
 

 
Офіційне відкриття Українського Павільйону на найбільшій світовій виставці 

споживчої електроніки CES-2018 
 

 
10 січня відбулась офіційна церемонія відкриття Українського Павільйону на виставці 
Consumer Electronics Show (CES) - найбільшої конференції споживчої електроніки у світі, 
що щорічно проходить у Лас-Вегасі, США. 
  
Вперше в історії для підтримки українських стартапів на CES доєдналися представники 
уряду та вищого керівництва країни – церемонія відкриття відбулась за участі міністра 
фінансів України Олександра Данилюка та представника України у Світовому Банку 
Романа Качура. Вони виступили з вступною промовою разом із організаторами 
павільйону, якими другий рік поспіль стали Українська асоціація венчурного та приватного 
капіталу (UVCA) спільно з Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).  
 
Цього року національний павільйон представлений 10 найкращими українськими 
стартапами, що на 2 більше ніж минулого року. Представлені проекти мають розробки у 
різноманітних галузях: від агротек та 3д друку до систем дорожнього контролю та 
віртуальної реальності. З повним переліком стартапів, що представляють нашу країну 
можна ознайомитись за посиланням: http://uvca.eu/ua/project/ua-tech-at-ces-2018  
 
 
 «Візит української делегації у центр світових інновацій - CES - на офіційному рівні 
підтверджує вагоме значення високотехнологічної продукції для української економіки. 
Сподіваюсь, що наступного року держава братиме ще більш активну роль у розвиткові 
стартап та інвестиційної екосистеми країни, в т.ч. підтримуючи інші ініціативи нашої 
Асоціації.  – говорить Ольга Афанасьєва, виконавчий директор UVCA. - Дуже важливо 
презентувати інноваційні досягнення країни на найвищому міжнародному рівні. Я 
запропонувала ідею конкурсу з участі у CES рік тому, і  дуже рада, що UVCA спільно з 
Western NIS Enterprise Fund втілила це у життя, вдруге організувавши павільйон 
українських розробників на CES. Слід зазначити, що у 2017 році 7 із 8 стартапів залучили 
інвестиції. Ми очікуємо, що цьогорічні 10 учасників повернуться в Україну з неменшими 
здобутками: інвестиціями, партнерами та клієнтами». 
 
«Три роки поспіль ми підтримуємо проекти, пов'язані з розвитком стартап екосистеми в 
Україні, оскільки це один із головних пріоритетів WNISEF. Ми переконані, що лише ті 
інноваційні бізнес-рішення, які пропонують продукцію з доданою вартістю та можуть 
конкурувати на світовому ринку, піднімуть економіку України на новий рівень. Продукти, 
розроблені українськими стартапами, такі як Petcube, Grammarly, Depositphotos, 
співвідносяться з тенденціями світового ринку. Більшість українських стартапів, які 
брали участь у CES-2017, знайшли авторитетних інвесторів та почали експортувати 
свою продукцію. І ми вважаємо, що UA TECH EXPO ZONE на CES-2018 підніме українські 
стартапи на нові висоти», - сказала Ярослава Джонсон, Президент і СЕО у Western NIS 
Enterprise Fund. 
 
Важливо зазначити, що підтримка світовими лідерами національних стендів на подібних 
виставках є загальноприйнятою практикою. Так, за часів свого президентства Барак Обама 
щорічно відвідував подібні конференції (Global Entepreneurship summit (GES) у Кремнієвій 
Долині, Еммануель Макрон відвідував технологічні виставки, в тому числі CES ще до 
свого президентства, уряд Нідерландів був співорганізатором національної секції на 
виставці CES-2017, показавши державну підтримку  інноваційних технологій. 

http://uvca.eu/ua/project/ua-tech-at-ces-2018


 

“Я радий бачити інноваційні українські компанії, що розвиваються відповідно до основних 
міжнародних трендів. Я вірю в ринок, приватну ініціативу, креативність і кропітку 
роботу. Саме це дозволило українським стартапам потрапити на одну з основних світових 
технологічних виставок у Лас-Вегасі. Прогнози щодо розвитку ІТ-сектора  в світі 
вражають: розмір світового IT ринку в 2018 році досягне $3.7 трильйонів, що на 4,3% 
більше, ніж у 2017 році ($3,5 трильйони). Країна, яка прагне до сучасної, диверсифікованої 
та стійкої економіки, має будувати її на основі інноваційних технологій. Україна, 
безумовно, прагне розвивати саме таку економіку. Наша країна має всі шанси стати одним 
з основних IT-центрів в Європі та, можливо, у світі. У нас є чудові стартапи, розвинена 
інфраструктура, висококваліфіковані фахівці та уряд, який розуміє необхідність 
створення кращих умов для бізнесу та готовий працювати над цим”, - повідомив Міністр 
фінансів України Олександр Данилюк. 
 
 

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

http://uvca.eu/ua
http://www.wnisef.org/

