
Українська асоціація Римського клубу спільно з Київським міжнародним економічним форумом 30 березня 
проводить у м. Києві (кінотеатр «Київ») конференцію наукової молоді «Економічне майбутнє України». 

Великий українець, почесний член Римського клубу Богдан Гаврилишин казав: «Молодь змінить Україну!».  
Ми повністю поділяємо його погляд і прагнемо його втілення в життя.

Конференція об’єднає понад 350 студентів-економістів і викладачів з провідних університетів з усієї країни і 
буде присвячена питанням формування нової економічної політики та плеканню підприємництва.  
Наша мета – допомогти талановитій українській молоді стати архітекторами кращої економічної та соціальної 
реальності. Дати перспективним науковцям цінні дороговкази й об’єднати їхню енергію навколо ідей 
збалансованого та соціально орієнтованого економічного розвитку.

Спікери конференції – півтора десятка провідних міжнародних і українських економістів, науковців, успішних 
промисловців та підприємців. 

Ключові міжнародні ТОП-спікери конференції: Андерс Війкман, Ерік Райнерт і Гаррі Джейкобс.
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10:00 - 10:15

12:30 - 12:45

13:00 - 13:15

12:45 - 13:00

13:15 - 13:30

13:30 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 14:30

09:00 - 10:00

10:15 - 10:30

10:30 - 11:10

11:10 - 11:50

11:50 - 12:30

Вітальне слово та вступна презентація президента Української 
асоціації Римського клубу Віктора Галасюка

Віктор Галасюк  
Президент Української асоціації Римського клубу, народний депутат України, к.е.н.

Анатолій Максюта 
Голова Ради Української асоціації Римського клубу, перший заступник Міністра 
економіки (2005-2007 рр., 2008-2011 рр., 2012-2014 рр.), заслужений економіст 
України, к.е.н.

Віктор Вовк  
Асоційований член Римського клубу, віце-президент Української асоціації 
Римського клубу, народний депутат України, к.ф-м.н.

Олексій Жмеренецький  
Координатор дискусійного клубу «КОЛО», ініціатор проекту «Хартія Майбутнього»

Ігор Гужва  
Провідний експерт мозкового центру «CMD-Ukraine», д.е.н.

Володимир Панченко  
Директор «Агентства розвитку Дніпра», к.і.н.

Кава-брейк

Реєстрація

Відео-трансляція виступу співпрезидента Римського клубу Андерса Війкмана (Швеція)

Проф. Ерік Райнерт (Норвегія)  
Засновник фонду «Інший канон», голова Наглядової ради Центру розвитку ринкової 
економіки («CMD-Ukraine»)

Проф. Гаррі Джейкобс (США)  
Член Римського клубу, головний виконавчий директор і голова ради Світового 
консорціуму університетів (World University Consortium), головний виконавчий директор 
Всесвітньої академії мистецтва й науки (World Academy of Art & Science)

Кава-брейк

Нова економічна політика:  
як не помилитись з «професією» країни

Програма



14:30 - 16:00

16:00 - 16:45

Модератор:

Юрій Пивоваров 
Голова оргкомітету Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 

Спікери:

Костянтин Паливода   
Голова Правління ПАТ АКБ «Аркада», член Ради Української асоціації  
Римського клубу, д.е.н.

Жанна Крючкова  
Засновник та керуючий партнер «Jansen Capital Management», заступник Голови 
Ради директорів будівельної компанії «Стікон», учасниця світового рейтингу кращих 
студентів eMBA 2016

Віталій Ільченко  
Власник групи компаній «Укравіт»

Валерій Фіщук  
Регіональний менеджер з розвитку бізнесу Cisco в Україні та країнах СНД,   
віце-президент Асоціації «Інноваційний розвиток України» (UAID)

Олександр Громико 
Президент Української асоціації виробників електротехніки, засновник  
компанії «Saturn»

Модератор:

Юрій Пивоваров 
Голова оргкомітету Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) 

Спікери:

Проф. Ерік Райнерт (Норвегія)  
Засновник фонду «Інший канон», голова Наглядової ради Центру розвитку  
ринкової економіки («CMD-Ukraine»)

Проф. Гаррі Джейкобс (США)  
Член Римського клубу, головний виконавчий директор і голова ради Світового 
консорціуму університетів (World University Consortium), головний виконавчий директор 
Всесвітньої академії мистецтва й науки (World Academy of Art & Science)

Віктор Галасюк  
Президент Української асоціації Римського клубу, народний депутат України, к.е.н.

Панельна дискусія 
«Український прорив: підприємництво та інновації»

Сесія запитань і відповідей

16:45 - 17:00 Заключне слово організаторів Конференції


