
Європейські проекти підтримки інновацій в Україні.    

Протягом 2009–2011 рр. виконувались в Україні чотири проекти ЄС 

технічної допомоги:  

1. Офіс спільної підтримки інтеграції України до європейського 

дослідницького простору.  

Цілі проекту: 

• Підвищити рівень громадської обізнаності про діяльність ЄС у сфері 

досліджень, розробок і технологій, зокрема про 7-му Рамкову програму, 

фінансовану ЄС, шляхом надання інформаційної та технічної допомоги з 

методики програми, забезпечення координації та/або комплементарної 

реалізації науково-технологічних пріоритетів, визначених у процесі 

різноманітних політичних діалогів з Україною. 

• Підвищити можливості українських наукового та бізнес-співтовариств 

для інтеграції у європейські мережі, що підтримують інновації та 

комерціалізацію результатів досліджень і розробок. 

• Забезпечити зміцнення потенціалу та інституційного розвитку 

Міністерства освіти і науки України. 

• Стимулювати участь українських установ, що здійснюють дослідження 

та розробки, а також підприємства малого та середнього бізнесу в програмах 

ЄС у галузі інновацій і трансферу технологій. 

2. Удосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в 

Україні.  

Другий проект здійснювався в Україні задля сприяння формулюванню 

української політики у сфері інновацій і досліджень на державному та 

регіональному рівнях, підтримки вдосконалення законодавчого та 

нормативного середовища у сфері досліджень та інновацій та прав 

інтелектуальної власності в Україні відповідно до передового європейського 

досвіду. Проект також підтримував державні департаменти в Україні, що 

займаються питаннями інновацій та інтелектуальної власності.  

3. Підтримка наукоємних та інноваційних підприємств, а також 

трансфер технологій у бізнес в Україні.  

Метою третього проекту є стимулювання інноваційної діяльності 

українських фірм шляхом подолання розриву між дослідженням і 

виробництвом та стимулювання передачі технологій у межах національної і 

глобальної економіки. 

Специфічні завдання проекту: 

– розвиток інфраструктури передачі технології і посередницьких 

організацій підтримки інновацій; 



– розвиток наукових центрів, підтримка створення дослідниками 

дочірніх компаній дослідних установ та заснування нових інноваційних 

компаній; 

– запуск справжніх технопарків і інноваційних кластерів як інструментів 

передачі інновацій та технологій до регіонів; 

– заснування диверсифікованих тренінгових структур і підготовка 

інноваційних менеджерів. 

4. Розробка фінансових схем та інфраструктури для підготовки 

інновацій в Україні.  

Четвертий проект спрямований на покращання умов фінансування 

науково-дослідної та інноваційної сфери в Україні шляхом створення 

спеціалізованих фінансових інструментів – таких як фонд венчурного 

капіталу, призначений для цільової підтримки інноваційних та технологічно-

орієнтованих компаній, а також двох фондів гарантування кредитів, які 

будуть створені у формі пілотних проектів у двох регіонах країни. Головний 

фактор успіху має полягати в тісній співпраці між фінансовими інституціями 

ЄС та України.  

 Результати проектів у першу чергу орієнтовані на підвищення 

інституційної здатності бенефіціарів у сфері інновацій. Бенефіціарами були 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерство 

економічного розвитку та торгівлі України, Держкомпідприємництво, 

Держінвестицій. Більшість команд проектів мали труднощі в комунікаціях зі 

своїми бенефіціарами, у т. ч. і через адміністративну реформу та 

реорганізацію міністерства і відомств в Україні.  

 П. Смертенко, національний координатор програми EUREKA 
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, 

підкреслює, що для українських організацій значення цих проектів полягає в 

створенні трьох пакетів знань: інформаційного, ментального та практичного. 

Інформаційний пакет надає повну інформацію про європейські підходи до 

вирішення проблем інновацій у країнах-членах ЄС. Ментальний пакет 

пропонує змінити внутрішні – як державні, так і особистісні – підходи та 

розуміння інновацій та ринку інновацій. Практичний пакет надає 

інструменти виходу на інноваційні ринки, написання й подання проектних 

пропозицій, залучення до виконання спільних європейських проектів 

(Європейські проекти підтримки інновацій в Україні // Львівський ЦНІІ 

(http://cstei.lviv.ua/ua/item/716?PHPSESSID=06e005f531751f79cfd2fc47fe929d

ca). – 2012. – 21.04). 

                                           
1 Програма EUREKA – (European Research Coordination Agency) була заснована в 1985 р. і спрямована на реалізацію прикладних 

досліджень. Учасниками програми є 40 європейських країн та Європейський Союз. Україна має статус повноправного члена програми 

EUREKA з червня 2006 р. Веб-сайт програми: http://www.eurekanetwork.org.  

 


