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МІЖНАРОДНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРУМ КРАЇН СНД – 2011

27—30 вересня 2011 року у виставковому цен-
т рі «КиївЕкспоПлаза» (м. Київ, вул. Салютна, 
2-Б) відбувся важливий у сфері інноваційної 
діяльності країни Міжнародний інноваційний 
форум країн СНД, приурочений до відзначен-
ня двадцятої річниці створення Співдружнос-
ті Незалежних Держав.

Організаторами Форуму виступили: Дер жав-
не агентство з питань науки, інновацій та ін фор-
матизації України і Національна академія наук 
Ук раїни.

В церемонії офіційного відкриття взяли 
участь: Прем’єр-міністр України М.Я. Азаров, 
Президент Національної академії наук Украї-
ни Б.Є. Па тон, Голова Державного агентства 
з науки, інновацій та інформатизації України 
В.П. Семиноженко, заступник Голови Вико-
нав чого коміте ту, виконавчий секретар СНД 
Е.А. Ново жилов, голова Комітету Верховної Ра-
ди України з питань науки і освіти К.С. Са мой-
лик, Міністр охоро ни здоров’я України О.В. Ані-
щенко, Пре зидент Національної академії ме-
дичних наук України А.М. Сердюк, заступник 
міністра соціальної по літики В.М. Коломієць, 
голова Дер жавної служ би України з лікарсь ких 
засобів А.С. Соловйов, голова Державної інс-
пек ції України з питань захисту прав спожива-
чів С.М. Орєхов.

Проведені в рамках форуму заходи були спря-
мовані на розвиток співробітництва між краї-
нами СНД в інноваційній та науково-технічній 
сфері, на залучення інвестицій у наукоємні 
сектори економіки та розширення ринків збу-
ту високотехнологічної продукції.

У рамках Міжнародного інноваційного фо-
руму країн СНД проходила міжнародна спеці-

алізована виставка «Інновації країн СНД». Сек-
ції виставки містили експозиції, що представ-
ляють усі стадії інноваційного процесу від 
перспективної науково-технічної розробки до 
її запуску в серійне виробництво.

Загальна площа виставки «Інновації країн 
СНД» становила 2500 кв.м., а її учасниками стали 
більше 120-и компаній та організацій з України, 
Росії, інших країн СНД та дальнього зарубіжжя.

Серед учасників виставки були провідні дер-
жавні установи та підприємства інноваційної 
та науково-технічної сфери — Державне кос-
мічне агентство України, ДБУ «Міжрегіональ-
ний центр з інвестицій та розвитку», ДУ «На-
ціональний антарктичний науковий центр», 
Фонд сприяння розвитку і впровадження но-
вітніх технологій «Новотех», ДП «Хмельниць-
кий державний центр науки, інновацій та ін-
форматизації», Український центр інноватики 
і патентно-інформаційних послуг, Кам’янець-
Подільська міська рада, ВГО «Українська асо-
ціація фахівців трансферу технологій», Нау-
ковий парк «Аерокосмічні інноваційні техно-
логії» та ін.

Вітчизняна освіта була представлена більш 
ніж 20-ма провідними вищими навчальними за-
кладами України, серед яких Київський націо-
нальний університет імені Тараса Шевченка, 
Національний університет «Львівська політех-
ніка», Донбаський державний технічний універ-
ситет, Донецький національний технічний уні-
верситет, Національний авіаційний університет, 
Національний університет біоресурсів і приро-
докористування України, Національний медич-
ний університет ім. О.О. Богомольця, Націо на-
льний фармацевтичний університет та ін.
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Науково-дослідні установи Національної ака-
демії наук України, Національної академії ме-
дичних наук України, Національної академії 
аграрних наук України продемонстрували фун-
даментальні науково-технічні розробки в таких 
ключових напрямках, як нанотехнології, про мис-
ловий сектор, авіаційна та космічна промисло-
вість, медицина, фармацевтика, АПК та ін.

Також на виставці було продемонстровано 
високотехнологічне наукове та промислове об-
лад нання. Цей сегмент представляли всесвітньо 
відомі компанії, серед яких TOKYO BOEKI 
TEC H NOLOGY LTD. (Японія), BRUKER Cor-
po ra ti on (Німеччина), LECO Instrumente Plzen 
spol. s r.o. (Чехія), INTERTECH Corporation (США), 
Shi madzu Corporation (Японія), E-Glo boledge 
(Япо нія), Thermo Fisher Scientific (США), ССS 
Ser vices (Швейцарія), Sartorius (Німеччина) та ін.

Вітчизняне виробництво інноваційного про-
мислового устаткування і приладів представ-
ляли компанії «Промвіт», «Елватех», «Екософт», 
«Бортек», «Термоінжиніринг», «Склоприлад», 
«Техноваги» та ін. Вітчизняні виробники — За-
вод рентгенівського обладнання «Квант», Ки їв -
ське виробниче об'єднання «МЕДАПАРАТУ РА» 
та група компаній «СКАНЕР» продемонстру-
вали високотехнологічне обладнання та інно-
ваційні технології для медицини. Інновації в 
галузі виробництва фармацевтичних препара-
тів показали українські виробники — компанія 
«Стиролбіофарм», компанія «НІКО», Дос лідний 
завод «ГНЦЛС».

Республіка Вірменія делегувала на виставку 
компанії, що спеціалізуються в різних облас-
тях фармацевтики. Також інновації в фарма-
цевтичній галузі продемонстрували учасники 
з Рес публіки Молдова. Російську федерацію на 
виставці представляли компанії, які спеціалізу-
ються на високотехнологічному обладнанні та 
інноваційних технологіях для наукових дослі-
джень та різних галузей промисловості.

Крім виставки в рамках Форуму були прове-
дені науково-практичні та ділові заходи. В ді лову 
програму Форуму увійшли більш ніж 10 конфе-
ренцій, семінарів та круглих столів, серед яких:

 Пленарне засідання Форуму. Сесійні засі дан-
ня в рамках форуму: 
1) Державна інноваційна політика, націона-

ль ні особливості; 
2) Інфраструктура інноваційної діяльності. 

Розвиток венчурного бізнесу; 
3) Трансфер технологій — шлях до взаємо-

вигідної співпраці.
(організатор засідань — Дер жавне агентст-

во з питань науки інновацій та інформатиза-
ції Ук раїни);

 IIІ науково-практична конференція «Новіт-
ні розробки наукового обладнання провід них 
приладобудівних компаній. Розвиток цент рів 
колективного користування в НАН України» 
(організатор — Національна академія наук 
України);

 Наукова конференція «Використання су час-
ного наукового обладнання в розвитку хі-
мічної науки в Україні» (організатор — На-
ціональна академія наук України);

 II Міжнародна Конференція для фахівців 
фар мацевтичної індустрії України «Дні фар-
ма цевтичної промисловості. Інноваційні рі-
шення для виробництва і забезпечення якос-
ті лікарських засобів» (організатор — LMT 
Corporation);

 ІІІ Науково-практична конференція голов-
них лікарів України «Інноваційна система уп-
рав ління охорони здоров’я: галузь, регіон, 
лікарня» (організатор — Всеукраїнська асо-
ціація головних лікарів України, компанії 
Conference House та LMT Corporation);

 Відкрита практична конференція «Завдан-
ня опорних циклових комісій вищих медич-
них і фармацевтичних закладів І—ІІ рівнів 
акредитації» (організатор — Центральний 
методичний кабінет підготовки молодших 
спеціалістів МОЗ України);

 Науково-практична конференція «Нові мето-
дики лікування захворювань в різних облас-
тях медицини» (організатор — Націона льний 
медичний університет ім. О.О. Богомольця);

 Конференція з питань практичної реалізації 
доктрини інноваційного розвитку країн СНД 



7ISSN 1815-2066. Наука та інновації. T. 8, № 2, 2012

Світ інновацій

на базі інформаційно-маркетингових цент-
рів (організатор — Державне агентство з 
питань науки, інновацій та інформатизації 
Ук раїни);

 Круглий стіл «Управління інтелектуальними 
правами при реалізації інноваційних проек-
тів» (організатор — Навчально-науково-ви-
роб ничий комплекс «Академія інтелектуа ль-
ної власності» Інституту інтелектуальної влас-
ності і права);

 Круглий стіл «Презентації інноваційних прог-
рам, проектів, компаній, інших учасників 
Фо руму».
Пленарне засідання Форуму відкрили 

М.Я. Аза ров, Б.Є. Патон, В.П. Семиноженко, 
Е.А. Новожилов.

У рамках трьох сесій обговорювалися пи-
тання державної інноваційної політики та її 
національних особливостей, розвитку венчур-
ного бізнесу в аспекті інфраструктури іннова-
ційної діяльності, трансферу технологій та ін-
ші актуальні питання. 

Свої інноваційні проекти представили На-
ціональний технічний університет «Київський 
політехнічний університет», Національний уні-
верситет «Львівська політехніка», Національний 
університет кораблебудування імені адмірала 
Макарова, Київський національний універси-
тет імені Шевченка, Харківський національ-
ний університет імені В.Н. Каразіна, На ціона-
ль ний Антарктичній науковий центр, Мико-
лаївський політехнічний університет та багато 
інших наукових установ, освітніх закладів та 
підприємств. 

Пленарне засідання відвідало більше 500 пред-
ставників офіційних делегацій, державних ус-

та нов, науковців, інноваторів, спеціалістів у 
га лузі трансферу технологій, інших зацікав-
лених фахівців з України та країн СНД. За-
галом, учас никами науково-практичних та ді-
лових заходів форуму стало більше ніж 2 ти-
сячі слухачів. Як доповідачі прийняло участь 
96 експертів у різних аспектах інноваційного 
розвитку. Виставку «Інновації країн СНД» 
відвідало більше 8 тисяч спеціалістів іннова-
ційної сфери.

Вже традиційним у рамках Міжнародного 
форуму «Комплексне забезпечення лаборато-
рій» стало проведення IIІ науково-практичної 
конференції «Новітні розробки наукового об-
ладнання провідних приладобудівних компа-
ній. Розвиток центрів колективного користу-
вання в НАН України», в якій взяли участь 
компанії-виробники наукового обладнання та 
представники центрів колективного користу-
вання науковим обладнанням.

Станом на сьогодні в Академії діє понад 90 
центрів, в яких працюють висококваліфіко-
вані фахівці. Вони здійснюють наукові дос-
лід жен ня та надають допомогу вченим інших 
наукових установ і організацій  в проведені 
наукових досліджень на сучасному науково-
му рівні.

У цьому випуску журналу опубліковані до-
повіді керівників центрів колективного ко рис-
туван ня щодо сучасних наукових розробок, які 
найближчим часом можуть бути впровад же-
ни ми у новітні наукові прилади, а також допо-
віді представників фірм-виробників науково-
го обладнання про сучасні прилади, які най-
ближчим часом з’являться на ринку наукового 
обладнання.


