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Форма 
проведення Саміт

Місце 
проведення м.  Київ,  вул.  Тургенівська,  8/14.  Національний  педагогічний  університет 

ім.М.П.Драгоманова, гуманітарний корпус (другий поверх, актова зала).

Ціль Використання інтелектуального потенціалу молоді для розробки пропозицій до 
Стратегії розвитку України на 2010-2050 роки шляхом проведення конкурсу на 
найкращі  оргпроекти  та  наукові  розробки,  оргдіяльнісної  гри  з  проблемним  
завданням: “Практичний оргплан змін української економіки” та Молодіжного  
економічного саміту.

Завдання
1. Нові задачі для України в умовах світової економічної кризи.
2. Створення  майданчика  для  діалогу  щодо  застосування  здобутих  знань  та 

реалізації власних ідей молодим поколінням українців.
3. Реалізація найкращих оргпроектів та наукових розробок щодо забезпечення 

соціально-економічного розвитку.
4. Розробка пропозицій для Стратегії розвитку України на 2010-2050 рр.



Програма Саміту

 10.00–11.00
            Реєстрація. 

11.00–11.30
Церемонія відкриття, виступають: 
Голова правління Українського фонду миру, лідер НДП, автор ідеї проекту Людмила Супрун; 
директор  ДП  "Інститут  економіки  та  прогнозування  Національної  академії  наук  України", 
академік  Валерій Геєць; 
радник Прем'єр-міністра України Костянтин Ващенко; 
Голова НДЛМ, керівник проекту Павло Вікнянський.

11.30–12.35 
Виступ  Штефана Толксдорфа (Stefan Tolksdorf) - представника Шиллерівского інституту та 
Молодіжного руху Ларуша (Німеччина) на тему: «Фізична економіка Ліндона Ларуша: наука 
для наступних п’ятдесяти років. Відео-презентація проекту «Майбутнє Африки». Обговорення.

12.35–12.45 
Відео-відповідь української молоді "Зимова Студреспубліка'09 - шлях до ефективності".

12.45–14.00
Презентація найкращих оргпроектів та наукових розробок на тему “Практичний оргплан змін 
української економіки”. 
Презентація напрацювань ОДГ у вигляді пропозицій до "Стратегії розвитку України на 2010-
2050 роки".

14.00–15.00
Робота  по секціях  у  форматі  «Відкритий простір»  (Open  space)  в  аудиторіях  з  позначками 
відповідного кольору:
- синя секція «Пропозиції для Стратегії розвитку України на 2010-2050рр. в економіці»;
- жовта  секція  «Пропозиції для Стратегії  розвитку України  на  2010-2050рр. у  соціальній 

сфері»;
- зелена  секція  «Пропозиції для  Стратегії  розвитку  України  на  2010-2050рр. у 

державоустрої».
Відео-презентація  проекту  PLHINO  (Plan  Hidraulico  del  Noroeste  -  Гидравлічний  план 
північного заходу) в Мексиці. Місце показу – зала пленарних засідань.

15.00–16.00
Виступи представників секцій із презентацією отриманих результатів. Обговорення. 

16.00–17.00
Закриття Саміту, офіційне нагородження, виступають:
Голова правління Українського фонду миру, лідер НДП, автор ідеї проекту Людмила Супрун;
заступник Міністра освіти і науки України;

 Президент Академії педагогічних наук НАНУ, академік Василь Кремень;  
Голова НДЛМ, керівник проекту Павло Вікнянський.


