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Ця публікація підготовлена в рамках ініціативи «Програми та інструменти підтримки
розвитку інноваційної сфери України», що виконується в рамках проєкту «Підтримка
діяльності Української національної платформи Форуму громадянського суспільства Східного
партнерства (ФГС СхП)», який адмініструє Інститут економічних досліджень та політичних
консультацій, що фінансується Форумом громадянського суспільства Східного партнерства та
Європейською Комісією.

Зміст цієї публікації є виключною відповідальністю авторів і жодним чином не відображає точку
зору Європейського Союзу чи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. При
підготовці даної публікації враховувались результати попередніх проєктів ГО АЄІ та пропозиції і
матеріали таких експертів як Ю.Нікітін, О.Юрчак, В.Ночвай, П.Смертенко, В.Соловйов,
Н.Подольчак, О.Кульчицький, членів робочих УНП СхП та УС ПГС, а також учасників заходів, які
проводила ГО АЄІ.

Українська національна платформа Форуму громадянського суспільства Східного партнерства
(http://eap-csf.org.ua/) – це мережа з понад 140 громадських організацій України, що відстоює
українські інтереси в рамках Східного партнерства. Платформа є частиною Форуму
громадянського суспільства Східного партнерства (ФГС СхП https://eap-csf.eu/).

Форум громадянського суспільства Східного партнерства є багаторівневою міжнародною
платформою громадянського суспільства, яка спрямована на просування європейської інтеграції,
сприяння реформам та демократичним перетворенням у шести країнах Східного партнерства Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. Будучи громадським елементом СхП,
ФГС СхП намагається посилити громадянське суспільство у регіоні, підвищити рівень плюралізму
у публічному дискурсі та політиці шляхом сприяння демократії участі та фундаментальних
свобод. ФГС СхП - це позапартійна доброчесна неурядова організація.
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1. КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОЦЕСІВ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розвиток інновацій є ключовою передумовою формування конкурентоспроможної
економіки та забезпечення рівня життя громадян відповідно до стандартів країн ЄС. У той же час
українська національна інноваційна політика формується фрагментарно через
неузгодженість планів та відсутність синергії у діяльності основних стейкхолдерів інноваційної
діяльності.
На відміну від політики ЄС у сфері інновацій, де ця політика є складовою частиною
загальної стратегії розвитку ЄС Європа 2020, а до обговорення інструментів інноваційного
розвитку залучаються широкі верстви активних громадян та організації громадянського
суспільства, в Україні звичною є практика обговорення проблем науково-технічного та
інноваційного розвитку у різних відокремлених середовищах, а залучення громадськості в
основному має формальний характер, оскільки відсутні інструменти впливу експертногромадянського середовища на фінальні версії документів, які приймають урядові структури.
Такий характер взаємодії ЦОВВ з громадськістю також значно зменшує позитивний вплив
рекомендацій та пропозицій, які надаються УС ПГС та УНП СхП за широким спектром
компетенцій і пріоритетів діяльності робочих груп обидвох платформ.
У сфері інноваційного розвитку це призводить до недостатнього використання
можливостей угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, угоди про Асоціацію до програми Горизонт
2020, а також створює загрози щодо можливої Асоціації до нової Рамкової Програми ЄС на 20212027 рр. HORIZON EUROPE
В даному документі ми вважаємо за доцільне виділити два різних типи інновацій,
змішування яких часто призводить до непорозумінь як між держструктурами, так і між різними
експертами, а саме:
1. Інновація, як результат комерціалізації наукових розробок. Прихильниками підтримки
цього типу інновацій є представники МОН, НАНУ, університетів, які вважають що держава
має виділити ресурси на комерціалізацію результатів наукових робіт, а також бізнес має
інвестувати у доведення результатів досліджень до ринкового використання. Ця
аргументація ілюструється прикладами розробок для оборонної сфери країни, а також
прикладами співпраці НАНУ та університетів з великими компаніями, наприклад з КБ
«Південний». Апологети цього підходу намагаються обґрунтувати необхідність
фінансування цільових державних програм за тими пріоритетами, де уже є певні значні
здобутки, потреби економіки і держави (наприклад, безпека і оборона). Критики цього
підходу звертають увагу на великі корупційні ризики та на багато невдалих прикладів у
минулі роки в Україні. У 2020 році прикладом діяльності за цим підходом є активність
державних структур у протидії пандемії COVID-19.
2. Інновація, як новий товар чи послуга, які мають швидку капіталізацію на ринку. Цей підхід
аргументується під впливом прикладів розвитку стартап руху, креативних індустрій та
інших прикладів у сфері нематеріального виробництва. Такий вид інноваційної діяльності
виділяється як окремий сектор економічного розвитку. Такий підхід в значній мірі
підтримується Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та
Міністерством цифрової трансформації, особливо в контексті успішних прикладів ІТстартапів та процесів цифровізації, де ряд успішних інноваційних рішень були
імплементовані на глобальних ринках без проведення попередніх науково-технічних
досліджень із залученням вчених з університетів чи НДІ. Прихильники цього підходу
основну ставку роблять на застосування різних фінансових інструментів підтримки
стартапів та надання повного сприяння венчурним фондам та бізнес-ангелам. Опоненти ж
звертають увагу на те, що для сильних стартапів масштаби ринку України є дуже малими
для капіталізації стартапу, а також на те, що практично всі успішні українські стартапи були
капіталізовані на інших ринках, в основному у США.
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Прихильникам цих двох різних підходів до суті інноваційної діяльності важко знайти спільну
мову, особливо коли йде обговорення питання про інструменти підтримки інновацій, які були б
ефективними в Україні за даних соціально-економічних умов.
У контексті обговорення процесів інноваційного розвитку України пропонуємо взяти до
уваги нижченаведені дій основних структур, які мають вплив на сферу інновацій:
• На рівні КМУ створено Раду з розвитку інновацій (Постанова КМУ від 25 жовтня 2017 р. №
895), 14 березня 2018 року проведено перше засідання цієї ради. На цьому засіданні було
відзначено 1, «…що в Україні щороку реєструється близько 3 тис. винаходів, понад 7 тис.
корисних моделей та близько 2 тис. корисних зразків. Але лише одиниці розробок
знаходять прикладне рішення і перетворюються в технології. І проблема в тому, що
українські інновації існують здебільшого на папері або «емігрують» разом з винахідниками
за кордон. При цьому намагання профінансувати науку не призводять до бажаного ефекту,
в тому числі через те, що процес капіталізації в цій сфері відсутній».
Дуже промовистим фактом ставлення ініціаторів створення цієї Ради до науки є те, що до
складу Ради не було включено представника Президії НАНУ. З представників світу науки
було включено тільки Голову наукового комітету Національної ради з питань науки та
технологій. Подальша діяльність цієї Ради не була публічною, а нові уряди Гончарука та
Шмигаля уже не відновлювали діяльність цієї Ради. Певним позитивним наслідком
діяльності цієї ради стало створення Українського фонду стартапів (УФС https://usf.com.ua/) до розробки концепції діяльності якого безпосередньо долучилась
міністр фінансів на той час О.Маркарова. Перші грантові конкурси УФС розпочались у 2019
році і викликали велике зацікавлення у стартаперів.
• ДІФКУ (державна інноваційна фінансово-кредитна установа) проводила у 2019 році
Конкурс винаходів із складною процедурою використання коштів новоствореного Фонду
державного стимулювання створення і використання винаходів (корисних моделей) та
промислових зразків відповідно до Постанови КМУ від 20.06.2018р. №500. Цей конкурс
запущено в експериментальному режимі до 31 грудня 2019 року і він має досить складні
механізми створення нової юридичної особи для реалізації інноваційного проєкту з
можливістю входження у статутний фонд, як зі сторони держави, так і приватних
інвесторів. На сайті ДІФКУ були опубліковані проміжні результати конкурсу, але офіційної
оцінки результатів цього експерименту ще нема і тому невідомо чи буде цей експеримент
продовжуватись.
• Почала діяти Національна рада України з питань розвитку науки і технологій, яка 19 січня
2018 року провела перше засідання за участю прем’єр-міністра України, однак після
формування уряду Шмигаля та призначення т.в.о. Міністра освіти і науки Україна
п.С.Шкарлета ця Рада ще не проводила засідання. Перші конкурси Національного фонду
досліджень були оголошені у травні 2020 року, а угоди з переможцями конкурсів почали
підписувати у жовтні 2020 року.
• За ініціативи Комітету з питань освіти і науки ВРУ 21 березня 2018р. були проведені
парламентські слухання на тему «Національна інноваційна система: стан та законодавче
забезпечення розвитку». На слуханнях президент ГО АЄІ І.Кульчицький представив
концепцію «Української Рамкової програми стимулювання інновацій». Проєкт
рекомендацій 2 містив пункт про розробку до 1 листопада 2018 року Стратегії інноваційного
розвитку України та план заходів її реалізації в яких, зокрема, передбачити структуру
Національної інноваційної системи та взаємодію її елементів, а також розподіл
повноважень щодо підтримки та розвитку інновацій між органами державної влади. Однак

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/premyer-ministr-uryad-zapochatkovuye-robotu-radi-innovacij-klyuchova-metazapustiti-sistemu-pidtrimki-j-rozvitku-tehnologij
2
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=64374
1
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ці Рекомендації так і не були затверджені ВРУ, хоча деякі пропозиції учасників слухань
були частково втілені у подальшій діяльності державних органів.
МОН наказом №460 від 08.05.2018 року створив робочу групу з розроблення Стратегії
інноваційного розвитку України у складі 110 осіб. Згідно цього наказу робоча група мала
розробити проєкт Стратегії до 1 серпня, але сам процес розробки цієї Стратегії показав
значні розбіжності у точках зору різних стейкхолдерів, тому стратегія розроблялась довше
запланованого. У фінальному варіанті стратегія отримала назву «Стратегія розвитку
сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року та була схвалено Розпорядженням
КМУ від 10.07.2019 № 526-р3. Проєкт плану заходів реалізації цієї Стратегії був
розроблений в кінці 2019 року, але станом на листопад 2020 року цей план ще не був
затверджений.
За ініціативи Хайтек офісe України (http://www.ht-office.org/), створено координаційну раду
з питань розвитку цифрової економіки України. 5 липня 2018 року відбулося установче
засідання цієї ради. Основним завданням діяльності ради є вироблення та виконання
спільних дій органів виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності і громадськості
з метою організації та виконання плану заходів щодо реалізації Концепції та Плану дій
розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки 4. В рамках
реалізації Концепції визначено ряд важливих інфраструктурних проєктів цифрових
перетворень, серед яких: законодавчі ініціативи, цифрова інфраструктура, громадська
безпека, безготівкові розрахунки, цифрові технології в соціальній сфері, проєкти Smart City,
цифрова освіта, цифрова охорони здоров’я, інтернет речей (IoT), індустрія 4.0, цифрове
землеробство, цифрова наука.
До розробки інноваційної політики у сфері цифрової економіки активно долучилось
новостворене у 2019 році Міністерство цифрової трансформації України, яке на практиці
намагається реалізувати практичні дії із розширення сфери використання цифрових
технологій. На даний момент основна увагу приділяються упорядкування різних реєстрів,
розширенню набору цифрових сервісів для громадян та бізнесу, а також розвитку
цифрових навичок населення та доступу до мережі Інтернет.
Розвиток інноваційної екосистеми Індустрії 4.0 та платформи Industry4Ukraine
(https://www.industry4ukraine.net/) як приклад взаємодії представників бізнесу, освіти і
науки 5. Четверта промислова революція та Індустрія 4.0 стали провідними трендами
нового етапу промислового інноваційного розвитку у розвинутих країнах Європи та світу.
ГО АЄІ розглядає рух Індустрії 4.0 в Україні, як сферу в якій формується міжгалузева кроссекторальна інноваційна екосистема відповідно до кращих європейських зразків і ми тут
бачимо реальні шанси досягти практичного результату, який можна мультиплікувати і для
інших Хай тек спільнот України. Практичні кейси використання технологій 4.0 українськими
підприємствами
можна
знайти
на
сторінках
форуму
Trans4mation
(https://trans4mation.global), який в першу чергу орієнтований власників бізнесу, CEO та
керівників окремих підрозділів в компаніях. Однак і науковцям корисно познайомитись як
реально працює виробництво з елементами Індустрії 4.0.
Мінрегіон спільно з МЕРТ за підтримки програми сприяння реформам децентралізації
U-LEAD (https://decentralization.gov.ua/news/10590)
розпочали у 2018 році процес
розробки стратегії розумної (SMART) спеціалізації в контексті стратегічного планування
регіонального розвитку. Передбачалось, що інноваційна політика стане важливою
частиною загальних стратегій регіонального розвитку, а не буде розглядатись як
відокремлена діяльність наукових інститутів та університетів та частини проінноваційного
бізнесу. Станом на кінець 2019 року практично всі області України розробили і затвердили

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text
5
https://aei.org.ua/shlyahi-innovacijnogo-rozvitku-ukrain/ )
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•

•

стратегії регіонального розвитку на 2021-2027рр, а у 2020 році повинні працювати над
фазою «підприємницьке відкриття» для формування проєктів смарт-спеціалізації та
реєстрацій
стратегій
смарт-спеціалізації
на
платформі
S3
(https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/)/. Цей напрям є важливим також і тому, що серед умов
ряду конкурсів у програмі Горизонт 2020 та Горизонт Європа є вимога відповідності
тематики конкурсної заявки одному з пріоритетів смарт-спеціалізації, а також надання
підтримки відповідному елементу інноваційної інфраструктури в рамках регіональної
політики інновацій.
В Україні уже проведено два конкурси секторальної бюджетної підтримки ЄС. Обидва
конкурси серед пріоритетів мали напрямок «інноваційна економіка та інвестиції».
Перший конкурс був у 2017 році 6 і профінансовані проєкти повинні завершитись у
2020році. Другий конкурс було оголошено у вересні 2020року з кінцевим терміном подання
до 3 листопада через електронну систему https://sectoral.minregion.gov.ua/. Важливо
проаналізувати результати проєктів першого конкурсу, оскільки серед проєктів підтримки
інновацій передбачалось розвиток інструментів смарт-спеціалізації, створення елементів
інноваційної інфраструктури, підтримка центрів трансферу технологій та ряд інноваційних
проєктів галузевого спрямування.
Президія НАН України прийняла Постанову7 №191 від 13 червня 2018 року «Про заходи з
виконання завдань та врахування пропозицій і зауважень, висловлених на загальних
зборах НАН України 26 квітня 2018 року», в якій також є бачення участі НАНУ у розробці
стратегії розвитку інноваційної діяльності та створення інноваційної інфраструктури.
Постанова також передбачає ширшу участь наукової громадськості у процесах
реформування НАНУ. В цілому ця Постанова відображає еволюційний шлях змін в НАНУ,
який де факто підтверджено вибором 7 жовтня 2020 8 новим Президентом НАНУ
Загороднього Анатолія Глібовича.

Таким чином ми можемо цілком обґрунтовано стверджувати, що в Україні ми маємо
низький рівень консолідації зусиль провідних стейкхолдерів як на рівні ЦОВВ, так і на рівні
окремих організацій. Частина дій дублюють одна одну, спостерігається низький рівень розуміння
спільних цілей та інструментів досягнення цілей. Це призводить до неефективного використання
коштів, зневіри у силах та взаємних звинувачень у лобіювання групових інтересів, корупції чи
просто в помилках. Тому і пропонується посилити таку координацію дій ЦОВВ у контексті
підготовки України до більш активної участі у новій програмі ЄС Горизонт Європа, яка почне діяти
з 2021 року.

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/derzhavna-rehional-na-polityka/sektoralna-byudzhetna-pidtrimkayes/
7
https://www.dropbox.com/s/q7xnp25ag8h1rtu/Postanova%20NAN%20UA%20%20191.pdf?dl=0
8
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7022
6
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2. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ
У цьому розділі ми хочемо представити специфіку Рамкових програм (РП) ЄС з підтримки
наукових досліджень та інновацій, а також можливості українських організацій щодо доступу до
цих програм.
Рамкові програми ЄС розпочались з 1984 року і виконувались у такі історичні періоди:
• 1984 р. – Перша Рамкова програма (1984-1987) – Є 3,3 млрд.
• 1987 р. – Друга Рамкова Програма (1987-1991) – Є 5,4 млрд.
• 1990 р. – Третя Рамкова Програма (1990-1994) – Є 6,6 млрд.
• 1994 р. – Четверта Рамкова Програма (1994-1998) – Є 13,2 млрд.
• 1998 р. – П'ята Рамкова Програма (1998-2002) – Є 14,9 млрд.
• 2000 р. – Європейська Рада запускає Європейський простір дослідження (ERA).
• 2002 р. – Шоста Рамкова Програма (2002-2006) – Є 19,3 млрд.
• 2007 р. – Сьома Рамкова Програма (2007-2013) – Є 55,9 млрд.
• 2014 р. – Восьма Рамкова Програма (2014-2020) «Горизонт 2020» – € 80 млрд.
• 2021 р. – Дев’ята Рамкова Програма (2021-2027) «Горизонт Європа» – € 92 млрд.
Окремі українські організації почали брати участь у цих програмах, починаючи з П’ятої
Рамкової Програми. Це були одиничні випадки, а фінансування йшло через бюджет одного з
членів консорціуму, який представляв одну з країн ЄС. У 6-й РП та 7 РП українські організації
брали участь як треті країни, тобто за умови, що консорціум уже складався як мінімум з трьох
різних країн ЄС та асоційованих країн до 7РП. ЄС для допомоги українським організаціям та
розвитку діалогу і співпраці Україна-ЄС у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності
фінансував спеціальні проєкти підтримуючої дії (тип SSA) в рамках яких проводились
інформаційно-навчальні заходи, надавались мінігранти для поїздок, готувались аналітичні
документи та ряд інших дій. Окрім, також проєктів, які мали цільовий фокус співпрацю з Україною,
були також інші проєкти, які орієнтувались на країни Східного Партнерства. Все це створило
основу ширшої участі українських організацій у дослідницьких проєктах 6РП та 7РП, а також у
програмах стипендіальних обмінів. Однак у цих програмах українські організації не могли бути
координаторами проєктів.
У 2015 році Україна підписала угоду про асоціацію до програми Горизонт 2020, а у 2016 було
підписано угоду про приєднання України до програми COSME. Ці угоди дали суттєвий поштовх
науково-технічній та інноваційній діяльності українських організацій, а також вплинули на зміни в
науково-технічній та інноваційній політиці України.
Станом на листопад 2020 року українські організації беруть участь у 203 проєктах програми
Горизонт 2020 та повинні отримати фінансування у розмірі 37,57 млн.євро, причому доля
організацій приватного сектору складає 49,7%. Це означає, що значні підтримку у програмі
Горизонт 2020 отримали інноваційні проєкти українського бізнесу, який на практиці має дуже
обмежені можливості отримати подібне фінансування з національних фондів.
Участь у COSME в першу чергу відкрив доступ українському інноваційному бізнесу до
сервісів Європейської мережі підприємств (EEN) і в Україні достатньо ефективно функціонує
консорціум EEN Ukraine http://www.iop.kiev.ua/~een/.

Наступна дев’ята РП на 2021-2027 роки має назву Горизонт Європа (HORIZON EUROPE) 9.
Вона посилює акценти щодо підтримки інновацій, особливо у контексті вирішення глобальних
викликів, які стоять перед суспільством та забезпечення конкурентної позиції ЄС на світовому
рівні. Продовжується фінансування лінії «Передова наука», яка передбачає підтримку конкурсів
Європейської дослідницької ради та програми мобільності Марії Склодовської-Кюрі, а також
посилює значення дослідницьких інфраструктур, особливо електронних. Відповідь на глобальні
9

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en
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виклики та забезпечення європейської промислової конкурентоспроможності планується дати
через групування пріоритетів наступних конкурсів за такими тематичними кластерами, як:
• Здоров’я
• Культура, креативність та інклюзивне суспільство
• Цивілізована безпека для суспільства
• Цифризація, промисловість та космос
• Клімат, енергетика та мобільність
• Їжа, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та навколишнє середовище
Щодо спектру інструментів підтримки інновацій, то доцільно звернути увагу на третю
основну лінію «Інноваційна Європа» програми Горизонт Європа. В рамках цієї лінії
передбачається розширення підтримки конкурсів та інструментів Європейської інноваційної ради,
розвиток європейської інноваційної екосистеми та забезпечення діяльності Європейського
інституту інновацій і технологій (EIT) . Українським організаціям, які працюють у сфері підтримки
інноваційної діяльності, доцільно звернути увагу на інноваційні спільноти EIT10, які діють у
форматі асоціацій та можуть створювати так звані центри(офіси) в тих місцях, які можуть
продемонструвати значний потенціал розвитку інновацій у певній сфері. Наприклад, EIT Digital
має головний офіс у Брюсселі, а його центри колокації знаходяться в дев'яти країнах ЄС у 16
містах 11. Крім того, EIT Digital має центр у Сан-Франциско, щоб бути добре підключеним до
колиски цифрових інновацій: Кремнієвої долини.
Сукупність основних європейських програм та інструментів підтримки інновацій для МСП
представлена на сторінці EASME12 виконавчої агенції для малих і середніх підприємств. ЄС
намагається забезпечити фінансовими та управлінськими ресурсами всі етапи інноваційного
ланцюга від ідеї до ринку, використовуючи при цьому для ідентифікації кожного етапу так звані
рівні технологічної готовності - Technology Readiness Level 13 (TRL).

https://eit.europa.eu/our-communities/eit-innovation-communities
https://www.eitdigital.eu/fileadmin/files/2020/publications/EIT-Digital-Annual-Report-2019.pdf
12
https://ec.europa.eu/easme/en
13
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-g-trl_en.pdf
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3. НАЦІОНАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ ІННОВАЦІЙ
В УКРАЇНІ
В Україні є 27 Головних розпорядників бюджетних коштів для проведення наукових
досліджень, які зобов’язані звітуватись перед Національною радою з питань розвитку науки і
технологій. Перший такий звіт був у 2019 році і виявив ряд проблем щодо якості та доступності
результатів досліджень, їх пріоритетів та процедур фінансування 14. Біля 90% бюджетного
фінансування наукових досліджень розподіляє МОН, НАН, НААН та НАМН 15. Формальні критерії
результативності наукової діяльності тільки частково відповідають сучасним європейським
трендам, особливо у контексті підходів «Відкритої науки» та «Відкритих інновацій». Певним
анахронізмом, а точніше формалізмом, який не відповідає реальним потребам економічного
розвитку, є дані щодо впровадження науково-технічної продукції. Наприклад у тій же науковоаналітичній доповіді УкрІНТЕІ за 2019 рік, стверджується, що «Із 14011 одиниць НТП, створеної
за рахунок загального фонду у 2019 р., впроваджено 70,6 % (9896 одиниць НТП)», а «Найбільша
частка створеної НТП – 63,9 % (7533 од.) припадає на пріоритетний напрям "Фундаментальні
наукові дослідження". Рівень впровадження НТП за цим напрямом становить 64,3 %». Особливо
вражає рівень впровадження НТП, які створені в рамках фінансування МОН (з 4020 створених
одиниць НТП впроваджено 98,0 %) та НАПН (з 1634 од. впроваджено 96,6 %). Зазвичай у цих
структурах як приклад впровадження говориться про використання створеної науково-технічної
продукції (НТП) в навчальному процесі, але таке впровадження чи інший варіант впровадження,
який оформляється відповідним актом, має мало спільного з підходами щодо реального
використання результатів досліджень в економіці та суспільному житті.
На рівні найвищих керівників української держави неодноразово декларувалась
необхідність здійснення ефективної інноваційної політики, але ці декларації слабо
підкріплювались реальними рішеннями. У прийнятій у липні 2019 року Стратегії розвитку
сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року 16 зазначається, що:
«Сучасний стан інноваційної діяльності є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної
державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування
національної інноваційної екосистеми (сукупності інституцій, відносин, а також різних видів ресурсів,
задіяних у процесі створення та застосування наукових знань та технологій, що забезпечують
розвиток інноваційної діяльності), яка забезпечувала б його реалізацію і підвищувала розвиток
інноваційної культури в державі, використовуючи, крім фінансових, інші механізми розвитку
інноваційної діяльності. Попри наявність окремих елементів, відсутня цілісна національна
інноваційна система, призначення якої - створення інноваційних продуктів (процесів) та їх швидке
виведення на ринок (впровадження). Наявні в Україні структурні елементи національної інноваційної
екосистеми та нормативно-правове поле їх функціонування не вибудовані в єдину конструкцію, тому
результати діяльності цих елементів поодинокі та не мають синергетичного ефекту, який має
полягати у збільшенні ефективності національного виробництва товарів (послуг) та посилення їх
конкурентоспроможності за рахунок широкомасштабного впровадження результатів наукових
досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок»

Ця оцінка підтверджується і низьким рівнем координація діяльності ЦОВВ у сфері інновацій.
Мета цієї Стратегії полягає у розбудові національної інноваційної екосистеми для забезпечення
швидкого та якісного перетворення креативних ідей в інноваційні продукти та послуги, підвищення
рівня інноваційності національної економіки, що передбачає створення сприятливих умов для
розвитку інноваційної сфери, збільшення кількості впроваджуваних розробок, підвищення
https://zn.ua/ukr/science/nauka-v-gamanci-307012_.html .
Наукова та науково-технічна діяльність в Україні у 2019 році: науково-аналітична доповідь / Т.В. Писаренко, Т.К.
Куранда та ін. – К.: УкрІНТЕІ, 2020. – 109 с. – Доступ за посиланням:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/informatsiyno-analitychni/2020/08/13/nadnaukaza2019-stisnuto.pdf
16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
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економічної віддачі від них, залучення інвестицій в інноваційну діяльність. Однак станом на
листопад 2020 року так і не затверджено План заходів з реалізації даної Стратегії.
6 листопада прем’єр-міністр України презентував економічний аудит країни та
економічну візію до 2030 року. Ці документи були розроблені за участі провідних аналітичних
центрів і експертів України і розміщені на сайті https://nes2030.org.ua. На основі цих документів
планується за участі ширшого кола експертів і спільнот формування економічну стратегію 2030.
З нашої точки зору у цих документах недостатньо прописана інноваційна складова розвитку
економіки. Автори документу вважають, що достатньо покращити макроекономічні та регулярні
умови для бізнесу, а також зробити ставку на певні сектори економіки де формується конкурентне
середовище і є уже певні успіхи, наприклад такі як ІТ та Агро сектори, то цього уже достатньо для
розвитку інновацій. У візії є тільки пару сторінок, які містять загальні фрази про залучення
інвестицій в інновації та про розвиток співпраці між сферою освіти, науки і бізнесу. У той же час,
провідні країни ЄС та світу вкладають великі кошти у науково-технічній розвиток та на підтримку
сучасних механізмів підтримки інновацій, оскільки це має прямий вплив на конкурентну позицію
держав та їх безпеку.
В Україні відсутня національна програма дій щодо розвитку інновацій і цей недолік
посилюється відсутністю національної економічної стратегії, а також тим, що у 2020 році ВРУ так
і не затвердила програму дій уряду Шмигаля. Однак урядові структури та інноваційні спільноти
продовжують формувати порядок денний пропозицій щодо розвитку інновацій в Україні і на цьому
шляху є як позитивні приклади співпраці, так і ситуації різних непорозумінь, особливо у контексті
спроможності урядовців до акцептації та імплементації пропозицій інноваційних спільнот.
Причинам таких непорозумінь часто є не тільки відсутність у виконавців потрібних
компетенцій чи бажання співпрацювати, але й те, що тут на практиці проявляється різне
розуміння інновації як результату комерціалізації наукових розробок та інновації у виді нового
товару чи послуги, які знаходять успіх на ринку.
Акцент на комерціалізацію наукових розробок ми можемо бачити у діяльності МОН України
та у діяльності НАН України та інших академій, які мають державну підтримку. Окрім
фінансування наукових досліджень ці структури для розвитку інноваційної діяльності проводять
спільні заходи із секторальними міністерствами, органами державної влади на регіональному
рівні та з органами місцевого самоврядування, а також з різними бізнес структурами. Важливим
напрямком розвитку інноваційної діяльності університетів та наукових установ є розвиток їхньої
інноваційної інфраструктури у виді відділів інтелектуальної власності і трансферу технологій. Але
діяльність подібних відділів зазвичай зводиться до підготовки каталогів розробок, представлення
матеріалів на виставках та розміщення інформації в мережі Інтернет. В останні 2-3 роки
активізувалась діяльність університетів щодо розвитку інноваційної діяльності студентської
молоді через участь у конкурсах стартапів та запуску курсів з підприємництва. Прикладом може
стати пілотний проєкт “Підприємницький університет” за ініціативи стартап інкубатора YEP та
підтримки МОН України, у межах якого в українських вишах викладатимуть курс “Інноваційне
підприємництво та управління стартап проєктами” 17.
МОН України кожного року проводить конкурсний відбір науково-технічних розробок за
державним замовленням. Зараз оголошено конкурс 18 розробок для фінансування у 2021-2022
роках з кінцевим терміном подання заявок до 21 грудня 2020 року. За умовами конкурсу створена
науково-технічна продукція може бути у формі ескізного проєкту, експериментального
(дослідного) зразка або його діючої моделі, конструкторської або технологічної документації на
науково-технічну продукцію, дослідного зразка, проєкту нормативно-правового акта,
нормативного документа або науково-методичних документів тощо. Тобто у кращому випадку це
відповідає технологічному рівню TRL5 за європейською класифікацією. Серед умов конкурсу є
https://osvita.ua/vnz/75612/
https://mon.gov.ua/ua/news/trivaye-konkursnij-vidbir-naukovo-tehnichnih-rozrobok-za-derzhavnim-zamovlennyam-na2021-2022-roki
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також вимога «спрямованості на отримання науково-технічного (прикладного) результату,
доведеного до стадії практичного використання». Однак не уточняється що таке «практичне
використання» в даному контексті.
НАН України проводить свої конкурси і інформація про умови конкурсів та їх результати
публікується на порталі НАН у розділі науково-технічні (інноваційні) проєкти НАН 19. Результати
проєктів прикладного характеру не перeвищують рівень TRL6, а більшість з таких результатів
мають рівень TRL3-TRL4. З метою кращого інформування представників бізнесу про розробки
дослідних інститутів НАН підготувала двомовне (українська та англійська мови) довідкове
видання "Перспективні науково-технічні розробки НАН України" (2017, 2019) 20, яке можна
завантажувати у електронному варіанті за різними напрямками науки і техніки. Особливістю цього
видання є те, що НАН зробила спробу представити свої розробки з вказанням рівня TRL та з
оцінкою сфер застосування.
МОН у 2017 році підготувало інформаційний збірник «Інноваційні розробки університетів
і наукових установ МОН України» 21. У цьому збірнику опубліковано рекламні описи 240
інноваційних науково-технічних розробок 30 університетів, На думку упорядників збірника усі ці
розробки відповідають перспективним напрямам української економіки. Вони були відібрані
експертною групою з понад 400 пропозицій. У збірнику є також інформація про досвід
університетів з комерціалізації інноваційних розробок і трансферу технологій на внутрішньому та
зовнішньому ринках.
З оглядовими матеріалами МОН щодо стану інноваційної діяльності в Україні можна
ознайомитись на сайті міністерства у розділі «Інноваційна діяльність та трансфер технологій» 22
Є ряд аналітичних досліджень щодо стану науково-технічної та інноваційної діяльності
України, серед яких ми вважаємо за доцільне виділити колективну роботу вчених НАН України
«Інноваційна Україна 2020: національна доповідь» 23, а також дослідження Центру економічної
стратегії «Скільки коштів витрачають на науку в університетах» 24
У травні 2018 року перший віце-прем’єр-міністр - Міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів та Міністр освіти і науки Лілія Гриневич підписали протокол щодо розподілу
повноважень у сфері інновацій та домовилися про ключові напрями співпраці. Відповідно до
нових домовленостей МОН формуватиме інноваційне середовище в навчальних і наукових
закладах, а МЕРТ має забезпечити умови для комерціалізації винаходів та ініціатив у реальному
секторі економіки.
26.07.2018 між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою
організацією інтелектуальної власності укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо
створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні (TISC). З початку 2019 року
МЕРТ почав розвивати мережу TISC в Україні, було відкрито TISC у Національному авіаційному
університеті, Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана,
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Національному технічному
університеті "Харківський політехнічний інститут" та Тернопільському національному
економічному університеті. Ці центри отримали доступ до патентних баз, персонал пройшов
навчання. Розвиток мережі TISC (http://tisc.net.ua/) підтримує Український інститут
інтелектуальної власності (Укрпатент), який надає методичну та організаційну допомогу.
У 2020 році дорадчий орган МЕРТ офіс розвитку МСП (https://sme.gov.ua/) підготував
пропозиції щодо створення у 2021 році в Україні мережі бізнес інноваційних центрів, які б
http://www1.nas.gov.ua/innovations/Pages/default.aspx
http://www.nas.gov.ua/RDOutput/UA/book2017/Pages/default.aspx
21
https://kpi.ua/2017-innovation
22
https://mon.gov.ua/ua/tag/doslidzhennya-ta-innovatsii
23
https://cutt.ly/EhbJ1cE
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відповідали вимогам European Business Network (https://ebn.eu). МЕРТ також включив у план дій
уряду пропозицію щодо створення фонду фондів для фінансування ризикових інвестицій в
інноваційні проєкти, де б державне фінансування поєднувалось із коштами інвесторів та
міжнародних фінансових організацій і виступало б певним гарантом безпеки інвестування. Ці
пропозиції підтримані командою експертів EU4Digital в рамках опрацювання напрямку
«Фінансування цифрових інновацій для МСП» 25.
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ - https://sfii.gov.ua/) створена з
метою надання фінансової підтримки інноваційній діяльності суб’єктів господарювання різних
форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального
сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на
підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного
товаровиробника. ДІФКУ має ряд програм, інформація про які є на сайті установи. У другій
половині 2020 році прийнято рішення про передачу ДІФКУ у підпорядкування Міністерству з
питань стратегічних галузей промисловості України (Мінстратегпром).
КМУ тільки 7 вересня 2020 року затвердив Положення про Мінстратегпром 26, а серед
визначених завдань нового Міністерства було прописано і «забезпечення інноваційної діяльності
у стратегічних галузях промисловості». У листопаді 2020 року Мінстратегпром розробило проєкт
Постанови «Про деякі питання розвитку промислового комплексу України», в якій наведений
перелік 27 17-ти стратегічних галузей промисловості й розподіл їх підпорядкування між
державними органами. Загалом, цей перелік може бути основою комунікацій з відповідними
ЦОВВ щодо використання інновацій у конкретних галузей промисловості. Ряд експертів очікують
появи нових інструментів підтримки високотехнологічних інновацій в оборонній сфері,
літакобудуванні, космосу, машинобудування та в інших, однак поки це Міністерство ще не
виробило чіткої інноваційної політики.
Міністерство цифрової трансформації (Мінцифра) було створено 2 вересня 2019 шляхом
перетворення Державного агентства з питань електронного урядування України, а 18 вересня
2019 р. КМУ затвердив Положення 28 про Мінцифру, яке також регламентує його повноваження та
сфери компетенції. Мінцифра стало інструментом нової владної команди щодо реалізації
концепту «Цифрова держава», який треба було перетворити з політичного лозунгу у практичні дії
і сервіси.
Відповідно до свого Положення Мінцифра є головним органом у системі центральних
органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики: у
сферах цифровізації, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій та
технологій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного
суспільства, інформатизації; у сфері впровадження електронного документообігу; у сфері
розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян; у сферах відкритих даних, розвитку
національних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку
інфраструктури широкосмугового доступу до Інтернету та телекомунікацій, електронної комерції
та бізнесу; у сфері надання електронних та адміністративних послуг; у сферах електронних
довірчих послуг та електронної ідентифікації; у сфері розвитку ІТ-індустрії.
Звичайно в першу чергу Мінцифра орієнтується на досягнення практичних результатів у
сфері цифровізації і для цього залучає ресурси з різних джерел. Разом з тим ряд напрямків
формування цифрової економіки Україні, такі як смат-сіті, штучний інтелект, блокчейн та ряд
інших, вимагають розуміння певних механізмів інноваційної політики, що почало проявлятись у
діяльності Міністерства у 2020 році. Зростанню уваги Мінцифри до інноваційної діяльності
https://eufordigital.eu/library/recommendations-and-implementation-action-plan-for-ukraine-in-the-policy-area-of-digitalinnovation-smes-access-to-finance/
26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-2020-%D0%BF#Text ,
27
https://mind.ua/news/20219010-minstrategprom-viznachiv-17-strategichnih-galuzej-promislovosti
28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/856-2019-%D0%BF#Text
25
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сприяло розширення діалогу Україна-ЄС у сфері цифрових технологій, підготовка
дорожньої карти інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС та координація участі України в
ініціативі EU4Digital (https://eufordigital.eu), в якій одним із 6-ти пріоритетів є напрямок «Цифрові
інновації». Мінцифри націлено на підтримку розвитку стартап-екосистеми, бере участь у
діяльності українського фонду стартапів (https://usf.com.ua/), а також розпочало створення в
університетах центрів (хабів) Дія-Бізнес, в яких студенти зможуть пройти навчання, набути
навичок і вмінь підприємництва та протестувати свої інноваційні рішення. У 2021 році Мінцифра
планує відкрити ще 10-15 подібних хабів у різних містах України, які будуть також підтримувати
розвиток стартапів.
У січні Мінцифра сформувало експертний комітет з питань розвитку сфери штучного
інтелекту (ШІ) в Україні. До складу комітету входять представники бізнесу, науки і совіти,
українських та зарубіжних IT-компаній, а також окремих секторів потенційного використання ШІ.
За співпраці з університетами у червні 2020 року Мінцифра представило каталог освітніх
програм для вступників ЗВО з інформацією про підготовку фахівців у галузі штучного інтелекту.
В каталозі — аналіз даних, машинне навчання, комп'ютерний зір, розпізнавання образів, обробка
природної мови, бізнес аналітика. Заклади освіти можуть знайти аналогічні програми, партнерівроботодавців,
меценатів
та
студентів.
Каталог
доступний
за
посиланням:
https://thedigital.gov.ua/lms_ai.
Важливим результатом роботи експертного комітету стала підготовка концепції розвитку
штучного інтелекту в Україні до 2030 року, яка була затверджена 29 урядом 2 грудня 2020р.
В концепції передбачено комплексний підхід, в т.ч. розвиток освіти у сфері ШІ та стимулювання
наукових досліджень у галузі, зокрема за допомогою грантів. Таким чином ми можемо очікувати
формування інноваційної екосистеми у високотехнологічній сфері, яка визнана важливою всіма
провідними країнами світу, і в якій Україна має значний потенціал.
Одним із важливих напрямків діяльності Міністерство розвитку громад та територій України
(Мінрегіон) є підвищення конкурентоспроможності регіонів, розвиток місцевого самоврядування,
забезпечення комфортних та безпечних умов проживання населення України. 5 серпня 2020р.
КМУ затвердив 30 Державну стратегію регіонального розвитку на 2021-2027 роки, проєкт якої
розроблено Мінрегіоном. У документі зазначено, що стратегічна мета регіональної політики на
період 2021-2027 роки, – це розвиток та єдність, орієнтовані на людину – гідне життя в згуртованій,
децентралізованій, конкурентоспроможній і демократичній Україні.
Передбачається, що за участі всіх міністерств буде розроблено План заходів з реалізації
Державної стратегії на періоди 2021-2023 та 2024-2027 роки, в якому будуть визначені пріоритети
та програми регіонального розвитку. У Стратегії виділено типи функціональних територій, на яких
фокусуватиметься державна регіональна політика протягом наступного планового періоду,
проведено картографування та моделювання зазначених типів територій шляхом використання
ГІС-технологій.
Ефективна державна регіональна політика неможлива без якісних регіональних стратегій,
тому Мінрегіон розпочинає разом з обласними державними адміністраціями роботу щодо
оновлення регіональних стратегій, щоб привести їх у відповідність до Державної. Безумовним
пріоритетом, визначеним Стратегією, є стимулювання економічного розвитку регіонів –
інвестування у проєкти регіонального розвитку, які мають на меті розвиток регіонів, створення
умов для залучення інвестицій та додаткових робочих місць.
Станом на червень 2020 року всі області України уже мали прийняті Стратегії
регіонального розвитку на 2021-2027 роки та плани заходів на 2021-2023 роки. У цих
стратегіях використана європейська методика смарт спеціалізації для визначення пріоритетних
29
30

https://www.rbc.ua/ukr/news/kabmin-odobril-kontseptsiyu-razvitiya-iskusstvennogo-1606908748.html
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-strategiyi-regionalnogo-rozvitku-na-20212027-t50820
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галузей економічної діяльності 31.Тепер ці плани треба оновити як точки вимог Державної
стратегії, а також стратегій смарт-спеціалізації, які області почали розробляти у 2019 році, у 2020
році має іти процес «підприємницького відкриття» 32. Власне стратегії смарт-спеціалізації мають
стати основним інструментом реалізації інноваційної політики на регіональному рівні та поєднати
зусилля влади, бізнесу, науки, освіти та громадського сектору. Це все дуже непросто і тут є певні
критичні точки зору зі сторони бізнесу 33, але ми маємо очікування хороших кейсів принаймні в
ряді регіонів з хорошим рівнем науково-технічного та підприємницького потенціалу. Доцільно
взяти до уваги і очікування та критичні позиції бізнес представників інноваційної сфери Індустрії
4.0 34.
Одне і ключових питань, які виникають в ході обговорення можливих інструментів реалізації
проєктів смарт спеціалізації є зміна підходів до вибору і оцінки проєктів Державного фонду
регіональному розвитку, який мав би в більшій мірі фінансування розвиткові проєкти
інноваційного спрямування. Показовою ознакою рівня розуміння інноваційної політики
структурами влади на регіональному рівні є вибір проєктів, які подаються на конкурси «Програми
підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України», яка підтримується
ЄС (https://sectoral.minregion.gov.ua) за пріоритетом «Інноваційна економіка та інвестиції»,
особливо за напрямом «Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка
інноваційної діяльності». Тут також важливо проаналізувати підсумки проєктів конкурсів від 2017
року, виконання яких завершується у 2020 року з метою поширення прикладів кращого досвіду на
регіональному рівні.
Такими чином бачимо, що в Україні є всі передумови виведення інноваційної політики
на новий інституційний рівень, як з точки зору розгляду її як частини національної
політики розвитку економіки і суспільства, так і на управлінському рівні шляхом
покращення координації діяльності ЦОВВ у сфері інновацій на основі спільного
розуміння цілей і завдань інноваційного розвитку України.
Огляд пропозицій провідних організацій та об’єднань науковців і підприємців та їх досвід
використання донорських та інших програм в Україні буде наведено в наступному розділі даного
документу.

https://uacrisis.org/uk/smart-spetsializatsiya-v-ukrayini
https://www.facebook.com/UkrInstituteforInternationalPolitics/posts/3686562534740814
33
https://www.industry4ukraine.net/bez-kategoriyi-uk/smart-speczializacziya-v-ukrayini-chomu-ne-tak-yak-v-yevropi/
34
https://cutt.ly/ThmkfnP
31
32
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4. ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКІВ ЗАХОДІВ ТА ПРОВЕДЕНОГО ОПИТУВАННЯ
ГО АЄІ проводила опитування протягом вересня –жовтня 2020 року серед представників
інноваційного середовища щодо розвитку програм та інструментів підтримки інновацій в Україні.
Опитування не було анонімним. Відповіді приймались через Google форму, через яку можна було
також у вільному форматі додати свої пропозиції на основі власного досвіду реалізації проєктів.
Мета опитування - оцінити потреби у підтримці інноваційної діяльності в Україні, практику
імплементації різних програм, труднощі та перешкоди на шляху отримання ресурсів різного виду
для реалізації інноваційних проєктів, а також підготувати пропозиції урядовим структурам та
міжнародним донорським організаціям.
Нижче коротко представлено результати опитування.
Респонденти. Всього 126. Основні:
• Дослідники (університети та НДІ) – 46%
• Бізнес (в основному малий ) - 31,2%
• Громадські організації – 12,7%
• Решта 10,1% - органи влади та агенції розвитку
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У лідерах: Програма Горизонт 2020 – 69% та ERASMUS+ - 14,3%

•
•
•
•
•
•

Державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науковотехнічну продукцію - 42,9%
Український фонд стартапів – 38,1%
Український культурний фонд - 23,8%
Державний фонд регіонального розвитку - 23%
Державне оборонне замовлення для забезпечення національної безпеки і оборони –
19,8%
Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (ДІФКУ) - 13,5%
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З явним відривом від інших:
• Програма USAID Конкурентоспроможна економіка України – 54%
• Програма EU4Business – 32,5%
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Cеред пріоритетних:
• Наукові парки – 46%
• Офіси трансферу технологій в університетах та НДІ – 42%
• Проєктні офіси в університетах та НДІ – 42%
• Інноваційні кластери – 37,3%
• Стартап школи та акселератори – 31,7%

Перевага надана таким видам діяльності:
• Прикладні наукові дослідження – 61,9%
• Підтримка стартапів на початкових етапах їх розвитку- 41,3%
• Виготовлення прототипів – 36,5%
• Створення онлайнових платформ для підтримки співпраці між сферою науки і
бізнесу – 34,1%
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Найбільш важливі інструменти підтримки інноваційної діяльності:
• Гранти для прикладних наукових досліджень за пріоритетами, які важливі для
розвитку економіки України – 55,6%
• Запуск фінансування спільних проєктів науки та бізнесу за зразком європейських
рамкових програм досліджень та інновацій (Горизонт 2020) – 44,4%
• Гранти для малого і середнього бізнесу на реалізацію інноваційних проєктів – 38,1%
• Грантова підтримка стартапів – 35,7%
За бажанням учасники могли запропонувати три головні критерії (індикатори)
оцінки результатів програм підтримки інноваційної діяльності в Україні. У своїх відповідях
учасники зазначали критерії до програм підтримки, а також до оцінки результатів підтриманих
проєктів. Ми пропонуємо ознайомитись з найбільш частими пропозиціями, які стосуються
загального позитивного ефекту для економіки та для окремих секторів, а також покращення
становища працівників сфери науки та інновацій:
• Частка інноваційної продукції /послуг в ВВП, ВРП. Обсяги експорту інноваційної продукції
/послуг.
• Зростання частки доданої вартості МСП у ВВП, зростання кількості інноваційних МСП,
зростання продуктивності МСП (додана вартість компанії розділена на кількість
працівників).
• Зростання в українському експорті частки високотехнологічної продукції або послуг .
• Кількість створених нових бізнесів, кількість партнерств між стартапами, R&D та
корпораціями, кількість створених робочих місць для науково-дослідних робіт в нових
підприємствах.
• Кількість міжнародних патентів, суми отриманих дивідендів та виручені кошти за продаж
ліцензій, сума економічного ефекту від впровадження в Україні.
• Обсяг фінансування у програмі; вихід продуктів, які були підтримані, на ринок; кількість
робочих місць в інноваційній діяльності, яка створена.
• Збільшення кількості молодих науковців, збільшення кількості наукових проєктів, які
реалізовано в Україні.
• Як зросла середня зарплата викладача. Як зросла середня зарплата наукового
співробітника.
• Кількість залучених підприємств, університетів, наукових установ.
• Кількість профінансованих проєктів. Кількість виведеної на ринок інноваційної продукції.
Кількість новостворених інноваційних підприємств.
• Часовий період між створенням та реалізацією - загальна сума витрат та період її окупності
- кількість кінцевих користувачів після реалізації проєкту та термін використання даного
проєкту.
• Кількість впроваджених інноваційних технологій, обсяг експорту від реалізації даних
технологій, показники екологічного та соціального ефекту технологій
Учасники опитування надали свої пропозиції та коментарі щодо розвитку інновацій
в Україні:
• Створення централізованого органу, який би був оператором у фінансуванні, збирав би
інформацію про матеріально-технічну базу учасників інноваційних процесів. Має
формуватись інноваційна екосистема.
• В тому стані, в якому є наша країна, фокусуватися треба на тих інноваціях, які можуть бути
корисними країні ТУТ І ЗАРАЗ, а не через хто зна скільки років. Фокусуватися треба й
необхідно на тих інноваціях, які вирішують ГОСТРІ соціальні й економічні потреби країни.
Ввести інститут "інноваційних" нянь, які будуть супроводжувати інноваторів від початку
(ідеї) до моменту її комерційного втілення, виведення на ринок.
• Повна і всеосяжна участь в Горизонт Європа, так як і Алжир, Туніс і Сербія...
22

•

•
•
•
•
•

•

Необхідно сформувати довідковий сайт із переліком і короткою анотацією можливих
джерел підтримки інновацій і ОБОВ'ЯЗКОВІЙ можливістю оберненого зв'язку щодо
ефективності вибраного конкурсу, в тому числі із характеристикою об'єктивності його
рішень, і поширити інформацію про такий сайт
Державна підтримка технічної творчості, розвиток мережі бізнес-інкубаторів, шкільний курс
з проєктного менеджменту
Розвиток мережі інноваційних агенцій
Науку треба фінансувати, та створювати для бізнесу заохочувальні програми
впровадження інновацій, щось типу 5-7-9 та податковими канікулами до моменту
повернення інвестицій.
Інвестиційний фонд інновацій Industry 4.0. Цільові програми підтримки інновацій на
конкурсній основі.
Ефективна комунікація науки та бізнесу (інфраструктура: платформи, брокерські заходи,
майданчики для комунікації, замовлення від бізнесу), ефективна державна політика в
сфері інновацій (курс на інноваційний розвиток економіки, програми підтримки, державне
замовлення на інноваційні розробки в різних сферах), розбудова інноваційних ланцюгів
доданої вартості, їх інтернаціоналізація, впровадження спеціалізованих фінансових
інструментів для підтримки інновацій, розвиток фінансового ринку в Україні
Необхідно: 1) більш тісна інтеграція в європейський простір, 2) сприяння залученню як
європейських інвестицій, так і виходу український розробок на європейський ринок, 3)
посилення інформаційної підтримки вітчизняного сектору щодо доступу до джерел
фінансування та поширення інформації про розробки.

13 жовтня 2020 року ГО АЄІ разом з партнерами провела у м.Львові відбувся
Регіональний форум інноваторів та підприємців Львівщини. Підсумки форуму розміщено
на сайті ГО АЄІ 35. Форум став важливим етапом на шляху формування сучасної інноваційної
екосистеми регіону. З цією метою запропоновано створити міжсекторальний майданчик за участі
органів державної влади, бізнесу та банків для підтримки інновацій для ведення постійного
діалогу з метою визначення та підтримки точок економічного та інноваційного зростання
області. В ініціативну групу увійшли організатори форуму та організації, які взяли участь у форумі.
І одна з перших завдань для цього майданчика стало є процес обговорення можливостей
інноваційного розвитку пріоритетних галузей економіки Львівщини за методиками
«підприємницького відкриття» в рамках розроблення стратегії розумної спеціалізації Львівської
області.
27 жовтня 2020 року в режимі онлайн було проведено відкриту дискусію на тему
«Шляхи розвитку досліджень та інновацій в Україні». В ході дискусії було обговорено
можливості синергії щодо ефективного використання міжнародних, національних та місцевих
інструментів підтримки розвитку інновацій; ознайомлено широку науково-технічну громадськість,
бізнес середовище та представників органів державної влади і місцевого самоврядування з
досвідом діяльності інноваційних структур, які діють в Україні; надано пропозиції для формування
планів спільних дій на 2021-2023 рр. для включення інструментів підтримки інновацій у
національні та регіональні стратегії. Відео запис дискусії та презентації спікерів розміщено на
сайті АЄІ 36.

35
36

https://aei.org.ua/pidsumki-regionalnogo-forumu-innovatoriv-ta-pidpriiemciv-lvivshhini/
https://aei.org.ua/materiali-vidkritoi-diskusii-shlyahi-rozvitku-doslidzhen-ta-innovacij-v-ukraini/
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Зміна системи управління наукою (в першу чергу рішення МОН та НАН України)
• запровадження критеріїв для визначення базового рівня фінансування (врахування
потреб економіки);
• надання онлайнового доступу до анотованих звітів про НДР з описом результатів робіт
(покращує доступ бізнес та громад до результатів НДР);
• моніторинг результатів НДР в т.ч. співставлення цих результатів з світовими тенденціями
розвитку досліджень та відповідності потребам соціально-економічного розвитку України
(спільна діяльність МОН, НАНУ, МЕРТ та інших ЦОВВ, підготовка річного звіту);
Збільшення конкурсного фінансування прикладних розробок (МОН, Мінцифра, МЕРТ та
інші ЦОВВ)
• сформувати критерії оцінки прикладних робіт з врахуванням інноваційної складової
прикладної НДР;
• залучення коштів галузевих ЦОВВ та бізнесу для фінансування прикладних НДР;
• формувати систему вибору пріоритетів прикладних НДР у відповідності до планів і
стратегій розвитку окремих секторів українського економіки з врахуванням пропозицій
бізнес спільнот, кластерів, смарт спеціалізації і т.п..
Розвиток інноваційної інфраструктури
• виділити найбільш типові моделі та сервіси діяльності інноваційних структур, які
створюються ЗВО, НДІ, місцевими органами влади та бізнесом;
• підтримати розвиток співпраці між різними об’єктами інноваційної інфраструктури;
• забезпечити фінансові інструменти підтримки діяльності об’єктів інноваційної
інфраструктури.
Гранти для малого і середнього бізнесу, підтримка стартапів
• гранти мають бути направлені на посилення конкурентних позицій малого інноваційного
бізнесу України на європейських та світових ринках;
• проаналізувати можливості застосування в умовах України системи грантів для МСБ у
програмі Горизонт 2020 та в новій програмі ЄС Горизонт Європа;
• запровадити систему ваучерної підтримки на підготовку проєктних заявок на конкурси
європейських фондів;
• провести публічне обговорення процедур діяльності та результатів українського фонду
стартапів.
Інновації для промисловості, агросектору та інших галузей економіки і суспільного
життя
• підтримати стратегію розвитку Індустрії 4.0 та реалізацію дорожніх карт впровадження
технологій 4.0 у різних секторах;
• підтримати розробку і поширення цифрових сервісів, які надаються громадянам та бізнесу;
• в галузевих міністерствах вдосконалити діяльність управлінських структур, які
відповідають за впровадження нових технологій;
• створити комітети з інноваційної діяльності у галузевих бізнес-асоціацій;
• підтримати формування партнерських мереж, коаліцій, кластерів і т.п., діяльність яких
скерована на розвиток інновацій в окремих секторах економіки.
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Координація інноваційної діяльності на національному та регіональних рівнях
•
•
•

•
•
•

Узгодити інструменти підтримки інновацій у стратегіях та планах, які розробляються на
національному та регіональних рівнях.
Провести цільове засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій та
Ради інновацій щодо вибору основних інструментів підтримки інноваційної діяльності
України на період 2021-2023рр.
Створити Національне агентство інноваційного розвитку, яке буде займатись
формуванням та розвитком української національної рамкової програми стимулювання
інновацій. Українська рамкова програма (український Горизонт 2020 повинен інтегрувати в
єдине ціле різні інструменти різних ЦОВВ).
Оцінити інноваційну складову у регіональних стратегіях на 2021-2027рр., які
розробляються в областях України з врахуванням підходів розумної спеціалізації.
Розпочати підготовку України до викликів участі у наступній програмі ЄС HORIZON
EUROPE.
Не рідше ніж раз на рік проводити підсумкове обговорення підсумків інноваційної
діяльності за попередній рік за участю прем’єр міністра України, керівників профільних
міністерства та широкої науково-технічної громадськості і бізнесу. До такого засідання
відповідні органи державної влади готують спільний звіт.
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ДОДАТОК1 – КОРОТКИЙ ДОВІДНИК ПРОГРАМ ТА ІНСТРУМЕНТІВ
ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ
Програма Горизонт 2020. Різні види підпрограм для підтримки інновацій, в т.ч.колаборативні
проєкти у складі консорціумів типу Innovation Actions та програми, якими управляє European
Innovation Council - Fast track to innovation (FTI), EIC Pathfinder Pilot, EIC Accelerator Pilot
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
Програма ЄС COSME
http://cosme.me.gov.ua/
https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cosme-open-calls-proposals
Міжнародна європейська інноваційна науково-технічна програма «EUREKA»
https://mon.gov.ua/ua/nauka/innovacijna-diyalnist-ta-transfer-tehnologij/mizhnarodna-programaeureka/sho-take-eureka
http://www.eurekanetwork.org/
Програма ЄС «ERASMUS+»
http://erasmusplus.org.ua/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=UA&country=Ukraine
Програма ЄС «Креативна Європа»
https://creativeeurope.in.ua/
Програма EU4Business
https://eu4business.eu/uk/ukraine
Гранти на консультаційні послуги від ЄБРР
https://facebook.com/ebrdbasukraine
Кліматичні Інноваційні Ваучери від ЄБРР
http://innovoucher.com.ua
Гранти USAID
www.facebook.com/USAIDUkraine
Програма USAID Конкурентоспроможна економіка України
https://www.facebook.com/usaidcep.ua
Програма «"Fit for Partnership with Germany"
http://ukraine.managerprogramm.de/
UNIDO для України
https://www.unido.org/stories/virtualni-diskusii-industry4ukraine-nadayut-impuls-dlya-vidnovlennyaekonomiki-ukraini
https://gcipukraine.com/
Програми розвитку інноваційних бізнес-проєктів ДІФКУ
www.sfii.gov.ua
Український національний фонд стартапів
Фонд надає безповоротну фінансову допомогу стартапам на початкових стадіях розвитку.
Проєкт на стадіях pre-seed можуть отримати грант на суму $25 000, стартапи на стадіях seed –
грант на суму $50 000.
www.usf.com.ua
Український культурний фонд - https://ucf.in.ua/en
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