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Основні передумови 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. 
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Наступні дії

Підготовка рекомендацій щодо використання  результатів

• Національний рівень – пропозиції до політик МОН та Мінкульту
• Регіональний  рівень  - пропозиції до регіональних програм цифрової 

трансформації 
• Розробка нових сервісів для цільових груп
• Обговорення спільних проєктів, в т.ч. за підтримки СхП
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