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ЗАДУМ І ЦІЛЬ ПРОЕКТУ 

Задум у проведенні: 

1. відкритого пошуку на конкурс оргпроектів (наукових 

розробок, бізнес- і соціальних ідей); 

2. оргдіяльнісної гри; 

3. Стратегічного саміту. 

 Ціль: формування моди серед активних представників 

молодого покоління на інтелектуальний дискурс, 

мислення 

 



УЧАСНИКИ ПРОЕКТУ 

      Сотні найкращих представників усіх регіонів України:  

• молоді науковці,  

• викладачі,  

• менеджери корпоративного сектору країни,  

• службовці, 

• підприємці,  

• громадські активісти,  

• студенти вишів,  

• творча молодь. 

  



ІСТОРІЯ ПРОЕКТУ 

 
“Новий старт” став проявом реакції на світову кризу. 

 
2009: тема “Україна сьогодні: економічний і соціальний розвиток”. 

Найбільшу увагу учасники приділяли проблемам енергозбереження й 

ефективного використання ресурсів, недосконалості системи державного 

управління, корупції, відсутності інновацій та ефективної інфраструктури, 

проблемам освіти та розвитку морально-духовних якостей людини.  

 

2010: тема “Новий старт. Стратегія-2050 для України. Вперше в 

історії незалежної України горизонт стратегування розвитку країни було 

розширено на такий довгий термін, більше ніж на 40 років.  

 

2012/2013: тема “Сценарії майбутнього”. Додано освітній компонент, а 

також планується домогтися більше практичних результатів проекту. 

  

 



ЕТАПИ  ПРОЕКТУ 

КОНКУРС ІДЕЙ – ПОКАЖИ СЕБЕ! 

УНІКАЛЬНА ОРГДІЯЛЬНІСНА ГРА ДЛЯ КРАЩИХ 

СТРАТЕГІЧНИЙ САМІТ У КИЄВІ 



 

РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ 
  

 

- розробка та сприяння поступовому впровадженню Стратегії-2050 для України; 

 

- видання інформаційного буклету з основними положеннями та напрацюваннями  

Стратегії-2050 для України; 

 

-відбір найкращих оргпроектів, передача їх потенційним інвесторам і зацікавленим у 

втіленні структурам, супроводження розгляду та реалізації;    

 

- сприяння якісній дискусії щодо провідних інтелектуальних для світу трендів; 

 

- створення на базі сайту Студреспубліки зручної онлайн-платформи - майданчика для 

діалогу, обговорення та внесення пропозицій до Стратегії-2050 для України, котра буде 

доступна всім зацікавленим; 

 

-  формування навичок стратегування та мислення про майбутнє в учасників проекту, 

поширення думки, що мрії про майбутнє – то модно та драйвово. 



“Новий старт” забезпечує  

А окрім цього можливість зустрічі (майстер-класи, лекції, ворк-шопи тощо) з інтелектуалами 

різних країн світу для ознайомлення з останніми трендами в науці. 

      Науковцям 

      Підприємливим 

      Переможцям 



 

Вони були експертами та партнерами 

“Нового старту” 
 

 

Ігор Бураковський - директор Iнституту економiчних дослiджень та полiтичних консультацiй, 

доктор економічних наук; 

Костянтин Ващенко – екс-голова Держкомпідприємництва, перший віце-президент Національної 

академії державного управління при Президентові України; 

Павло Вікнянський - Національний лідер Студреспубліки; 

Богдан Гаврилишин - член Римського клубу, консультант з питань державного управління та 

міжнародного бізнесу, модератор і голова численних міжнародних наукових конференцій та семінарів 

у понад 70 країнах світу, доктор економіки, почесний доктор права; 

Андрій Єрмолаєв - директору Національного інституту стратегічних досліджень; 

Василь Кремень - президент Академії педагогічних наук Національної академії наук України, 

академік, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України; 

Віктор Кривенко – екс-заступник гендиректора Національного космічного агентства України; 

Олександр Олійник - директор Департаменту наукових та освітніх програм Міжнародного 

благодійного Фонду "Україна 3000"; 

Людмила Супрун – голова правління Українського фонду миру, екс-Народний депутат України. 

 

 

 

 



ОРГАНІЗАТОРИ ТА ПАРТНЕРИ 
(на даний момент) 

 

 



НАШІ КОНТАКТИ 

ВМГО “Студентська республіка” 

www.studrespublika.com 

03150 м.Київ 

вул. Велика Васильківська 129, к.39 

office@studrespublika.com 

т/ф (044) 529-13-75 

 

З питань медіа та брендінгу: 

Віра Андріюк, бренд-менеджер 

brand-manager@studrespublika.com 

(097) 883-22-26 
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