
Смішно від Смішно від 
безглуздих дій безглуздих дій 

керівництва країни?керівництва країни?

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Набридло?Набридло?
Хочеш   жити Хочеш   жити 

краще?краще?

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Змінимо!Змінимо!

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



ВМГО
“Студентська 
республіка”

Український фонд 
миру

(голова правління - 
Людмила Супрун)

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Народно-
демократична
ліга молоді 

Інститут економіки та 
прогнозування 

Національної академії 
наук України

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”

За підтримки:За підтримки:

МіністерствоМіністерство
        освіти освіти 
                і наукиі науки
                        УкраїниУкраїни



оголошують конкурс оголошують конкурс 
на участь у проектіна участь у проекті  

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



    Новий старт.Новий старт.  
             

Економічний і соціальний Економічний і соціальний 
розвитокрозвиток

Україна сьогодні:Україна сьогодні:
            
                

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



У ці складні для життя країни часи 
ініціативу в свої руки повинні взяти   чесні 

люди, патріотично налаштовані 
представники молоді, бізнесу та науки. 
   Люди з Україною у серці та розумом у 

голові! 

МИ ВПЕВНЕНІ!МИ ВПЕВНЕНІ!

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



До 30 квітня 2009р.До 30 квітня 2009р.
Напиши оргпроект чи 

наукову роботу на тему 
““Практичний оргплан змін Практичний оргплан змін 

української економіки”української економіки”

11-й-й  КРОККРОК

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



      14-16 травня 2009р.14-16 травня 2009р.
Отримай унікальний досвід від 

участі в
оргдіяльнісній гріоргдіяльнісній грі

            
  

2-й2-й  КРОККРОК

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



17 травня 2009р.17 травня 2009р.
Стань учасником

МолодіжногоМолодіжного
економічного самітуекономічного саміту

За участі топових іноземних і вітчизняних бізнес-гуру та експертів.За участі топових іноземних і вітчизняних бізнес-гуру та експертів.

3-й3-й  КРОККРОК

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



На основі поданих оргпроектів 
(наукових розробок) спеціально 

сформованою Експертною радою 
буде відібрано близько 

100 учасників оргдіяльнісної гри!  

ВІДБІР УЧАСНИКІВ!В ІДБІР УЧАСНИКІВ!

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Складається з авторитетних осіб у різних 
галузях: провідних науковців і представників 

бізнесу, молодіжних лідерів.
Голова Експертної ради: Людмила Супрун.
Учасники:Валерій Геєць, Павло Вікнянський, 

Володимир Крутько, Костянтин Ващенко, 
Олександр Бланк, Дмитро Кулібаба, Олександр 

Безуглий та ін.

Експертна рада:Експертна рада:

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Окремо будуть розглянуті 
можливості стимуляції найкращих 
оргпроектів чи наукових розробок 
шляхом надання їм можливостей 

інвестування!
Для Переможців — цінні призи!

  УВАГА!УВАГА!

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Для участі у проекті необхідно 
надіслати на 

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

(наукові розробку) на тему 
“Практичний оргплан змін 

української економіки” 

Як стати учасником?Як стати учасником?

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”

mailto:studrespublika@bk.ru
mailto:alex_scherba@bigmir.net


Додаткову інформацію 
знайдеш на сайті 

www.studrespublika.com  
або  

Щерба Олександр: 8(063)26-74-490; 8(095)271-28-27
та тел./факс: 8(044)522-82-98

КОНТАКТИ:КОНТАКТИ:

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”



Зроби внесок у Зроби внесок у 
процвітання держави!процвітання держави!

  Запропонуй свою дієву Запропонуй свою дієву 
Стратегію розвитку Стратегію розвитку 

України!України!

"Україна сьогодні: "Україна сьогодні: 
економічний і соціальний розвиток”економічний і соціальний розвиток”
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