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«Я – ЭТО Я И МОЯ 
СРЕДА»

ХОСЕ ОРТЕГА-И-ГАССЕТ   



1450 

выпускников 
МВА программ

20 лет kmbs

3 попытки 
старта 



ВІЗІЯ

GOOD SOCIETY. Платформа запуску і реалізації спільних бізнес і не

бізнес проектів членів асоціації, які створюють довгострокову стійку

цінність для суспільства і підвищують власний та оточуючий

управлінський рівень.



Клієнт 

Випускник Лідер бізнес 
та не бізнес проекту, який
створює стійку цінність.



НАШ ПРОДУКТ

НетворкІнг і середовище для запуску

проектів через зняття дефіциту ресурсів: 

людей, грошей, енергії, тощо.



КЛЮЧОВІ ПРОЦЕСИ 

- Івенти та Комунікації
- Метчингова платформа
- Проектний бек-офіс
- Фаундрайзинг
- Взаємодія з КМБШ



- 30 Ивентов от 3 до 300 человек

- Минус 450 000 грн по итогу года

- 110 заявок на членство 60 оплат





powered
kmbs
alumni

Чим сильніший бренд Школи, тим 

сильніший твій власний бренд, тим більше 

учасників ком’юніті, тим потужніший імпакт 

однодумців powered kmbs Alumni platform та 

більше можливостей для трансформацій.

Без Школи не існує випускника, без 

випускника не існує Школи.

Перший Великий приклад цієї ідеї – 

реалізація проекту кампусу для kmbs.

11mind.ua/kmbs_alumni
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powered
kmbs
alumni

Соціальний трансформатор 

Одна з можливих ролей випускника 

Києво-Могилянської бізнес школи, яка 

надається усім резидентам. Випускники 

Школи, які мають соціальний проект, 

можуть розмістити інформацію про 

нього в окремому розділі на медійному 

порталі mind.ua/alumni_kmbs та усіляко 

залучати до проекту ком’юніті. Таких 

учасників Платформи Школа може 

підтримувати медійно, інфраструктурно та 

інтелектуально. 

18mind.ua/kmbs_alumni
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ДРУЗЬЯ ФИЛАРМОНИИ 
ДНЕПРА

Ежегодный отчетный концерт

Thomas Brunner





Львів 2027



Львів– туристична столиця України



Рада Конкурентоспроможності 



Розробка нової візії



Візія Прориву: Львів 2027 

Місто гідного життя, базованого на довірі, чесності, взаємоповазі та 

взаємодії, що веде до добробуту, самореалізації та суспільного

блага через розвиток креативності - творення нових ідей і знань та 

їх впровадження. 

Львів – креативне місто. Візія – 2027

Мінімум корупції, максимум самореалізації, взаємоповага і 
взаємодовіра



Комунікація візії 



Розробка стратегії 





Візія Прориву: Львів 2027 
Місто гідного життя, базованого на довірі, чесності, 

взаємоповазі та взаємодії, що веде до добробуту, 

самореалізації та суспільного блага через розвиток

креативності - творення нових ідей і знань та їх

впровадження. 

Львів – креативне місто. Візія - 2027 
Мінімум корупції, максимум самореалізації, 

взаємоповага і взаємодовіра



ЧТО МЕШАЕТ?



ДНЕПР – “ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД” 

ДОВЕРИЕ



МЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ УСТАРЕВШЕГО 
СОЦИАЛИЗМА / МЕНЯТЬ ПАРАДИГМУ



ОТСУТСВИЕ ОБЩЕЙ ВИЗИИ, МИССИИ, ЦЕЛЕЙ



НЕДОСТАТОК ЛИДЕРСТВА



ВЛАСТЬ vs ОБЩЕСТВЕННОСТЬ



ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА



Історія Тімоті Ґейтнера

Завдяки членству в неприбуткових організаціях, зокрема
Економічному клубі Нью-Йорка та Раді міжнародних відносин,
Ґейтнер налагодив особисті контакти з топ-менеджерами і
членами правління близько 21 фінансової компанії.

Згідно з одним економічним дослідженням, це були корисні
знайомства, оскільки ціни на акції компаній, повʼязаних із
Ґейтнером, підскочили, коли 21 листопада 2008 р. оголосили про
те, що він стане міністром фінансів в адміністрації Барака Обами

«Площі й вежі», Ніл Фергюсон



ОБЩИЕ СМЫСЛЫ



НЕЧЕГО
ДЕЛИТЬ



РАЗВИТИЕ СЕБЯ 

КАК УПРАВЛЕНЦА 





ВЛАСТЬ 

ДОСТУПА К

ИНФОРМАЦИИ 



А ЧТО В ДНЕПРЕ? 

• ИСТОРИЧЕСКОЕ  ДНК ДНЕПРА  

• Нет ни одного локального Бизнес Объединения. Австрия
4000 жителей - 2000 Общ организаций.  

• Есть 2 сильные сетки: “Уважаемые ” и Еврейская Община

• Где мы и наши бизнесы? Где мы в развитии региона? 


