Міжнародний інноваційний бізнес-форум

«SMARTINVEST – 2019: конвергенція науки та бізнесу»
12 листопада 2019 року
м. Київ, віл. Володимирська, 55, Великий конференц-зал НАН України

ОРГАНІЗАТОРИ
Міжнародна торгова палата (ICC Ukraine) http://iccua.org/
Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME http://s-time.org/
Фундація «Національного розвитку та інновацій» (NDI Foundation) www.ndif.org.ua
International Federation of Innovation Asscociations www.ifia.org
Академія економічних наук України http://www.aenu.org
Bionity - український аналітичний та підприємницький хаб у сфері біотехнологій та наук про
життя https://www.bionity.space/
Центр інновацій «Сходи в майбутнє» (Up to Future) https://uptofuture.org/
TechExchange – міжнародна платформа менеджменту інновацій https://techexchange.info/
Noosphere - асоціація вчених, дослідників, підприємців та волонтерів, для того щоб
впроваджувати науку і технології в глобальне бізнес оточення. https://noosphereglobal.com/
ПРОГРАМА
Великий зал.
9.00 - 10.00 Реєстрація учасників форуму.
10.00 – 10.30 Відкриття форуму.
Вітальне слово представників Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України.
Вітальне слово Президента Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати,
доктора економічних наук, професора Володимира Щелкунова
Вітальне слово Президента Академії економічних наук України, академіка НАН України, доктора
економічних наук, професора Олександра Амоши
Вітальне слово Президента Фундації національного розвитку та інновацій Ольги Крупської
10.30 – 11.30 Панель стратегічної візії: інвестиції в інновації.
Ключові пріоритети та механізм залучення інвестицій в інновації: архітектура національної
стратегії.
Олександр Кендюхов, доктор економічних наук, професор, віце-президент з інтеграції науки та
бізнесу Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати, президент Асоціації
сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME, віце-президент Академії економічних наук
України.
Інвестиції в інновації: соціально-економічні ефекти розвитку індустрії 4.0 для України.
Анатолій Гулей, голова правління Української міжбанківської валютної біржи, доктор
економічних наук, професор.
Механізми стимулювання взаємодії між науковими центрами і бізнесом. Досвід Франції.
Єгор Доманов, Head of Skin Biophysics Group, L'Oréal R&I - Advanced Research, Франція.
Формування інноваційної екосистеми в Україні: стратегія партнерства.
Ігор Найда, президент Центру інновацій «Сходи в майбутнє», кандидат медичних наук.
Нові ринки – нові можливості!
Андрій Длігач, генеральний директор групи компаній Advanter Group, доктор економічних наук.

11.30
–
12.30
Церемонія
нагородження
авторів
проектів-переможців
Всеукраїнського студентського конкурсу інноваційних ідей «Стратегія
блакитного океану». Презентація проектів-переможців.
12.30 – 13.00 Перерва.
13.00 – 17.00 Профільні бізнес-панелі та експертне обговорення.
Мала конференц-зала
13.00 – 15.00 New Energy & Clean Tech
Попередньо іноземний експерт:
Домінік Фаш, авторитетний світовий експерт у
напрямку енергетики та нових технологій
Співзасновник Наукового парку «Софія Антіполіс»
(1972-1987) – «Кремнієвої Долини Франції» - що
досягла товарообігу понад 6 млрд євро за рахунок
розвитку та впровадження нових технологій. Понад
10 років досвіду у якості Директору регіону Росія та
СНД Schlumberger Industries, член незалежної ради
директорів Enel, член наглядової ради низки
євразійський провідних енергетичних компаній.
У 2001 році він заснував організацію Club de Nice,
яка займається проведенням на найвищому рівні
щорічного форуму для провідних гравців
європейського ринку електроенергії - Європейський
енергетичний форум.

Велика конференц-зала
13.00 – 15.00 Health&Life Science
Попередньо іноземний експерт:
Роберт Маріно - координатор
DEEP TECH FOUNDERS – міжнародна спільнота
засновників біотехнологічних та наукоємних компаній,
що має центральний офіс у Парижі, Франція
Спільнота налічує у собі понад 80 власників
технологічних компаній, що мають понад 10тис
працівників по усьому світу, залучили понад 4 мільярдів
євро інвестицій та досягли сукупної капіталізації понад 50
мільярдів.

Огляд від NDI Foundation, Bionity, TechExchange
Світові тренди розвитку енергетики – «нова
енергетика» - нові матеріали та технології для
виробництва та зберігання енергії.
Тренди циклічної економіки – управління та
переробка відходів.

Обговорення:
Експерти:
Бізнесмени – фармацевтичні компанії, медичні центри та
клініки, представники Національної академії медичних
наук, представники інститутів біотехнологічного
напрямку НАН України, представники уряду

Обговорення:
Експерти:
Учасники делегації від України на ECOMONDO
2019, бізнесмени у галузі циклічної економіки,
провідні українські вчені, представники уряду
15.00 – 17.00 New material & Space
Попередньо спікер – (KARI/KCST, Південна Корея)
Огляд від Noosphere.
Світові тренди розвитку приватного космосу.
Спікер за темою перспективні нові матеріали та
адитивні технології в Україні.
Обговорення:
Експерти:
Бізнесмени та проекти у галузі нових матеріалів,
представники Національного космічного агентства,
представники уряду

Огляд від NDI Foundation, Bionity, Сходи в майбутнє
Світові тренди розвитку напрямку Health. Світовий огляд
напрямку Life Science.
Що заважає галузі розвиватись в Україні.

15.00 – 17.00 Digital: AI&Cogno, Sharing
Economy&Blockchain
Попередньо міжнародний спікер: Мамаду Квиджим Тур –
засновник групи Ubuntu, зосередженої на впровадженні
інструментів розподіленного фінансування для
інноваційного прориву у Африці.
Мамаду понад 20 років брав участь у проектах у 26
африканських країнах, досягнувши понад 30 мільярдів
доларів інвестиційного обігу. Пан TOURE є засновником
і Головою Африки 2.0 – обєднання з 35 країн Африки, що
займається трансформацією Африки.
(www.africa2point0.org)
У 2014 році Мамаду визнаний на Міжнародному
економічному форумі у Давосі людиною №1 в Африці за
впливом.
Огляд від Vodafone Ukraine Тренди розвитку продуктів
на базі штучного інтелекту, когнітивних технологій у
світі, перспективи України.
Обговорення:
Бізнесмени у сферах цифрових технологій, представники
уряду

УМОВИ УЧАСТІ
Участь у форумі безкоштовна!
Попередня реєстрація обов’язкова!
Дедлайн реєстрації 5 листопада 2019 року.
Всі зареєстровані учасники форуму, які фактично візьмуть участь у заході,
отримають відповідні сертифікати від Українського національного комітету
Міжнародної Торгової Палати.
РЕЄСТРАЦІЯ НА ФОРУМ ЗА ПОСИЛАННЯМ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3uRuRQtOik_Nw3dUmKQ9qv1McXpIl4u
782OYvdwKbedJdjw/viewform
КОНТАКТИ
Керівник департаменту регіональної політики Ангеліна Ковтун.
Електрона адреса оргкомітету та телефон для консультацій:
orgdep@iccua.org
+ 38 063 513 36 45
+38 044 270 54 51
З питань програми заходу:
помічник віце-президента ICC Ukraine з інтеграції науки та бізнесу
Влада Безсмертна
Bessmertnaya.vlada99@gmail.com

