
  

     Суспільна рівновага підтримується лише безперервною працею
. .В І Вернадський

Дістали пусті 
балачки про кризу 

в країні? 



  

Постав крапку!

Ми починаємо 
новий відлік!



  

Студреспубліка за сприяння Благодійного 
Фонду “Богдана Гаврилишина” 

та оргпідтримки 
Міністерства освіти і науки України

Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту

Минулого року нас 
підтримали:



  

оголошують конкурс 
на участь у проекті

““НОВИЙ СТАРТ. НОВИЙ СТАРТ. 
СТРАТЕГІЯ-20СТРАТЕГІЯ-205050

для України”для України”  



  

Перший “Новий старт” відбувся у квітні 2009р., тоді він став проявом 
реакції здорових сил суспільства на кризову ситуацію, яка склалася в 
економіці України.   

Були запропоновані "точки підйому" в економіці, а також розглянуті та 
проаналізовані альтернативні сценарії розвитку країни (мілітарна, 
родова, експансіоністська, авторитарна та інші моделі).   

Вперше в історії незалежної України горизонт стратегування 
розвитку країни було розширено на такий довгий термін.   

Стратегія-2050 для України буде представляти собою загальний 
документ, який розкриває план розвитку (по окремих напрямках) 
України як суверенної держави в світі до 2050 року.



  

Мета проекту:
визначити та проаналізувати нові задачі для України в умовах 
світової економічної кризи;
використати інтелектуальний потенціал учасників для 
розробки Стратегії розвитку шляхом оголошення конкурсу на 
найкращі ідеї, оргпроекти та наукові розробки, далі - провести 
оргдіяльнісну гру з проблемним завданням: “Розгортання та 
інструментарій втілення Стратегії-2050 для України” та 
Стратегічний саміт;
створити майданчик для діалогу з предмету проекту;
сприяти втіленню Стратегії-2050 для України.



  

Для участі у проекті необхідно 
надіслати на 

е-пошту: studrespublika@bk.ru
анкету та ідеї, оргпроект,

наукові розробки
на тему:

“Новий старт. Стратегія-2050 для 
України”

mailto:studrespublika@bk.ru


  

На основі поданих ідей, оргпроектів, 
наукових розробок

Експертною радою буде відібрано 
близько 

100 учасників оргдіяльнісної гри



  

Експертна рада: 

авторитетні спеціалісти 
у галузі економіки, освіти, 

менеджменту, політики



  

Оргдіяльнісна гра 
(13.05-16.05.2010р.) 

для відібраних та 
Стратегічний Cаміт
(17 травня 2010р.) — 

для кращих!



  

Обмін досвідом — для 
бізнесменів!

Цінні призи – переможцям! 
Можливість інвестицій – 

підприємливим!



  

Термін подачі анкет та 
оргпроектів 

(наукових розробок): 

до 30 квітня 2010 року



  

Додаткову інформацію 
шукайте на сайті 

www.studrespublika.com   
за тел:

063 267 44 90 - Олександр Щерба
050 425 19 79 - Дар’я Бурік

або у регіонального
координатора
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