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Вельмишановний Миколо Олександровичу,  

Висловлюємо Вам свою повагу і щиру вдячність за співпрацю та запрошуємо студентів і викладачів              
Запорізького національного університету взяти участь у Конференції наукової молоді Young Scientists           
Conference 3.0 (YSC) «Економічне майбутнє України», яка втретє відбудеться 24 квітня 2020 року у м. Києві під                 
егідою Української асоціації Римського клубу та Київського міжнародного економічного форуму. 

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 400 студентів-економістів і викладачів з провідних університетів з усієї країни,             
відібраних за результатами конкурсу мотиваційних есе, і буде присвячена питанням економічної політики ,             
підприємництва та особистісного розвитку. Кандидати, есе яких будуть відібрані організаторами, отримають           
запрошення для безкоштовної участі у Конференції. 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. 

Ключовий міжнародний спікер  конференції YSC 3.0: 

- Чандран Наїр, президент Всесвітнього Інституту Майбутнього (GIFT), член Римського клубу та            
Королівського товариства мистецтв. 

Просимо Вас поширити відповідну інформацію (у Додатку) серед студентів і викладачів очолюваного            
Вами ЗНО та його структурних підрозділів (у т.ч. засобами електронної розсилки) з метою надання їм               
можливості безкоштовно взяти участь у Young Scientists Conference 3.0 та використати здобуті знання й              
міжнародний досвід задля сталого економічного розвитку України. 

Зареєструватися на Конференцію та ознайомитися з умовами участі й більш детальною інформацією можна на 
сайті www.clubofrome.org.ua  або за посиланням  https://cutt.ly/8rn5Ahs Окремо наголошуємо на нашій готовності 
відкрити пряму відео-трансляцію заходу для очолюваного Вами університету, щоб зацікавлені студенти і викладачі 
отримали можливість почути виступи в режимі онлайн в день проведення Конференції. 

У разі виникнення запитань, у т.ч. щодо організації відео-трансляції, будь ласка, звертайтесь за електронною 
адресою: ysconference3@gmail.com 

Сподіваємось на підтримку цієї важливої ініціативи та на подальшу взаємовигідну співпрацю! 

З повагою,  
 
Президент Української асоціації 
Римського клубу Віктор Галасюк 
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