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Про що будемо говорити:  

 Учасники семінару та потенційні партнери 

 Історія створення Асоціації випускників Університету «КРОК» 

 EANET – виклики, можливості і перспективи 

 ALUMNI-Expert  

 Питання 

 
 

 



 

Учасники семінару та потенційні партнери:  

 Зареєструвалося 68 представників з 50 вишів України 

 Київ – 15, Харків – 9, Одеса – 6; Львів, Полтава, Суми, Умань, 

Хмельницький (2); Буча, Дніпропетровськ, Донецьк, Запоріжжя, Івано-

Франківськ, Кременчук, Кривий Ріг, Луцьк, Сєвєродонецьк, Чернівці (1) 

 У 25 ВНЗ  створені Асоціації випускників, інші бажають створити 

 FAQ 



 

Асоціація випускників Університету «КРОК» - 
невіртуальна соціальна мережа 

 13 липня 2007 року - п’ятниця  

 422 члени АВУ «КРОК» 

 Перші кроки 

 Напрями діяльності 

 
 

 



Щороку більше 50 різних 
заходів для членів АВУ «КРОК» 

Ми разом розвиваємося, допомагаємо 
один одному та іншим, іноді відпочиваємо! 



 

Прорив - 2014: 

Ми залучили кошти 
на ремонт та обладнання офісу 

+ побутова та оргтехніка від випускників 



EANET  
виклики, можливості і перспективи 



Заснування Бізнес Ліги АВУ «КРОК» 

 Затверджено  Загальними зборами Асоціації  випускників 
Університету «КРОК»,  4 листопада 2014 року 

 Кодекс Бізнес Ліги: 
 

    створений з метою визначення основних ідей та принципів діяльності Бізнес 

Ліги Асоціації випускників Університету «КРОК», 

 

    закріплює найважливіші цінності, що об’єднують членів Бізнес Ліги, та етичні 

норми, які приймаються добровільно кожним її членом, 

 

    включає – місію, мету, основні завдання, цінності, можливості для членів 

Бізнес Ліги. 

 



develop their business supporting each other 
 

Бізнес Ліга АВУ «KРOK»  

 Бізнес Ліга АВУ «КРОК» - це спільнота випускників 
Університету «КРОК»:  

 

 

 

 

 

 

 

• інформаційної, моральної і матеріальної підтримки один одного;  

• створення спільних освітніх та бізнес-проектів; 

• розвитку молодого покоління підприємців з числа студентів та 

випускників Університету. 

Підприєм-
ці 

Керівники 
вищої 
ланки 

Керівники 
бізнесу 

 



Бачення Бізнес Ліги АВУ «КРОК»:  

 сприяти розвитку культури успішного підприємництва  

через формування спільноти однодумців,  
підтримку та розвиток їх бізнес талантів. 

 

 

 

 :  

 

 

 
 

 



Активності  
Бізнес Ліги 

Марафон 

Мозковий штурм з випускниками-
підприємцями 

 

Гра “Мафія” 

Види: 
• Передача/обмін знаннями 

• Бізнес-орієнтованість 

• Нетворкінг 

• Змістовне дозвілля 



 Майстер-клас 

«Успішний start-up 

у кризу» 

Випускники 
проводять 
заняття для 
студентів 

Бізнес-візит в Грузію 

Активності Бізнес Ліги 

Майстер-клас з 
самоменедж-
менту 



Стипендія АВУ «КРОК» 

 

 

 

 

    Тренінги для 

переміщених  

осіб зі Сходу 

 

 

 

    Управлінські  

поєдинки 

 

 

 

 

Переможець конкурсу 

з підприємництва 

Сайт «Бабусина 

торбинка» 

 

 

 

      Неформальний 

проект  

«Піраньї КРОКу» 

 

 

 

 

 

 



Приклади старт-апів 

  NEW!!! 
  Гордість «КРОКу» 

http://alumni.krok.edu.ua/page/24 

http://alumni.krok.edu.ua/page/24
http://alumni.krok.edu.ua/page/24
http://alumni.krok.edu.ua/page/24
http://alumni.krok.edu.ua/page/24


ALUMNI-Expert 

Створення експертної платформи для 
формування та розвитку культури і 

традицій ефективного 
партнерства випускників і 

університетів та поширення успішних 
практик в Україні 



 
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

Питання?

https://www.facebook.com/alumni.krok

