
Німецька делегація з технопарку Адлерсхоф та  

Берлінського університету імені Гумбольдта 

відвідала Київський академічний університет 

 

26-28 січня 2020 року Київський академічний університет, в рамках 

проекту “Scientific Feasibility Study for the Establishment of a Technology Park 

(AcademCity) in cooperation with the Kyiv Academic University (KAU) of the 

National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)”, відвідала делегація 

представників німецької сторони проекту у складі: 

- Доктора Хельге Ноймана (Технологічний парк "Адлерсхоф", Берлін); 

- Доктора Роберта Китцманна (Університет імені Гумбольдта, Берлін,). 

 

 



 

 

Програма візиту охоплювала ряд зустрічей з представниками наукового 

середовища України. Зокрема відбулася зустріч з Першим заступником Міністра 

освіти і науки України Ю.Ю. Полюховичем та керівництвом Національної 

академії наук України у складі Віце-президента НАН України Акад. А.Г. 

Наумовця та Віце-президента НАН України Акад. А.Г. Загороднього. 

Ключовими питаннями при обговоренні стали проблеми розвитку науки в 

Україні та шляхи їх подолання, а також перспективи розвитку наукового 

потенціалу країни як інструменту підвищення конкурентоспроможності 

української економіки. 

Одним із ключових заходів під час цього візиту був Круглий стіл 

«Інноваційна екосистема: перспективи та виклики», який відбувся в 

Інноваційному центрі Київського академічного університету. У цьому заході 

взяли участь представники дирекцій наукових інститутів Національної Академії 

Наук України, які розташовані в Академмістечку. Під час Круглого столу були 

обговорені шляхи стимулювання інноваційної діяльності наукових установ, 

розвитку підприємницької ініціативи молодих та досвідчених наукових 

співробітників та залучення студентів і аспірантів до наукової та інноваційної 

діяльності. 



 Крім представників наукової сфери, у Круглому столі взяли участь 

представники бізнесу, які розповіли про свій погляд на розвиток української 

науки та запропонували своє бачення інструментів державно-приватного 

партнерства. 

 

Загалом, були обговорені такі ключові питання: 

- Стратегія розвитку місцевості Києва, що прилягає до будов академмістечка 

НАН України. 

- Можливості взаємодії КМДА та НАНУ з метою оптимізації бізнес-

процесів. 

- Покращення соціального положення району через розвиток відповідної 

інфраструктури та підвищення конкурентоспроможності цієї економічної зони. 

- Сильні та слабкі сторони існуючих видів кооперації. 

- Потенційні шляхи налагодження діалогу між бізнесом та наукою із 

залученням місцевої та районної адміністрації. 



Загалом, представники 13 інститутів НАН України взяли участь у заходах, 

присвячених візиту німецької делегації, який заклав основу для подальшої 

співпраці в рамках проекту «Академ.Сіті» з метою покращення соціо-

економічних умов розвитку Святошинського району через розвиток наукових 

установ НАН України. 

 

Завершився візит обговоренням проблем розвитку наукових та 

технологічних парків в Україні з представниками провідних наукових парків 

міста Києва.  

 


