
Всеукраїнський студентський конкурс інноваційних ідей 

«СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕАНУ» 
15 вересня – 12 листопада 2019 року 

 

Організатор конкурсу 

Асоціація сприяння глобалізації освіти та науки SPACETIME 

за підтримки 

Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати 

Академії економічних наук України   

Української Асоціації Маркетингу 

Школи бізнесу Празького економічного університету (Чехія) 

Вищої школи бізнесу Національний Луіс Університет (Польща) 

Компанії «Bionity» 

Благодійного фонду «Омріяна Україна»  

 

МІСІЯ КОНКУРСУ: сприяння інноваційному розвитку України та 

заохочення молоді до творчої інтелектуальної самореалізації! 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

До участі у конкурсі запрошуються студенти ВНЗ України віком до 25 

років. 

Участь у конкурсі: безкоштовно! 

До участі в конкурсі приймаються інноваційні ідеї продуктів та 

технологій у формі інноваційного проекту. 

Кількість авторів інноваційної ідеї – один! Від одного автора може буди 

подано декілька проектів. 

Інноваційний проект подається у вигляді презентації у форматі PDF за 

наступною структурою: 

Лист 1. Титул (назва проекту, його автор, назва університету, контакти 

автора). 

Лист 2. Головна інноваційна ідея проекту. 

Лист 3. Проблема, яку вирішує впровадження цієї інновації. 

Лист 4. Клієнти (загальна характеристика). 

Лист 5. Конкуренти (загальна характеристика). 

Лист 6. Оцінка ринку (обсяг, динаміка, тенденції). 

Лист 7. Фінансова оцінка ринкових перспектив інновації. 

Лист 8. Карта корисності для споживача: продуктивність та простота.  



Лист 9. Карта корисності для споживача: зручність та мінімізація 

ризиків. 

Лист 10. Карта корисності для споживача: цікавість та імідж, 

екологічність.  

Лист 11. Бюджет стартового впровадження. 

Лист 12. Очікувані фінансові результати.  

 

РЕЄСТРАЦІЯ 

Для участі у конкурсі треба зареєструватися шляхом заповнення 

електронної форми за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVTIrm7InPL5em1RmfO9vGQf44kgrfjkFB0bQ_kCzEeZ

cAg/viewform 

До форми треба обов’язково прикріпити файл з презентацією.  

 

Дедлайн прийому заявок та презентацій: 15 жовтня 2019 року. 

Учасники третього етапу Конкурсу (фіналісти) запрошуються до Києва 

організаторами Конкурсу для участі в фінальних змаганнях та в урочистій 

церемонії нагородження. Організатори Конкурсу не сплачують учасникам 

конкурсу (фіналістам) проживання та транспортні витрати до місця 

проведення фіналу та зворотно. Ці витрати учасники конкурсу несуть 

самостійно або через залучення спонсорів.   

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН КОНКУРСУ 

 

1 етап. 15 вересня - 15 жовтня: прийом заявок та презентацій. 

2 етап. 15-20 жовтня: оцінка робіт, визначення фіналістів. 

3 етап. 11 листопада: фінал конкурсу (авторська презентація та захист 

ідеї), м. Київ. 

12 листопада: церемонія нагородження, яка відбудеться під час 

Міжнародного інноваційного бізнес-форуму «SMARTINVEST – 2019: 

конвергенція науки та бізнесу», м. Київ.  

 

ПРИЗОВИЙ ФОНД 

На переможців чекають дипломи та призи:  

 

І місце: можливість безкоштовного проходження стажування в Школі 

бізнесу Празького економічного університету та тревел-грант на стажування. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVTIrm7InPL5em1RmfO9vGQf44kgrfjkFB0bQ_kCzEeZcAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKVTIrm7InPL5em1RmfO9vGQf44kgrfjkFB0bQ_kCzEeZcAg/viewform


Детальна інформація щодо стажування за посиланням: http://s-

time.org/index.php/2019-03-03-10-54-03/anonsy-partneriv 

 

II місце: тревел-грант на відвідування IV Міжнародної науково-

практичної конференції «Пріоритети наукових досліджень: теоретична та 

практична цінність», 26-30 листопада 2019, м. Новий Сонч, Польща. Детальна 

інформація щодо конференції за посиланням: 
https://www.facebook.com/events/2566558360074994/  

або https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/57 

 

IIІ місце: спеціальний приз від Міжнародної Торгової Палати та 

Української Асоціації Маркетингу.  

 

Крім того, переможці конкурсу будуть мати можливість представити 

свої інноваційні ідеї на Міжнародному інноваційному бізнес-форумі 

«SMARTINVEST – 2019: конвергенція науки та бізнесу», який 

відбудеться в м. Київ 12 листопада 2019 року. 

Всіх фіналістів чекають сертифікати фіналіста та подарунки від 

організаторів. 

Увага! Спеціальний приз! 

На всіх фіналістів, які є авторами інноваційних ідей в сфері 

біотехнологій, чекає спеціальний приз від компанії «Bionity»!  

КОНТАКТИ 

Заступник голови оргкомітету конкурсу, член Експертної ради Асоціації 

SPACETIME, д-р економічних наук, професор  

Белінська Яніна Василівна.  

E-mail: 071065@ukr.net  

 

Увага! 
Дивіться повну програму конкурсів, конгресів, форумів, 

конференцій та інших наукових, освітніх та благодійних заходів 
Асоціації SPACETIME до Всесвітнього Дня науки за мир та розвиток 
GLOBAL SPACETIME SCIENCE DAYS (9-17 листопада 2019р., м. Київ) 
на офіційному сайті асоціації: http://s-time.org 

Закордонні конференції та стажування від партнерів: 
http://s-time.org/index.php/2019-03-03-10-54-03/anonsy-partneriv 
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