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

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

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

ІКТ-інновації

Створення загальної законодавчої 
бази, на основі норм та найкращої 
практики ЄС, яка сприятиме інноваціям 
в сфері ІКТ. 

Розробка  сп ільно ї  основи  д ля 
модульного навчального пакету 
(програма EdTech Hub) для МСП та 
інших зацікавлених сторін (політиків, 
інфраструктурних організацій у галузі 
ІКТ-інновацій) у Східних країнах 
-партнерах.

Сприяння налагодженню зв’язків між 
учасниками інноваційної екосистеми у 
регіоні та з ЄС.

Розширення мереж і платформ 
“Start-up Europe” і включення в них 
Східних країн-партнерів.

Проведення рекламних кампаній для 
підвищення обізнаності про важливість 
ІКТ-інновацій та збільшення участі 
жінок у галузі ІКТ-інновацій.

Підтримка поширення Ініціативи з 
цифрових інновацій та розширення 
м а с ш т а б і в  ( D I S C )  н а  С х і д н і 
кра їни-партнери  та  п ід тримка 
високотехнологічних стартапів шляхом 
розробки посібника з розбудови 
спроможності підприємницької 
екосистеми у галузі ІКТ.
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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.

У 2013-2018  рр. додана 
вартість від послуг ІКТ в ЄС 

збільшилася на 

27%
а додана вартість від 

виробництва ІКТ зросла на 

31%.

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 сусідства 
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 витоку мізків і стартапів зі Східних країн-партнерів в 

країни з більш розвиненою екосистемою ІКТ.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ЗАГАЛЬНОЇ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ

Програма EU4Digital підтримала країни-партнери в окремих ключових галузях 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.
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