми б хотіли, щоб наші дипломи відповідали
найвищим міжнародним стандартам. І знак AACSB - це свого роду знак якості. З акредитацією AACSB наш диплом
буде рівнозначний, отриманому в Сполучених Штатах та інших країнах, де присутня AACSB», - пояснила
президент МІМ-Київ Ірина Тихомирова, за її словами акредитація в AACSB непростий, тривалий і дорогий процес,
який в середньому триває сім років. Адже абикого туди не беруть. Тому прискіпливо перевіряють на відповідність
усім вимогам та стандартам. На кону – бездоганна репутація підтверджена століттям наполегливої праці сотень
тисяч людей.
Але пройшовши цих «сім кіл пекла» бізнес-школа, яка успішно пройшла акредитацію, практично, потрапляє до
«раю». Адже окрім «золотого значка якості», яким є акредитація AACSB, вона отримує унікальну можливість
бути на вістрі усіх ключових тенденцій в бізнес-освіті. І викладачі, і слухачі і навіть випускники та
адміністративний апарат бізнес-школа отримує доступ до певних тематичних цифрових платформ, які об’єднують
тисячі їхніх колег з інших елітарних бізнес-шкіл. В режимі як он-лайн так і на особистих зустрічах вони можуть
обмінюватися думками, питати поради, ділитися досвідом.
До слова, МІМ-Київ й так не пасе задніх. Бізнес-школа першою в Україні сертифікувала програму з управління в
публічному секторі – МВА-РА. Така є тут, і в Гарварді. В рамках цієї програми в МІМ-Київ вже вчаться майбутні
держчиновники на програмі «Generation.UA», яку спонсорує бізнесмен Гарік Корогодський, та міські голови (чинні
та ті, які планують балотуватися) на програмі Агенції з питань стратегічних комунікацій та інвестицій «Спільні
зусилля» - «Школа Мерів».
Доктор Тімоті Мескон – старший віце-президент, директор регіонального офісу AACSBInternational – EMEA
(Europe, Middle East and Africa) – під час свого візиту в МІМ-Київ, відзначив, що такі програми з МВА-РА, це за матеріалами г-ти «День»
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надзвичайно важливий вклад бізнес-освіти в розвиток держави. Адже по-суті ті знання, які люди отримують в
стінах бізнес-школи, впливають загалом на стиль їхнього життя.
До слова, це – перший візит представника AACSB в Україну. Графік керівництва цієї іменитої організації
надзвичайно щільний. Відряджають керівництво на розвідку лише до тих, до кого мають реально сильний
інтерес. А від МІМ-Київ, як нам здалось після спілкування з доктором Месконом, там справді в захваті.
«Протягом 27 років ця школа демонструє глибоку відданість принципам якісної бізнес-освіти. Особисто для мене
це дуже важливо. Я вчора зустрічався зі студентами й випускниками МІМ-Київ. І всі вони були дуже задоволені
своїм навчанням тут, якістю викладання, розказували про переваги, які дає кар'єрі кожного з них навчання тут. Я
був вражений. Також мене приємно вразило поєднання академічного й неакадемічного підходу МІМ-Київ... Як
професор з великим досвідом, декан і ректор, я дуже зрадів щирому ентузіазму у студентів і випускників МІМКиїв. Я помітив, наскільки вони залучені в життя бізнес-школи, навіть після випуску», - розповів доктор Мескон.
За словами доктора Мескона, МІМ-Київ з-поміж інших помітно вирізняє структурований портфель академічних
програм та широка мережа міжнародних партнерів - кращих світових бізнес-шкіл, таких як Tepper Business School
(Carnegie Mellon University), The University of Stellenbosch Business School в ЮАР та інші. «Відданість стандартам
бізнес-освіти світового рівня критично важлива. Найкращі бізнес-школи світу шукають глобальної взаємодії між
собою. Міжнародне партнерство дуже важливе як для студентів, так і для викладачів, тому я був дуже вражений
зв'язками МІМу. Я побачив, що ця бізнес-школа зацікавлена в розширенні партнерства по всьому світу, - говорить
Мескон. – Звичайно, є багато шкіл, які цілком комфортно себе почувають, працюючи на локальному,
національному рівні, але члени нашої Асоціації охоче конкурують на світовому рівні. Ми вважаємо, що це краще
для шкіл, для студентів і для бізнесу».
До слова, як виявилось МІМ-Київ є першою бізнес-школою, яка є членом і проходить акредитацію в AACSB, не
лише в Україні, але й в регіоні. Як зауважила Ірина Олегівна Тихомирова, в Асоціації не має шкіл-членів у Білорусі
та Молдові. «Наша школа представляє на світовому рівні не лише нашу країну, але й цілий регіон. Візит доктора
Мескона – це демонстрация наміру бути центром міжнародних стандартів бізнес-освіти для всього регіону», підкреслила президент МІМ-Київ.
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