
Спираючись на набутий досвід і кращі практики, в рамках ініціативи 
EU4Digital Європейський Союз підтримує реформи та дії, спрямовані на 
розвиток досліджень в галузі інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ), стартапів і інноваційних екосистем в регіоні Східного партнерства. 

Ключовий пріоритет - розвиток ІКТ-
екосистем, які мають вирішальне значення 
у використанні інновацій для сталого 
економічного розвитку, включаючи 
початкове і венчурне фінансування, 
програми акселерації, створення мереж 
та кластеризацію, а також задоволення 

потреб у конкретних компетенціях і навичках. 
Програма EU4Digital прагне зробити 
внесок у поліпшення таких екосистем, аби 
забезпечити зростання компаній в регіоні, 
їх частку у ВВП, експорт та робочі місця. 
Програма включає декілька ключових видів 
діяльності:

створення загальної законодавчої бази, 
заснованої на нормах і передовому 
досвіді ЄС, яка сприятиме інноваціям 
у сфері ІКТ; 

розробка спільних навчальних 
пакетів для усіх зацікавлених сторін 
(інституцій, які формують політики, 
організацій інноваційної інфраструктури 
ІКТ, підприємств, пов’язаних і не 
пов’язаних з ІКТ);

сприяння налагодженню зв’язків між 
учасниками інноваційної екосистеми в 
регіоні та з ЄС;

розширення мереж і платформ 
“Start-up Europe” і доручення до 
них Східних країн-партнерів;

проведення рекламних кампаній 
з метою підвищення обізнаності про 
важливість інновацій в інформаційних 
ІКТ та розширення участі жінок в сфері 
ІКТ-інновацій;

підтримка поширення Ініціативи 
“Цифрові інновації і масштабування” 
(DISC) на Східні країни-партнери.

ІКТ-інновації
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https://eufordigital.eu/uk/from-start-up-ecosystems-and-innovation-funding-to-intellectual-property-rights-and-the-digitisation-of-industry-eu4digital-begins-ict-legislation-gap-analysis-across-priority-areas/
https://eufordigital.eu/uk/eu4digital-to-carry-out-market-assessment-for-digital-innovation-and-scale-up-initiative-in-eastern-partner-countries/
https://eufordigital.eu/uk/eu4digital-to-carry-out-market-assessment-for-digital-innovation-and-scale-up-initiative-in-eastern-partner-countries/


Чому ІКТ інновації є важливими
Інновації в сфері ІКТ є рушійною силою соціально-економічних змін. Вони дають країнам інструменти для реорганізації 
і глобалізації їх економіки, досягнення швидшого економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення 
рівня життя і скорочення нерівності.

https://eufordigital.eu/thematic-area/ict-innovation/ 

У 2012-2017 рр. додана 
вартість від послуг ІКТ в ЄС 

збільшилася на 

18.3%
а додана вартість від 

виробництва ІКТ зросла на 

22.5%.

В даний час сектор ІКТ є 
одним з найбільш ефективних 

в економіці ЄС: 
у 2017 році фактична 

продуктивність праці в цьому 
секторі була на 

65.2% 
вищою, ніж у нефінансових 

секторах економіки в цілому.

У країнах Східного також 
спостерігається зростання в 

секторі ІКТ: частка експорту 
послуг ІКТ у 2017 році склала 

близько 

5% 
від загального обсягу експорту і 

близько 

19% 
експорту послуг в Білорусі та 
Україні. Середній показник 

темпів  зростання в цих 
країнах у 2012-2017 рр. 

склав близько

6%
що демонструє потенціал 

швидшого зростання в 
майбутньому.

Недостатня увага до інноваційних екосистем призводить 
до відтоку мізків і стартапів зі країн Східного партнерства 

до країн з більш розвиненою екосистемою ІКТ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

EU4Digital надає країнам-партнерам підтримку в окремих ключових областях політики для розвитку ІКТ-інновацій:

 ВІРМЕНІЯ Управління правами інтелектуальної власності на цифрові інновації.

 АЗЕРБАЙДЖАН  Нові організаційні форми підтримки інновацій в сфері ІКТ.

 БІЛОРУСЬ  Цифровізація промисловості (цифрова трансформація МСП у традиційних секторах).

 ГРУЗІЯ Доступ МСП до фінансування цифрових інновацій.

 МОЛДОВА Інноваційні екосистеми ІКТ для стартапів і скейлапів.

 УКРАЇНА  Доступ МСП до фінансування цифрових інновацій.

https://eufordigital.eu/thematic-area/ict-innovation/  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D#Apparent_labour_productivity
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_sector_-_value_added,_employment_and_R%26D#Apparent_labour_productivity
https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS?end=2017&start=2017&view=bar
https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.CCIS.ZS?end=2017&start=2017&view=bar

