
 

Визначився склад української секції в рамках CES-2018 

 

12 жовтня у Києві визначили 10 переможців конкурсу UVCA Challenge: CES-Edition, які у січні 
будуть представляти Україну в рамках найбільшої світової виставки споживчої електроніки CES-
2018, що щорічно проходить у Лас-Вегасі, США. Проекти, що перемогли у відборі, представляють 
розробки у різних сферах: від  агротек та 3д друку до систем дорожнього та батьківського 
контролю.     

Фінальний відбір пройшов в рамках UVCA IT Day, де були презентовані найкращі ІоТ та хардверні 
стартапи. До журі конкурсу увійшли найвпливовіші інвестори країни, представники фондів 
AVentures Capital (Юлія Сичікова), HP Tech Ventures (Віталій Голомб), SMRK VC Fund (Андрій 
Довженко), CYFRD investment (Михайло Харенко) та інші. Організаторами події та національної 
секції на CES-2018 є Українська асоціація венчурного і приватного капіталу (UVCA) спільно з 
фондом Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), які теж увійшли до складу журі. Подія відбулась у 
iHub, який став партнером заходу. 

«Дуже важливо представляти інноваційні досягнення країни на найвищому світовому рівні. 
Саме тому, наша Асоціація разом із Western NIS Enterprise Fund,  вдруге організовуємо секцію 
українських розробок на CES. Вже на національному рівні ми проводимо ретельну селекцію 
проектів, запрошуючи до журі лише справжніх експертів – топ-інвесторів. Це дозволяє нашим 
переможцям вже безпосередньо на виставці досягнути успіхів у пошуку партнерів, клієнтів 
тощо. Нагадую, що за результатами минулого року 7 із 8 стартапів вже залучили інвестиції. 
Чекаємо на не менш гарні результати і від 10 переможців цього року» - Ольга Афанасьєва, 
виконавчий директор UVCA. 

Всього до участі в конкурсі подавали заявки близько 80 проектів, але лише 20 потрапили до 
фіналу.  

«Ми вже третій рік поспіль підтримуємо проекти із розбудови стартап-екосистеми в Україні, 
адже це є одним з головних пріоритетів Western NIS Enterprise Fund. Ми переконані, що лише 
інноваційні рішення у бізнесі, що пропонують продукти із доданою вартістю і можуть 



конкурувати на глобальному ринку, допоможуть вивести економіку країни на новий рівень. 
Продукти, які розробляють українські стартапи, такі як Petcube, Kodisoft, Readdle, резонують із 
тенденціями світового ринку. Це доводить успіх минулорічних учасників українського павільйону 
на CES-2017. І ми очікуємо, що цього року цей успіх лише примножиться», - Ярослава Джонсон, 
Президент і Головний виконавчий директор Western NIS Enterprise Fund. 

Переможцями цього року стали: 

1. Senstone -  це кулон, який є на перетині штучного інтелекту та моди.  Він дозволяє 
переводити голосові нотатки в текст, сортувати, здійснювати швидкий пошук за 
ключовими словами, темою, датою і місцем, де ви були, коли робили нотатку. 

2. EIT - унікальний рюкзак з цифровим LED дисплеєм, який дозволяє транслювати будь-які 
зображення з вашого смартфону «на ходу». 

3. Kidslox – батьківський контроль з мобільних телефонів та планшетів 
4. Kray Technologies - дрони (безпілотники) із власним ПЗ, які дозволяють значно підвищити 

ефективність аграрного господарства 
5. Kwambio - онлайн-платформа 3D-друку  
6. MMone – VR крісло для занурення у віртуальну реальність на 360° 
7. PassivDom - перший автономний розумний будинок в світі 
8. Agrieye - комплексне технологічне рішення для агросектора для підвищення врожаю 
9. LaMetric - розумний настільний годинник для дому та офісу 
10. Discoperi – пристрій, що рятує життя, допомогаючи водіям уникнути потенційних аварій на 

дорозі 

Нагадаємо, у якості призу усі переможці отримають можливість безкоштовно взяти участь у CES-
2018 і представити свій продукт потенційним інвесторам і партнерам зі всього світу. Окрім місця 
на виставці, як приз стартапи безкоштовно отримають брендування стенду за власним 
індивідуальним дизайном, менторську й іншу допомогу. 

Також було оголошено приз глядацьких симпатій – Cubomania. 

Напередодні конкурсу, 9-11 жовтня, для 20 фіналістів конкурсу відбувся CES Bootcamp: Ukrainian 
edition, де учасники отримали практичні навички презентацій, розвитку продукту та маркетингу. 
Головними коучами буткемпу стали спеціально запрошені гості з Cornell University, Бостон: Фелікс 
Літвінський та Чарльз Вайтхед. 

Українська асоціація венчурного та приваного капіталу (UVCA) створена за зразком Європейської асоціації 
венчурного і приватного капіталу (InvestEurope). До складу UVCA вже входити більше 40 членів - лідерів 
міжнародного та українського інвестиційного ринку: Almaz Capital, AVentures Capital, Digital Future, Horizon 
Capital, HP Tech Ventures, Intel Capital, EBRD і т.д. Асоціація формує майбутній напрямок розвитку індустрії 
прямих інвестицій шляхом сприяння інвестиційним можливостям в Україні, представляє інтереси приватних 
інвесторів перед політичними діячами і сприяє поліпшенню інвестиційного та бізнес-клімату України. 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з 
капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з 
міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 20 років досвіду успішного інвестування у підприємства 
малого та середнього бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 168 млн. доларів США у 118 компаній із 
приблизно 25 000 працівників та зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії України та 
Молдови. З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 
$35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне 

http://uvca.eu/ua/project/ces-bootcamp-ukrainian-edition
http://uvca.eu/ua/project/ces-bootcamp-ukrainian-edition
http://uvca.eu/en
http://www.wnisef.org/


інвестування та економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних 
програм, що спрямовані на здійснення реформ та змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові.  


