
Щодо Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET» 

 

21-23 листопада 2018 року у Міжнародному виставковому центрі 

відбудеться ІІІ Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» (далі – Форум). 

Адреса проведення – м. Київ, Броварський проспект 15.  

Форум проходить за розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 

листопада 2016 року № 864-р та за підтримки Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національної 

академії наук України, НТУУ «Київського політехнічного інституту імені Ігоря 

Сікорського» та НТУ «Харківський політехнічний інститут». Генеральним 

розпорядником заходу є ТОВ «Міжнародний виставковий центр».  

Мета Форуму - демонстрація українських та закордонних інновацій для 

пошуку шляхів їх впровадження, залучення інвестицій в інноваційні проекти у 

всіх сферах економіки України, надання допомоги в пошуку грантів, програм 

підтримки та реалізації інноваційних рішень, ініціація необхідних змін до 

законодавства.  

Програма заходу надає широкі можливості для обговорення в 

конструктивній атмосфері питань інноваційної та інвестиційної діяльності в 

таких сферах, як енергетика, промисловість, фінанси та інтелектуальна 

власність, SMART Society, екологія, соціальний розвиток.   

В цьому році в конференційній програмі будуть підійматися таки теми: 

«Інновації в навчальному процесі», «Як виховати новатора», «Дуальна освіта у 

ЗВО», «Міжнародні освітні та наукові програми» та багато інших. У якості 

спікерів та експертів братимуть участь представники проектів Teacher for 

teachers, еTWINNING PLUS, EU Study Days, Еразмус+.  

Інноватори матимуть можливість представити свої розробки як цільовій 

аудиторії споживачів, так і представникам державних органів, зокрема, 

посольств іноземних країн, торгово-промислових палат, асоціацій, 

інвестиційних та фінансових установ України, а також ознайомитися з 

механізмами залучення грантових коштів та особливостями доступу до 

фондового фінансування інноваційних підприємств, дізнатися про шляхи 

комерціалізації власних розробок та ін. 

На виставковій зоні Іnnovation Market будуть продемонстровані 

інноваційні ідеї, проекти, винаходи та розробки в сферах: 

- ІТ, телекомунікації, Hі Тech; 

- екологія, енергетика; 

- фінанси, торгівля; 

- маркетинг, управління; 

- освіта та наука; 

- авіація та космос; 

- транспорт; 

- архітектура, дизайн; 

- креативна індустрія та fashion; 

- робототехніка, дрони.  

Більше інформації доступно за посиланням: http://innovationmarket.com.ua/  

Проект програми Головного залу 

http://innovationmarket.com.ua/


21 листопада 

ОСВІТА НАУКА ІНОВАЦІЇ 
 

Теми Учасники 

1 100 років української академічної 

науки 

Наумовець А.Г., НАНУ 

2 Розбудова сучасної України.  

Геополітичний розвиток. 

Соціальний розвиток.  

"Будівництво сучасної школи, Парцхаладзе Л.Р., Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України" 

3 Інновації в освітньому процесі  "Проект Teacher for teachers;  

мережа шкіл Think Global; 

навчальна програма TWINNING PLUS; 

Проект Teo Prax- експерти з Німеччини; 

ГС Освіторія 

4 Як виховати новатора. Освіта та 

Наука 

Мала Академія Наук; Ліко-Школа; Креативна міжнародна дитяча школа; 

Main school; Новопечерська школа 

5 Дуальна освіта у ЗВО - реальність, 

майбутнє та перспективи 

Мала Академія Наук; Національний університет "Львівська політехніка"; 

Національний технічний унівеситет ім.І.Сікорського "КПІ",Інженерний 

центр "Боінг Україна"; Одеський національний морський університет; IT 

Ukraine Association 

6 Міжнародні освітні програми "EU Study Days - освітній проект; Еразмус+, програма ЄС з підтримки 

проектів,партнерства у сфері освіти; 

Стипендіальна програма німецької економіки, Андрій Гончарук, ТПП 

України 

Global Undergraduate Exchange Program - освітня програма від посольства 

США в Україні" 

22 листопада 

ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ПРОГРАМИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ ТА ІНОВАЦІЙ 
 

Теми Учасники 

1 Державні програми підтримки 

бізнесу та інновацій 

Міністерстов економічного розвитку та торгівлі; ДІФКУ;  

Міністерство регіонального розвитку;  

Програма "EU Association Lab" GIZ 

2 Реалізовані інноваційні кейси в 

державному секторі та бізнесі 

"Міністерстов економічного розвитку та торгівлі; ДІФКУ; МОН, Офіс 

ефективного регулювання BRDO; Проект Unlimit Ukraine, Європейська 

Бізнес Асоціація; Європейський банк реконструкції та розвитку; 

HORIZON 2020*; 

3 Міжнародні програми підтримки 

бізнеса 

"Програма COSME; Програма ""Служба Старших Експертів"", ТПП 

України 

Програма ""Fit for Partnership with Germany"" GIZ; Програма Еразмус+; 

4 Платформи для виходу на 

закордонні ринки 

"Export Promotion Office; 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

5 Фінансування бізнес-проектів "Німецько-Український Фонд, 

Європейський банк реконструкції та розвитку, 

Програма EU4Business, залучення коштів в український бізнес. 

Програми підтримки МСБ в Україні ПРООН UNDP* 

 

 
  

23 листопада  

STARTUP DAY - ВІД ІДЕЇ ДО ІНВЕСТИЦІЇ 
 

Теми Учасники 
 

Нагородження переможців 

Всеукраїнської науково-технічної 

виставки-конкурсу молодіжних 

Мала Академія Наук 



23 листопада  

STARTUP DAY - ВІД ІДЕЇ ДО ІНВЕСТИЦІЇ 

інноваційних проектів "Майбутнє 

України" 

1 Мотивація STARTUP проектів Ігор Новіков, Singularity U;  

Максим Гербут, Passiv Dom США;  

Ігор Дьячков, HUAWEI Україна; 

Святослав Святненко, Polyteda Cloud 

2 Розвиток стартап проекту: "Від ідеї 

до інвестиції". Практичні кейси. 

"UF Incubator,  

Школа стартапів, 

Open Data Incubator 1991*" 

3 Фінансування проектів. 

Фандрейзінг, краудфандинг, 

венчурні фонди, конкурси, 

грантові програми. 

"ДІФКУ 

Мала Академія Наук 

Na-Starte 

Еразмус+ 

UVCA * 

Проект спільнокошт "Велика Ідея" 

 


