
 

Перелік міжнародних виставок у сфері стратегічних галузей промисловості у 2023 році***  

  

 

Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

Назва заходу Короткий опис заходу 

 13-17 лютого м.Бангалор, 

Індія 

 Міжнародна авіакосмічна 

виставка  
AERO INDIA 

Профілі виставки:  

винищувачі , легкі бойові літаки , удосконалені легкі вертольоти, 

реактивні, морські літаки, безпілотні літальні апарати (БПЛА). 

https://aeroindia.gov.in/ 

 

 20-24 лютого м. Абу-Дабі, 

ОАЕ 

  Міжнародна виставка-

конференція оборонної 

промисловості  

IDEX   

 

IDEX - міжнародна оборонна виставка та конференція, проводиться під 

патронатом Його Високості Шейха Халіфи бен Заїда аль -Нахаяна, 

Президента ОАЕ та Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

ОАЕ та організовується за підтримки Збройних Сил ОАЕ.  

Основні профілі виставки:  

озброєння,  електронні засоби захисту, балістичні системи, радарні 

установки, телекомунікації, оптична електроніка, боєприпаси, військове 

спорядження, протимінні системи, системи наземного, повітряного та 

морського захисту, інженерні установки, спецтехніка. 

https://idexuae.ae/ 

 

15-17  березня м.Токіо,  

Японія 

Міжнародна виставка військової 

техніки та техніки безпеки 

DSEI Japan 

Боєприпаси, броньована техніка, обладнання для охорони кордону,  

переносні протитанкові та броньовані системи озброєння, зброя, 

системи озброєння, боєприпаси, обладнання для розмінування, морська 

безпека. 

https://www.dsei-japan.com/about-dsei-japan 

 

 

29-31 березня  м. Болонья, 

Італія 

Виставка інноваційних технологій    

MECSPE 

Машини та інструменти; обробка та оздоблення; автоматика та 

робототехніка; сплави, композити та технології.  

https://www.mecspe.com/ 
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11-14 квітня м. Ріо-де 

Жанейро, 

Бразилія 

Міжнародний ярмарок оборони та 

безпеки 

LAAD Defense & Security 

Найбільша та найважливіша виставка оборони та безпеки в Латинській 

Америці, має підтримку Міністерства оборони, Збройних сил, 

Міністерства юстиції Бразилії. 

Категорії: флот, армія, повітряні сили, державна та корпоративна 

безпека. 

https://www.laadexpo.com.br/en/ 

 

17-21 квітня  м. Ганновер, 

Німеччина 

Міжнародна виставка високих 

технологій, інновацій та 

промислової автоматизації 

HANNOVER MESSE  

Hannover Messe – провідна світова торгова виставка промислових 

технологій.  

Профілі: автоматизація виробництва; ІТ-рішення для промисловості; 

акумулятори та інші мобільні накопичувачі енергії; електродвигуни та 

гібриди; нанотехнології; наукові дослідження. 

https://www.hannovermesse.de 

 

18-20 квітня м. Барселона, 

Іспанія 

Європейський Конгрес з питань  

передової та цифрової індустрії   

 Industry 4.0 Congress  

Автономна робототехніка та коботика, 3D-друк, мікровиробництво, 

сучасне промислове обладнання, штучний інтелект, колективні 

інтелекти. 

https://www.advancedfactories.com 

 

26-29 квітня м. Мехіко, 

Мексика 

  Авіакосмічна та оборонна 

виставка FAMEX 

Сфери: аерокосмос,  цивільна та військова авіація, оборона. В рамках 

виставки проходять: семінар іноземних інвестицій, аерокосмічний 

освітній форум, технічні конференції, аерокосмічний саміт, 

демонстраційні польоти літаків та статичні виставки. 

http://www.f-airmexico.com.mx/en/ 

 

27 квітня-  

01 травня 

м. Стамбул, 

Туреччина 

 

Фестиваль авіації, космічного 

простору та технологій 

TEKNOFEST 

Авіашоу за участю військових літаків, БПЛА та гелікоптерів. Змагання 

за категоріями: від авіа-і автомо-білебудування до штучного інтелекту, 

безпілотних літальних і підводних апаратів. 

https://www.teknofest.org 
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30 квітня- 

04 травня  

м. Берлін, 

Німеччина 

Міжнародна конференція-

виставка: оптичні технології для 

систем безпеки і оборони 

SPIE Defense + Commercial Sensing  

Нові технології обробки зображень і зондування для безпеки та 

оборони, передові технології виробництва мікро- та наносистем у сфері 

безпеки та оборони, оптичні матеріали та біоматеріали в технології 

систем безпеки та оборони, штучний інтелект і машинне навчання в 

оборонних програмах. 

https://spie.org/conferences-and-exhibitions/defense-and-commercial-

sensing 

09-12 травня м. Стамбул, 

Туреччина 

 Міжнародна оборонна виставка 

IDEF 

IDEF входить в десятку найбільших світових виставок оборонної 

промисловості і є однією з найбільш значущих виставок озброєнь в 

Європі.  

Профілі виставки: військове обладнання для сухопутних військ, ВМС, 

ВПС, технології захисту, космічні технології, бортові системи, 

вертольоти, судна, електронне обладнання, системи безпеки, 

обладнання та системи транспортування і логістики. 

 

18-21 травня м.Ліма,  

Перу 

Міжнародна виставка технологій 

для захисту та запобігання 

катастрофам 

SITDEF 

Бортові системи, гелікоптери, RPV, безпілотники, військові літаки, 

протиповітряні транспортні засоби, бронемашини, зброя та боєприпаси, 

зв'язок та комунікації, морські платформи та обладнання.  

https://sitdef.com/en/about-us/ 

 

23-27 травня о-в Лангкаві, 

Малайзія 

Міжнародна виставка морських та 

аерокосмічних досліджень 

LIMA 

LIMA - це один з найбільших в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні 

огляд бойової техніки, який проводиться з 1991 року на малайзійському 

острові Лангкаві під патронажем міністерства оборони Малайзії. 

Сфери: суднобудівна, морська, портова і ВМС, оборона, озброєння, 

авіаційна. 

https://www.limamalaysia.com.my/ 

24-26 травня м.Брно,  

Чехія 

Міжнародний ярмарок оборонних 

та безпекових технологій 

IDET 

Зброя та боєприпаси, авіаційна техніка, системи управління та зв'язку, 

технології та послуги безпеки, засоби спостереження та маркування, 

ресурси для навчання військових та правоохоронних фахівців, безпека 

та захист осіб, радіолокатори, безпека та захист інформації. 

https://www.bvv.cz/en/idet/ 
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31 травня –  

01 червня 

 

м. Оттава, 

Канада 

Всесвітня виставка оборони та 

безпеки 

CANSEC 

Захід демонструє передові технології, продукти та послуги для 

наземних, військово-морських, аерокосмічних військ та військових 

підрозділів.  

https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/ 

19-25 червня м.Париж, 

Франція 

 Міжнародний аерокосмічний 

салон   
Le Bourget 

Один з найбільших і найстаріших авіасалонів у світі. Тематичні розділи 

виставки: 

літаки, космічні апарати, супутниковий зв'язок, авіаційні двигуни, 

силові установки, бортове обладнання, включаючи озброєння, засоби 

навігації, обладнання для виробництва, аеропортове устаткування й 

послуги. 

https://www.siae.fr/ 

05-08 вересня м. Кельце,  

Польща 

Міжнародна виставка оборонної 

промисловості 

MSPO  

 Бронетехніка, класичне озброєння, ракетна техніка та вибухові 

речовини, техніка та матеріали хімічних військ, озброєння, обладнання 

для авіації та протиповітряної оборони, транспортне обладнання 

(колісне, гусеничне та плавуче), у тому числі спеціального 

призначення. 

 https://www.targikielce.pl/mspo 

  

12-15 вересня м. Лондон, 

Велика 

Британія 

Виставка військової техніки та 

техніки безпеки 

DSEI 

Аерокосмос, військово-повітряні сили, боєприпаси, зброя, транспортні 

засоби та обладнання, військово-морська техніка, безпека, електронна 

війна, медицина, робототехніка. 

В рамках виставки відбудуться Аерокосмічний форум, Космічний хаб, 

Land Forum, Військово-морський форум, Форум кібербезпеки.  

https://www.dsei.co.uk/ 
 

13-14 вересня м. Кігалі, 

Руанда 

Авіаційний африканський саміт і 

виставка 

Aviation Africa Summit and 

Exhibition 

Захід охоплює весь спектр авіації та космічного простору на 

африканському континенті та є важливою подією для аерокосмічної та 

оборонної промисловості.  

http://www.aviationafrica.aero/ 

 

https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/
https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/
https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/
https://www.defenceandsecurity.ca/CANSEC/
https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/
https://www.siae.fr/
https://www.targikielce.pl/mspo
https://www.targikielce.pl/mspo
https://www.targikielce.pl/mspo
https://www.targikielce.pl/mspo
https://www.dsei.co.uk/
https://www.dsei.co.uk/
https://www.dsei.co.uk/
https://www.dsei.co.uk/
http://www.aviationafrica.aero/home
http://www.aviationafrica.aero/home
http://www.aviationafrica.aero/home
http://www.aviationafrica.aero/home
http://www.aviationafrica.aero/


5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запрошуємо зацікавлені українські компанії взяти участь у зазначених міжнародних заходах!!! 

 

*** Список заходів постійно оновлюється та доповнюється 

25-26 жовтня м. Брюссель, 

Бельгія 

Міжнародна виставка-форум з 

цифрових технологій в управлінні 

активами 

Asset Performance  4.0 

Цифрова трансформація, системи та алгоритми штучного інтелекту, 

розумні операції та виробництво, технологія Індустрії 4.0. 

https://www.assetperformance.eu 

06-09 

листопада 

м. Бангкок, 

Таїланд 

Азіатська виставка оборони та 

безпеки, конференція та 

мережевий захід Tri-Service 

Defense & Security  

Обладнання для оборони та внутрішньої безпеки: системи озброєння, 

гармати, ракети, танки, БПЛА, транспортні засоби та судна, супутники 

та телекомунікації, електронні оборонні технології, системи керування 

вогнем, пускові установки; відеоспостереження, електронна охорона.  

https://www.asiandefense.com 

07-10 

листопада 

м. Констанца, 

Румунія 

Міжнародна морська виставка 

Europort Romania 

 

Кораблебудування та ремонт суден, навігаційне обладнання, суднові 

рухові установки, палубне обладнання, системи безпеки, портові 

споруди, радіотехніка, інформаційні технології. 

https://www.europort.nl 

 

13-17 

листопада 

м.Дубай, 

ОАЕ 

  Міжнародний авіаційний салон  
Dubai Airshow 

Dubai Airshow це одне з найбільших і найуспішніших авіашоу у світі, 

яке об’єднує експертів з комерційної та ділової авіації, оборони та 

військових, новітніх аерокосмічних технологій, стартапів, інтер’єрів 

літаків, управління повітряним рухом, технічного обслуговування, 

ремонту та капітальний ремонт (MRO). Проводиться під патронатом 

Його Високості Шейха Мохаммеда бен Рашида Аль Мактума, віце -

президента, прем'єр -міністра ОАЕ. 

https://www.dubaiairshow.aero/ 
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