Програма МВА для
вищих керівників компаній

Змініть свою систему координат, створіть
нові виміри для себе та свого бізнесу!
Програма Senior Executive MBA орієнтована
на вищих керівників та власників компаній, які
мають значний управлінський досвід, але задають
собі питання, як розвиватися далі. Програма
допоможе систематизувати загальне розуміння
бізнес-середовища, визначити нові стратегічні плани
для розвитку бізнесу і впровадити їх, спираючись на
знання та досвід, отримані в МІМ-Київ.
МІМ-Київ — перша українська бізнес-школа, яка
у 2004 році запропонувала програму Senior Executive
MBA.

«МІМ-Київ – це ще одна сходинка до вершин, до власного розвитку. Розуміємо, що МІМ-Київ
став нашим будинком знань і не хочеться прощатися… Ми намагатимемося подвоїти вкладені
в нас знання своїми досягненнями і робитимемо так, щоб МІМ-Київ нами пишався».
Алла Капліна, власник клініки «Вертебра», випускник програми SE MBA

• Викладачі
Бізнес-школа МІМ-Київ має високопрофесійний
творчий викладацький колектив, науковий
потенціал якого підтверджено званнями докторів
та кандидатів наук, а також магістрів бізнесадміністрування (МВА). Викладачі МІМ-Київ
постійно удосконалюють свої компетенції,
консультують бізнес та беруть участь у
міжнародних конференціях та проектах.
• Міжнародна складова
Закордонний навчальний модуль – обов’язковий
міжнародний компонент програми SE МВА, що
передбачає візити до провідних національних та
транснаціональних компаній та обговорення з їх
керівництвом сучасних підходів до формування
стратегій розвитку бізнесу.
• Партнери
Основні курси програми розроблено у співпраці з
провідними бізнес-школами світу: Tepper School
of Business - Carnegie Mellon University (США),
International Institute for Management Development
– IMD (Швейцарія), Leuven School of Business
and Economics - Katholieke Universiteit Leuven
(Бельгія), University of Exeter Business School
(Великобританія), Lorange Institute of Business
(Швейцарія).

1. Аналітичні інструменти
прийняття управлінських
рішень
•
•
•
•
•

Управлінський екаунтинг
Фінанси корпорацій
Фінансова звітність
Інвестиційний менеджмент
Маркетинг

2. Організаційна досконалість
•
•
•
•
•
•

Управління проектами
Організаційний розвиток
Менеджмент
Аудит та безпека бізнесу
Бізнес-моделювання
Крос-культурний менеджмент

3. Стратегічні перспективи
•
•
•
•
•

Стратегічний маркетинг
Стратегічний менеджмент
Управління змінами
Корпоративне управління
Сучасні проблеми економічного розвитку

4. Національне та міжнародне
бізнес-оточення
• Правове середовище сучасного бізнесу
• Міжнародні фінансові ринки та фінансові
інститути
• Міжнародний бізнес
5. Інтенсивне вивчення ділової
англійської мови (за вибором)
• Оволодіння фаховою термінологією та
можливість спілкування у професійному
бізнес-середовищі
• Можливість отримання сертифікату
Business English Certificate від University of
Cambridge ESOL Examinations
Навчання слухачів, які мають значний
управлінський досвід, формує в групі
середовище для обміну досвідом та ідеями,
що сприяє встановленню нових контактів та
партнерств.

Після завершення навчання проводиться підсумкова
атестація та захист дипломної роботи. Випускники
програми отримують диплом Executive МВА
МІМ-Київ.
Слухачі програми SE МВА мають додаткову можливість
отримати диплом Executive MBA Lorange
Institute of Business (Цюрих, Швейцарія).
Для цього учасники програми повинні прослухати
додатково два навчальних модулі в Цюриху та
підтвердити відповідний рівень знання англійської
мови сертифікатом BEC, TOEFL або IELTS.
Зарахування на програму Senior Executive
МВА МІМ-Київ здійснюється за результатами
індивідуальної співбесіди та вступних тестів.
Тривалість: 26 місяців
Формат навчання:
модульний — 17 триденних модулів
четвер, п’ятниця, субота з 9:30 до 19:00
Приєднуйтесь до спільноти МІМ-Київ — справжньої бізнес-еліти України!

«Вражень залишилося дуже багато. Вдалося поспілкуватися із цікавими та поважними
людьми, а також потоваришувати із ними. З’явилося багато друзів – однодумців, які
думають і говорять однією мовою, хто має такі ж зацікавлення як і ти.
Також отримав безліч відповідей на ті питання, які з’явилися відколи починав власний
бізнес. Змінився світогляд відносно фінансів та ефективності ведення бізнесу».
Віталій Буравицький, власник ТОВ «Парк+», випускник програми SE MBA
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