
З 14 до 17 жовтня 2014 р. в НТУУ «КПІ» проходив ІІІ 
Всеукраїнський фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 
2014»  

Мета фестивалю – залучення учнівської та студентської молоді, а також 
науковців і підприємців до участі у дослідницьких програмах і проектно-
конструкторській діяльності задля їх подальшої комерціалізації, створення 
стартапів і виведення інноваційних продуктів на міжнародні та національний 
ринки. 

«Наші експерти підрахували, що якщо Україна переорієнтується на 
високотехнологічний шлях розвитку, відмовившись від традиційних 
сировинно-переробних та низькотехнологічних напрямів, то вже за десять 
років вона може збільшити свій високотехнологічний експорт з 3,5 %, які ми 
маємо нині, до 20 %, а внесок у ВВП країни за рахунок інноваційної 
діяльності може зрости з 4 % до 50 %. Тобто це – безальтернативний шлях 
розвитку країни і для цього ми започаткували і продовжуємо проводити ці 
фестивалі», – наголосив на церемонії відкриття ректор НТУУ «КПІ» академік 
НАН України М. Згуровський.  

Учасників і гостей фестивалю також привітали директор освітніх 
програм Intel в Україні та СНД Т. Нанаєва, виконавчий директор Благодійної 
фундації «Відкриті серця» Є. Полтенко, президент Малої академії наук 
України член-кореспондент НАН України С. Довгий, народний депутат 
України секретар Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації 
та інформаційних технологій О. Мочков та народний депутат України голова 
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Л. Гриневич.  

У рамках фестивалю проведено Всеукраїнський конкурс інноваційних 
проектів «Sikorsky Challenge 2014», конкурс «Intel-Техно Україна 2014–2015» 
– Національний етап Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості 
школярів «Intel ISEF» та Всеукраїнську науково-технічну виставку-конкурс 
молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» Національного 
центру «Мала академія наук України».  

Конкурсанти представили понад 200 розробок різноманітної тематики. 
Авторські колективи проектів – переможців Всеукраїнського конкурсу 
інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 2014» отримають можливість 
реалізувати свої проекти у середовищі Наукового парку «Київська 
політехніка» за підтримки грантових та венчурних фондів. Суперфіналісти 
конкурсу «Intel-Техно Україна 2014-2015» – Національного етапу 
Міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів, який 
проводиться за підтримки Посольства США в Україні, зможуть 
удосконалити свої розробки з науковцями в лабораторіях НТУУ «КПІ» та 



інститутів НАН України, а найкращі з них у травні 2015 р. представлятимуть 
Україну на Всесвітньому фіналі конкурсу «Intel ISEF» в США. 

Заключну професійну оцінку проектів Конкурсу «Sikorsky Challenge» 
забезпечував Український центр інноватики та патентно-інформаційних 
послуг, а набути навички подання презентації проектів англійською мовою 
фіналістам допомагала школа бізнес-англійської мови Yappi.  

За результатами фестивалю автори проектів, визнаних переможцями, 
уклали з венчурними, інвестиційними та благодійними фондами на 
інвестування своїх розробок угоди загальною сумою в 23 млн 445 тис. грн (В 
НТУУ «КПІ» стартував фестиваль «Sikorsky Challenge 2014» // 
Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут» (http://kpi.ua/14-10-14). – 2014. – 16.10; Визначено переможців 
ІІІ Всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge 
2014» // Урядовий 
портал (http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247691889). –
 2014. – 20.10). 

 


