
Регіональний форум «Наука. Бізнес. Інновації»

Програма форуму (драфт)

м. Слов’янськ, 23 червня 2021 року

Основні панелі:

● Кластерний розвиток регіонів та функціонування індустріальних парків
● Цифрові технології та інновації – ключові складові зростання

конкурентоспроможності в промисловості
● Енерго- і ресурсозбереження та альтернативна енергетика – шлях до

циркулярної економіки
● Джерела фінансування інноваційної діяльності

23.06.2021

09:30 – 10:00 Реєстрація учасників заходу. Вітальна кава

10:00 – 10:20 Офіційне відкриття форуму

Олексій Любченко - Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економіки України (TBC)

Сергій Шкарлет – міністр освіти і науки України (TBC)

Павло Кириленко - голова Донецької
облдержадміністрації

Модератор:

Оксана Головко – директорка департаменту
інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин
Донецької облдержадміністрації



10:20 – 12:00 Інструменти промислового розвитку: кластери та
індустріальні парки

Спікери:

Юрій Клименко - кандидат технічних наук, директор
Наукового парку "ДонНУ-Поділля", керівник ГС Вінницький
кластер приладобудування та автоматизації

Дмитро Папук

Управляючий партнер «EVON Group»

Андрій Карпенко - д.е.н., професор НУ “Запорізька
політехніка", керівник Запорізького кластеру "Інжиніринг -
Автоматизація - Машинобудування"

Олександр Юрчак – генеральний директор Асоціації
підприємств промислової автоматизації України, керівник
проекту ClusteRISE

Сергій Кондратюк – генеральний директор ТОВ
«Кварт-Софт»

Андрій Шуршилов – представник керуючої компанії
індустріального парку «АзовАкваІнвест»

Модератор:

Володимир Панченко, д.е.н. заслужений економіст
України, директор Агенції розвитку Дніпра



12:00 - 13:30 Цифрові технології та інновації - ключові складові
зростання конкурентоспроможності в
промисловості

Спікери:

Геннадій Мар’яненко – директор департаменту
економіки облдержадміністрації

СМАРТ-спеціалізація – каталізатор інноваційного
розвитку

Ігор Шевченко - патентний повірений України,
Інтелектуальний капітал в промисловості: захист та
комерціалізація

Михайло Кальченко - директор з продажу ІТ-Enterprise

Данило Приходько - СЕО IMATEK

Павло Зайцев – керівник ГС «Східноукраїнський
технокластер»

Станіслав Євченко – керівник ГО «Маріупольський айті
кластер»

Модератор:

Олександр Юрчак – генеральний директор Асоціації
підприємств промислової автоматизації України

13:30 – 14:00 Спілкування з пресою

Кава-пауза, нетворкінг, обідня перерва



14:00 - 14:40 Енерго- і ресурсозбереження та альтернативна
енергетика – шлях до циркулярної економіки

Спікери:

Андрій Гнап - CЕО Waste Ukraine Analytics, експерт з
циркулярної економіки

Євген Бовсуновський - Кандидат технічних наук,
Експерт Національного екологічного центру України,
доцент кафедри екології Національного авіаційного
університету

Цифровізація обліку споживання енергії та
енергоефективності в Україні

Модератор:

Володимир Панченко, д.е.н. заслужений економіст
України, директор Агенції розвитку Дніпра



14:40 - 16:00 Джерела фінансування інноваційної діяльності

Спікери:

Іван Кульчицький – президент ГО Агенція Європейських
Інновацій, керівник Національного контактного пункту
програми Горизонт 2020 за напрямом «Інформаційні та
комунікаційні технології»

Тетяна Котенко - керівниця НКП Горизонт 2020 за
напрямком «Малі та середні підприємства», доцентка
кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Центральноукраїнського національного технічного
університету

Олександр Юрчак – Генеральний директор Асоціації
підприємств промислової автоматизації України

Андрій Карпенко - д.е.н., професор НУ “Запорізька
політехніка", технічний консультант з підготовки
проєктів Індустрії 4.0.

Модератор:

Юрій Клименко, кандидат технічних наук, директор
Наукового парку "ДонНУ-Поділля",

16:00 – 16:20
Закриття заходу, підведення підсумків

16:20 Вечірня кава, нетворкінг



10.30-16.00 Постійно діючі платформи з надання консультацій
за темами:

➢ державно-приватне партнерство;
➢ інтелектуальна власність;
➢ фінансування наукових досліджень та

інноваційних проєктів в рамках
національних та міжнародних програм;

➢ створення і розвиток кластерів
➢ з чого почати діджиталізацію виробничих

процесів у виробничих секторах економіки
➢ технології ресурсозбереження та

ефективного використання енергоресурсів
➢ креативні індустрії, створення і розвиток

стартапів.


