
ПРОГРАМНА  МЕТА
КОСТЯНТИН  ЄВТУШЕНКО



Нещодавно українець Антон Головаченко 
виграв світовий конкурс винаходів, 
розробивши унікальний екзоскелет для 
людей з інвалідністю. А, наприклад, наш 
зоолог Леонід Францевич більше 50 років 
вивчав м’язи жуків. Віднедавна на його 
відкриття «полюють» провідні робототехнічні 
компанії з усього світу. 
PayPall та WhatsАpp створено киянинами.  В 
офісах більшості глобальних корпорацій 
говорять українською. 

Здавалося б, є чим пишатся! Але всі ці люди, 
нажаль, їдуть з України… 

КОНТЕКСТ 



ПРОБЛЕМАТИКА

Україна втрачає свій актив — 
найрозумніші, найамбітніші, 
найталановитіші люди їдуть. Чому так? 

• через відсутність песпектив, 
обмеженість ресурсів та навичок у 
власній професійній реалізації 

• через неможливість створення 
власних успішних наукових, 
соціальних або бізнес-проектів 

• через відсутність знань про 
інноваційні тенденції у світі та невіру 
в себе



Разом із найуспішнішими українськими 
бізнесменами, науковцями та інженерами ми 
об’їдемо всю країну в пошуках розробок, ідей 
чи проектів, які здатні змінити світ та стати 
своєрідною «візитною карткою країни». Щось 
накшталт «Україна має талант», але не про 
танці і співи, а про ідеї та рішення. 

При цьому головною місією проекту буде 
освіта та мотивація людей в регіонах.  
Використовуючи ресурс телебачення та досвід 
учасників, ми розкажемо зацікавленим людям 
по всій країні про найактуальніші інноваційні 
теми світу: електромобілі, робототехніку, 
віртуальну реальність, штучний інтелект, 
блокчейни, нейронні мережі та сенсори, хмарні 
технології, 3D-друк, аналіз big data та інше.

І Д ЕЯ  ПРОЕКТУ



МЕХАН ІКА  ПРОЕКТУ
Протягом 12 місяців 12 менторів проведуть 12 виїздних 
зустрічей із зацікавленими та активними людьми у 12 
регіонах України.  

Кожен з виїздів буде включати:  

• виступи спікерів і презентації найбільш актуальних 
світових іновацій; 

• обговорення можливостей в Україні з урахуванням 
світових тенденцій;  

• покрокові інструкції для ствонення власних стартапів 
та/або продуктів.  

За результами зустрічей буде створена база даних 
перспективних проектів як комерційного так і наукового 
спрямування.  
5 найкращих проектів отримають фінансову, юридичну, 
технічну та менторську підтримку для їхнього 
впровадження в Україні та світі. 



ЗАВДАННЯ  ПРОЕКТУ

Надати імпульс людям з ідеями, 
розробками чи реальною справою — 
впроваджувати їх в Україні. Надати 
приклад іншим. Довести, що в нашій країні 
можна створити інноваційні продукти,  
знайти однодумців, залучити фінансування, 
отримати допомогу ментора з числа 
успішних українців (за напрямком 
проекту) та буди успішним тут.  

Моя мета — особисто поспілкуватись з 3000 
талановитими людьми та переконати їх не 
полишати Україну, а реалізовувати себе тут.



ПРИВІТ,  
Я КОСТЯНТИН 
ЄВТУШЕНКО
Мені 34 роки, я зі Львова. 

Закінчив Києво-Могилянську академію за спеціальністю 

«Право». В 2013 году здобув ступінь МВА в МІМ Київ та 

Університеті Карнегі Меллон (США). 

Я Голова правління компаній GreenWay Otomobil Hizmetleri 

і GreenWay Enerji, що базуються в Туреччині та займаюються 

електромобільним транспортом, координатор НГО 

«Інститут підтримки інвестіцій» та автор блогів на тему 

економіки, інвестицій, енергетики.  

Одружений, виховую сина та доньку. 

Дякую за увагу!


