


ЗМІСТ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

1. 3 речі, які варто знати про
МІБО КНЕУ. 

2.Чому саме тут і саме зараз –
Програма МВА?

3.На шляху до мети



1. Три речі, які варто знати про : 



2004

2005

2006

2007

2008

1.МИНУЛЕ - 2.ТЕПЕРІШНЄ - 3. МАЙБУТНЄ

Інформаційна діяльність, 
консалтинг

Проведення тренінгів і
семінарів, маркетингові
дослідження

Організація підготовчих курсів, 
розповсюдження навчальної і
бізнес літератури

Підвищення кваліфікації
спеціалістів, видавнича
діяльність

МВА



ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЕКТИ
Провели маркетингові дослідження

2005-2007рр.

Ринок страхових
послуг України

Соціальна політика
України в умовах
глобалізації

Ринок меблів в
Україні

Важке
машинобудування в
Україні

Система вищої освіти в
Україні

Український
книжковий ринок

Ринок бізнес-освіти в
Україні



КОНСАЛТИНГ

Реалізовано комплексні проекти:

2007рр.

Кондитерська корпорація
ROSHEN 

Науково - дослідний інститут
соціально-економічного
розвитку міста

МегаЛенд



ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

Програма семінарів для
керівників страхових
організацій.

2005-2006р.

Клієнти:

http://www.credo-classic.com/
http://www.alcona.com.ua/ukr
http://www.ukringroup.com.ua/index.html
http://insurhouse.com/


ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

Програма підвищення кваліфікації
керівного складу

2006-2007р.

Розробка матеріалів та організація
навчальної програми з підвищення
кваліфікації керівників/фахівців

2004р.

Клієнти:
ВАТ “Маріупольський
металургійний комбінат
ім. Ілліча”

Клієнти:
ДП НАЕК “ЕНЕРГОАТОМ”

http://www.energoatom.kiev.ua/
http://illycha.relc.com/


ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

Видавництво та
розповсюдження економічної
літератури

2005-2008рр. 

Партнери:

Київський національний
економічний університет імені
Вадима Гетьмана.

2007р. – МІБО КНЕУ внесено
в Реєстр книговидавців та
книгорозповсюджувачів
України.



МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Курси перепідготовки
військовослужбовців за
спеціальностями: “Менеджмент”, 
“Маркетинг”

2007р.

Партнери:

НАТО-Україна Київський національний
економічний університет
ім. Вадима Гетьмана



МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ

Провели маркетингові дослідження

2006р.

Клієнти:
Видавництво “Easy Readers” Данія

http://www.easyreader.dk/


ПАРТНЕРИ

http://www.dfp.gov.ua/
http://illycha.relc.com/
http://insurhouse.com/
http://www.ukringroup.com.ua/index.html
http://www.alcona.com.ua/ukr
http://www.credo-classic.com/
http://www.energoatom.kiev.ua/
http://www.techizdat.ru/
http://www.indexbank.ua/
http://uam.in.ua/
http://www.bfbp.com.ua/
http://www.roshen.ua/
http://www.kneu.kiev.ua/
http://www.icbe.com.ua/www.intensive.com.ua


2.Чому саме тут і саме зараз? : 



Які характеристики Програми?

Тривалість навчання - 2 роки

Вартість навчання – 5 000$

Початок занять: вересень 2008р.

Завершення занять: 2010р.

Структура програми: 29 дисциплін

Загальні вимоги до слухачів:
Закінчена вища освіта за будь-якою
спеціальністю, досвід роботи (мінімум 2 роки), 
бажано знання іноземної мови.



Що включає програма навчання ?



За яким графіком будемо навчатись ?

Графік навчання

Навчання проходить по сесіям, тривалістю 12-14 днів.



Яка матеріально-технічна база ?

Забезпечення навчальною
літературою.

Бібліотека економічних видань
та періодики.

Бібліотека електронних видань

Комп’ютерний клас та Інтернет
- ресурс.



Що корисного ?

Диплом державного зразку про
отримання Другої вищої освіти МБА, 
підтверджує кваліфікацію магістра
міжнародного рівня і підвищує
можливості кар’єрного зростання. 

Диплом спеціаліста юридичної сфери
розширює горизонти професійної
діяльності та додає унікальності Вашій
компетенції.

Індивідуальний підхід, зручний графік
навчання та можливості постійного
самовдосконалення, додаткова
підтримка після закінчення навчання.



3. На шляху до мети



Як долучитись до команди ?

Крок 3.

Подати заяву для проходження навчання, 
підписати договір та здійснити оплату.

Крок 1.

Подати заповнений пакет матеріалів
кандидата на навчання за програмою

«МВА».

Крок 2.

Пройти письмове тестування.



Які потрібні документи ?

Першочергові документи

Аплікаційна форма

Мотиваційний лист

Додаткові документи

1. Копія диплому про вищу освіту

2. Ксерокопія виписки з трудової книжки

3. Копія першої та другої сторінки паспорту
4. Копія ідентифікаційного коду

5. 4 фотокартки

6. Бажано рекомендаційні листи з місця роботи
(теперішнього або минулого), написані згідно з
формою (див. ст. 6)



КОНТАКТИ
Міжнародний інститут бізнес-освіти КНЕУ ім. Вадима
Гетьмана за адресою:  пл. Львівська 14, м. Київ, 
04053, 

E-mail: irina@icbe.com.ua

Тел./факс.: (044) 537-61-77, 537-61-71  

mailto:irina@icbe.com.ua

