
#ТРАНСФОРМУЙ себе 
країну
світ

1 квітня
Торгово-Промислова Палата України

Youth Speak Forum
2017



ПРО ФОРУМ

YouthSpeak Forum - це щорічна подія, для активної молоді, яка буде проходити у Києві, де ти можеш 
знайти однодумців, отримати нові можлівості та знання. YouthSpeak Forum збирає однодумців, 
представників державного, громадського та бізнес секторів для отримання нових перспектив, 

прийняття спільних рішень та втілення їх у реальність.
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«Хочу спробувати щось нове, розвинути якісь нові навички. Такі

форуми об'єднують молодь, спонукають до спільних дій для 

досягнення нових вершин» - Ярина, учасниця форуму.
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ПРОФІЛЬ УЧАСНИКА



БЛОК INSPIRE

Відкриття

Powerful talks

На відкритті учасники форму поринули у 
контекст події, ставили цілі на день та 
познайомились з частиною партнерів 

Анна Солоід
співзасновники Start2Go

Ірина Прокоф’єва

4 спікери із різних сфер поділилися з молоддю 
тим, які зараз є тренди в Україні та світі, чому 
варто співпрацювати з різними секторами та 

освітили свій погляд на лідерство

Олена Шершун 
Президент AIESEC в Україні

Цілі сталого розвитку ООН: перспективи 
та тенденції імплементації в Україні.

Тетяна Лукинюк
Генеральній менеджер Red Bull Україна та Білорусь

Прикладне лідерство. Приклади із життя про те, яким 
може бути лідер, які в нього характеристики та 

поведінка.

Генадій Чижиков
Президент Торгово-промислової палати України

Молодь та бізнес. Чому треба і як не боятися 
молоді відкривати власну справу.

Ілля Кінігштейн
Управляючий партнер та креативний дректор

Creative Quarter
Sharing economy або як співпраця між 

секторами сприяє росту організацій та проектів



БЛОК INSPIRE Панельна дискусія на тему 
«#Трансформуй. Себе. Країну. Світ»

Учасники:

Рімма Ель Джувейді
Голова правління, “Навчай для України”

Дмитро Шимків
Заступник Глави Адміністрації Президента

Інга Колба
Керівник проекту “Студвей”

Ольга Петрусенко
Менеджер SAP з розвитку бізнесу

Богдан Ярмоленко
Партнер, керівник відділу

супроводу угод EY в Україні

На панельній дискусії піднімалось багато питань з 
приводу того, як трансформувати світ навколо нас 

та виявили те, що наразі потрібно для цього.

✓ Вивчати Machine learning та 
практичне використання штучного 
інтелекту;

✓ Розвити аналітичні навички і роботу 
з Big data; 

✓ Бути відкритим до нових досвідів;
✓ Аналізувати проблеми і світові

виклики;
✓ Вміти мріяти;
✓ Використовувати передові знання.

#Трансофрмувати країну#Трансофрмувати себе

✓ Адаптивність до змін
✓ Бути відповідальним
✓ Цікавість 
✓ Віра в власні можливості
✓ Розуміти свої пріоритети
✓ Не боятися помилок
✓ Бути собою 
✓ Професійно підходити до 

всього



Простір можливостей, де провідні українські 
компанії та громадські організації розповіли 

учасникам форуму про свої кар'єрні 
можливості, програми.

БЛОК ENGAGE

 TERRASOFT 

 SAP 

 EY

 ТМ Аляска 

 School of Media 

 SMM school 

Учасники

Простір можливостей

 Elsa 

 ФРІ 

 Ліга студентів

 Casers 

 Пласт 

 Teenerziger

 Studpoint

 AIESEC 



ПОЗИЦІОНУВАННЯ
КОМПАНІЇ SAP НА

YOUTHSPEK FORUM



ПОЗИЦІОНУВАННЯ
КОМПАНІЇ TERRASOFT НА

YOUTHSPEK FORUM



ПОЗИЦІОНУВАННЯ
КОМПАНІЇ EY НА

YOUTHSPEK FORUM



БЛОК ACT

Електронна система публічних закупівель, 
яка прийшла на зміну паперовим

держтендерам.

Обєднує киян, бізнес, активістів та владу
міста задля розвитку розумної міської

інфраструктури.

Платформа реалізації ідей для 
поліпшення міста в рамках бюджету 

участі.

Сайт пошуку можливостей. Міністерство молоді та спорту України

Учасникам форуму була надана можливість вирішення реальних кейсів від 
державного та корпоративного сектору, а також громадських ініціатив 
задля того, щоб на практиці дати уявлення про те, які можливості є в 

нашій країні. 

Кейси представляли:

Case solving

Спільнота волонтерів, які за допомогою 
дизайну наближають Київ до цивілізації. 

50

6



Співорганізатори

Почесні партнери

Партнери

Генеральний медіа партнер



ІНФОРМАЦІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ

59,740
загальне охоплення 

11,036 переглядів сайту
9,067 унікальних відвідувань
03:55 середній час перегляду сторінки

Сайт YouthSpeak Forum 

1,130
підписників

1,100
підписників

29 941
загальне охоплення 

Соціальні мережі Іноф-партнери, які висвітлили форум



КОМАНДА ОРГАНІЗАТОРІВ

МЕДУХА ОЛЕКСІЙ
КООРДИНАТР ПРОЕКТУ

ДЗЕГІЛЕВИЧ АННА
PR - МЕНЕДЖЕР

ВІКТОРІЯ ПОМАЗОВА
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З 

ПАРТНЕРАМИ

БЕРКОВА ПОЛІНА
SMM-МЕНЕДЖЕР

ГЕРАСИМЕНКО ЄЛИЗАВЕТА 
МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З 

УЧАСНИКАМИ


