
13 жовтня в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» відкрився ІV Фестиваль інноваційних проектів 

Sikorsky Challenge-2015.  

У церемонії відкриття взяли участь народні депутати України, представники 

дипломатичних місій в Україні, очільники органів державної влади, керівники 

популярних ЗМІ, представники промисловості та бізнесу і відомі українські вчені.  

Метою фестивалю є визначення найцікавіших проектів у різних галузях 

техніки й надання авторам кращих з них сприяння у їх комерціалізації, створенні 

стартапів і виведенні інноваційних продуктів на національний та міжнародні 

ринки. 

«Ми проводимо цей фестиваль задля того, щоб навчитися включати 

людський капітал у нову економіку. Коли високотехнологічний бізнес 

максимально використовуватиме таланти та їхні ідеї й максимально на них 

спиратиметься, то за підтримки капіталу і влади ми побудуємо нову економіку, – 

наголосив на церемонії відкриття фестивалю ректор НТУУ “КПІ” академік НАН 

України М. Згуровський. – І якщо нині високотехнологічний експорт України 

становить лише 3,5 %, то за прогнозами наших експертів у разі впровадження 

пропонованої нами моделі будівництва нової економіки вже до 2020 р. долю 

високотехнологічного експорту України можна буде підняти до 20 %». 

Цього року в рамках фестивалю були проведені фінали конкурсу 

інноваційних проектів Sikorsky Challenge-2015, конкурсу «Intel-Техно Україна 

2015–2016» – національного етапу Міжнародного конкурсу науково-технічної 

творчості школярів Intel ISEF, конкурсу презентацій інноваційних розробок CRDF 

Global (Фонду цивільних досліджень та розвитку, США) за програмами 

Харківська інноваційна платформа (КІР) і Науково-технічне підприємництво 

(STEP). Активну участь у фестивалі взяли дослідники Національного центру 

«Мала академія наук України», зокрема й у підготовці конкурсних робіт, 

організації та проведенні різноманітних його заходів. 

Загалом учасники фестивалю представили на суд журі відповідних конкурсів 

кілька сотень розробок.  

Понад 573 млн грн – на таку суму уклали угоди з венчурними, 

інвестиційними та благодійними фондами на інвестування своїх розробок 

лауреати IV Фестивалю інноваційних проектів Sikorsky Challenge-2015. 

На урочистій церемонії закриття Фестивалю Sikorsky Challenge-2015 

очільники та члени журі конкурсів оголосили переможців і разом із 

представниками інвесторів вручили нагороди й подарунки авторам проектів, 

визнаних кращими (ІV Фестиваль інноваційних проектів Sikorsky Challenge-

2015 стартував // Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут» (http://kpi.ua/node/11150). – 2015. – 13.10; Sikorsky 

Challenge-2015: переможці, нагороди, інвестиції // Національний технічний 

університет України «Київський політехнічний інститут» 

(http://kpi.ua/node/11151). – 2015. – 16.10). 
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