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Проєкти АЄІ https://aei.org.ua/projekty/

https://aei.org.ua/projekty/


Опис ініціативи
• ГО АЄІ спільно з партнерами започаткувала проведення аналітично-інформаційної  

ініціативи «Програми та інструменти підтримки розвитку інноваційної сфери 
України».

• В ініціативі передбачається комплексний підхід, який з одного боку дозволяє
ідентифікувати наявні програми та інструменти підтримки інновацій на всьому ланцюгу
створення інновацій від ідеї до ринку, а з іншого боку, знайти синергетичні зв’язки між
інструментами та ресурсами, які надають різні державні структури та донори і, які, на
жаль, дуже часто діють розрізнено і в підсумку мають менший вплив ніж очікувалось.

• При виконанні цієї ініціативи враховуються плани дій інших органів центральної влади
України та діяльність ключових інноваційних структур та фондів.

• Акцент на використання європейського та світового досвіду підтримки інновацій



Очікувані результати
• Аналітичний документ – порівняльний огляд наявних та очікуваних програм та інструментів підтримки

розвитку інновацій в Україні.

• Матеріали двох заходів із обговорення матеріалів проєкту

• Результати опитування ключових організацій щодо особливостей національних програм та інструментів
підтримки інноваційної діяльності

• Рекомендації для органів державної влади та місцевого самоврядування, а також донорів щодо
підтримки інноваційної діяльності.

• Інформаційний довідник для осіб, які хочуть здійснювати інноваційну діяльність щодо доступу до
інструментів підтримки інновацій в Україні.

• Розширення кола зацікавлених організацій у розвитку інновацій в Україні

• Вдосконалення державних програм та пропозицій, направлених на підтримку інновацій



Опитування – базова інформація
Опитування проводилось протягом вересня –жовтня 2020 року серед 
представників інноваційного середовища
Опитування не було анонімним.
Відповіді приймались через Google форму, в яку можна було також 
внести у вільному форматі 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. 



Респонденти

Дослідники (університети та НДІ) – 46%
Бізнес  (в основному малий ) - 31,2%
Громадські організації – 12,7%
Решта 10,1% - органи влади та агенції розвитку



У лідерах: Програма Горизонт 2020 – 69% та ERASMUS+  - 14,3%



Державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки 
та науково-технічну 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%



З явним відривом від інших:
Програма USAID Конкурентоспроможна економіка України – 54%

Програма EU4Business – 32,5%



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%



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%



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 проектів – 38,1%
Грантова підтримка стартапів – 35,7%



Відкрита лекція 6 жовтня 
https://www.facebook.com/events/411221933193166

https://www.facebook.com/events/411221933193166


Регіональний форум у Львові 11 жовтня.12.00-16.00

Три панельні дискусії:
Стратегія розвитку інноваційної діяльності регіону та засоби її
реалізації
Інструменти та механізми розвитку креативних індустрій
Освітні проєкти для розвитку підприємництва та винахідництва



Відкрита дискусія 27жовтня

190 зареєстрованих 
учасників
100 в ZOOM
Трансляція в You Tube

Рекомендації і висновки у стадії підготовки



Вплив проєкту

Використання результатів:
• Національний рівень – пропозиції до національної інноваційної 

політик
• Регіональний  рівень  - формування інноваційних компонент в 

обласних програм Львівщини
• Залучення представників цільових груп до обговорення

проблематики
• Представлення пропозицій на рівні структур ЄС, в першу чергу панель 

Research&Innovation
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