
 
  

 
 
Круглий стіл є першим заходом проекту «Адвокація проєвропейських змін в національній інноваційній політиці», 

який виконується за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках 
грантового компоненту проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського 
суспільства Україна-ЄС та Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного 
партнерства. Окремі думки, висловлені в матеріалах або озвучені на заході, є особистою позицією авторів/спікерів і 
необов’язково відображають точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». 

Матеріали попереднього проекту ГО АЄІ розміщено за посиланням: www.aei.org.ua/1578   

Програма проведення дискусійного семінару 
"Першочергові заходи для розвитку інноваційної сфери в Україні" 

Дата і час проведення: 18 грудня 2018 р., 10:00 – 14:00 ( реєстрація із 09:30)  
Місце проведення:  HUB 4.0, м. Київ, Ярославський провулок, 1/3 

 

9:30 Реєстрація 
10:00 Відкриття семінару (Вступні слова від організаторів та партнерів) 

10:15 Підтримка інноваційного розвитку України в рамках діяльності Платформи 
громадянського суспільства Україна-ЄС, національної платформи форуму громадянського 
суспільства  Східного Партнерства та  проекту  «Громадська синергія» 
Кульчицький І.І., президент ГО Агенція Європейських Інновацій 

10.30 Пріоритетні дії щодо розвитку інноваційної сфери в Україні у контексті Угоди про 
асоціацію з ЄС  
Нікітін Ю.О., д.т.н. проф., ген. директор Юнівей консалтинг груп, в.н.с., зав.сектору інновацій  
Інституту надтвердих матеріалів  НАН України 

10.50 Пропозиції щодо розвитку екосистем ІКТ-інновацій 
Ночвай В.І., к.т.н.,с.н.с., Інститут проблем математичних машин та систем НАНУ,  
ГО  «Суспільна інноваційна мережа України» 

11.00 Проекти по розвитку інноваційних екосистем промислових хайтек в стратегії Індустрія 4.0  
Юрчак О.В., ген. директор Асоціації «підприємств промислової автоматизації України"  

11.20 Які світові тренди інноваційного розвитку необхідно врахувати в інноваційній політиці 
України  
Соловйов В.П., д.е.н. проф.,заступник директора Інституту досліджень науково-технічного 
потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України 

11.30 Комерціалізація оборонних та безпекових технологій - підгрунтя для швидкого 
економічного зростання 
Гурак Д.Д.,  партнер, Платформа розвитку інновацій 

11.40 Інструменти підтримки інноваційної діяльності в Україні від Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи 
Ставнюк В.В., голова правління ДІФКУ, Підлісна Я.В., керівник департаменту ДІФКУ  

11.50 Трансфер технологій та венчурні інвестиції: практичний кейс Стенфордського 
університету США 
Хутка С.В., ген. директор U.World Foundation, Inc; управляючий партнер CoderGirls (USA) 

12:00 Кавова перерва 
12.30 

- 
14.00 

Дискусія, виступи учасників по 4-х узгоджених темах для  обговорення:  
• Інструменти взаємодії (співпраці) науки та бізнесу для реалізації інноваційних проектів 
• Як підтримувати розвиток стартапів та проривних технологій в Україні 
• Інновації в освіті та роль освіти для розвитку інноваційної діяльності 
• Використання зарубіжного досвіду у сфері інновацій 

 

https://eeas.europa.eu/delegations/ukraine_uk
http://www.irf.ua/
https://www.civic-synergy.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/
http://eu-ua-csp.org.ua/
http://eap-csf.org.ua/
http://eap-csf.org.ua/
http://www.aei.org.ua/1578

