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У статті проаналізовано ключові конку-
рентні переваги нашої держави від її участі 
у програмі «Горизонт –  2020». Розглянуто 
умови максимально повної реалізації Укра-
їною інтеграційного механізму розвитку 
інноваційного підприємництва. Визначено 
першочергові заходи щодо динамізації інте-
граційного механізму у розвитку вітчизня-
ного інноваційного підприємництва.
ключові слова: інноваційне підприємни-
цтво, науково-технічне співробітництво, 
інтеграційні механізми.

В статье проанализированы ключевые кон-
курентные преимущества нашей страны 
от участия в программе «Горизонт –  2020». 
Рассмотрены условия максимально полной 
реализации Украиной интеграционного 
механизма развития инновационного пред-
принимательства. Определены перво-

очередные мероприятия по динамизации 
интеграционного механизма в развитии 
отечественного инновационного предпри-
нимательства.
ключевые слова: инновационное предпри-
нимательство, научно-техническое сотруд-
ничество, интеграционные механизмы.

The article analyzes the key competitive advan-
tages of our country from its participation in the 
program «Horizon –  2020». The conditions of 
the fullest realization of Ukraine integration 
mechanism innovation business development 
were viewed. Determined priority measures 
for the integration mechanism dynamism in the 
development of the national innovation enter-
prise.
Key words: innovative entrepreneurship, 
scientific and technical cooperation, integration 
mechanism.

Постановка проблеми. Характеризуючи нау-
ково-технічне співробітництво України і держав 
Європейського Союзу, слід зазначити, що воно 
реалізується нині на основі як двосторонніх угод 
про інноваційну взаємодію, так і наднаціональних 
механізмів кооперації у межах діючих рамкових 
програм. Їх синергійний економічний ефект є, на 
нашу думку, результатом: по-перше, глобального 
характеру міждержавного інноваційного співро-
бітництва з включенням держав у процеси обміну 
технологіями й інформацією, а також та спілловеру 
знань; по-друге, об’єднання зусиль різних країн 
у розв’язанні найактуальніших проблем фундамен-
тальної науки і господарської практики; по-третє, 
міждисциплінарності Діру в рамках наукових шкіл 
різних країн та створення нових наукових центрів; 
по-четверте, активізації міждержавних науково-
технічних зв’язків та суттєвого збільшення кількості 
згенерованих і запатентованих об’єктів інтелекту-
альної власності; по-п’яте, нарощування масштабів 
іноземного фінансування інноваційних розробок та 
розширення участі держав у міжнародних науково-
дослідних проектах і програмах.

З позиції Євросоюзу, Україна належить до групи 
так званих третіх країн Східного партнерства і єди-
ною державою у східноєвропейському регіоні, з якою 
ще у 2002 р. було укладено окрему Угоду про нау-
ково-технічне співробітництво. Згідно цієї угоди було 
засновано Об’єднаний комітет з науки і технічного 
співробітництва (JSTCC), функціональні компетенції 
якого лежать у площині популяризації інформації 
про поточний стан і зміни у науково-дослідній й 
інноваційній політиці України і ЄС, а також програми 
українсько-європейської взаємодії і кооперації у цій 
сфері.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженням пошуку ефективної моделі іннова-
ційного підприємництва присвячені праці багатьох 
вчених, зокрема: Жаліло Я., Собкевич О.В., Шев-
ченко А.В. Біленький О.Ю., Галенко О.М., Столяр-
чук Я.М.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 
механізмів розвитку інноваційного підприємництва.

виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні інтеграційні механізми розвитку вітчиз-
няного інноваційного підприємництва реалізуються 
за каналами:

– Сьомої рамкової програми з наукових дослі-
джень та інновацій (термін дії закінчився у 2013 р., 
однак деякі проекти все ще працюють);

– Програми «Горизонт –  2020»;
– Програми «Erasmus Mundus»;
– Проектів «Tempus»;
– Проектів Жана Монне у рамках реалізації євро-

пейських програм безперервного навчання;
– Проектів «INSC» та «INOGATE», що фінансу-

ються з коштів Європейського інструменту сусідства 
і партнерства (ЄІСП);

– Програм транскордонного співробітництва, 
фінансованих Європейським інструментом сусід-
ства і партнерства («Польща –  Білорусь –  Україна», 
«Угорщина –  Словаччина –  Румунія –  Україна»);

– Центральноєвропейської програми, що є 
невід’ємним компонентом Програми європейського 
міжрегіонального співробітництва.

Що стосується Сьомої рамкової програми, то до 
її реалізації було залучено 150 вітчизняних науково-
дослідних організацій, які взяли участь у 112 проек-
тах [1, c. 73] загальним фінансування від Євросоюзу 
на суму понад 30,9 млн євро [2, c. 53]. Реалізовані 
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наукові проекти стосувалися, зокрема, досліджень 
у сфері нанотехнологій і надтвердих матеріалів, 
молекулярної біомедицини і матеріалознавства, 
енергетики й охорони довкілля, транспорту і дорож-
ньої інфраструктури, біотехнологій і нанофізики тощо 
(рис. 1). Усі вони були об’єднані у п’ять тематичних 
блоків, за якими було укладено найбільшу кількість 
грантових угод, а отже –  й отримано наймасштаб-
ніші обсяги грантового фінансування на іннова-
ційні розробки: захист довкілля (16 грантових угод); 
транспорт (15 угод); міжнародне науково-технічне 
співробітництво (INCO –  15 угод); нанотехнології 
(13 угод); програма дій Марія Кюрі (15 угод) [3, c. 6].

І хоча частка отриманого грантового фінансу-
вання за заявками українських учасників науково-
дослідних проектів (19,5% загальної їх кількості [2]) 
дещо поступалася середньому рівню для третіх 
країн-аплікантів (23,4% відповідно [3, c. 5]), однак, 
усі вітчизняні суб’єкти доволі успішно скориста-
лися інтеграційними можливостями поглиблення 
науково-технічного співробітництва з європейськими 
партнерами. Так найбільша питома частка припала 
на грантові угоди з реалізації спільних науково-
дослідних проектів (79 підписаних грантових угод, 
або 52,7% їх загальної кількості), імплементації 
координуючих та підтримуючих заходів у сфері нау-
ково-технічної й інноваційної кооперації (54 і 36%), 
а також у сфері досліджень в інтересах окремих 
груп та за програмою дій Марія Кюрі (16 і 10,3% 
відповідно) [2, c. 55].

Важливо наголосити, що наша держава як учас-
ник сьомої рамкової програми ЄС за результатами 
її виконання увійшла у топ-10 країн, що не є чле-
нами даного інтеграційного угруповання, посівши 

шосте місце за кількістю поданих і підтриманих 
проектів (155 укладених угод на надання грантового 
фінансування 215 українським учасникам [2, c.  53]) 
і сьоме –  за розміром бюджетного грантового внеску 
Євросоюзу [5, c. 73]. Однак, навіть такий високий 
статус є необхідною, але недостатньою умовою для 
отримання Україною найвигідніших умов співро-
бітництва у науково-дослідних проектах рамкових 
програм.

Українсько-європейське науково-технічне спів-
робітництво у рамках Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС відкриває для вітчизняного інно-
ваційного підприємництва нові траєкторії розвитку, 
що пов’язуються насамперед зі зростанням ролі 
інтеграційних механізмів розширення участі нашої 
держави у програмах інноваційного розвитку даного 
інтеграційного угруповання та її активного просу-
вання до європейського дослідницького простору. 
Це спонукає до докорінної зміни існуючої в Україні 
парадигми щодо ролі державної інноваційної полі-
тики у динамізації розвитку вітчизняного інновацій-
ного підприємництва. Так долучення нашої держави 
до реалізації програми «Горизонт –  2020» у 2015 р. 
(передбаченої п. 9 Європейського порядку денного 
реформ ЄС –  Україна) не тільки стало важливою 
віхою українсько-європейського співробітництва 
в інноваційній сфері, але й відкриває вітчизняним 
підприємствам та організаціям широкі можливості 
нарівні з державами-членами Євросоюзу брати 
участь у його науково-дослідних проектах.

Одним з найбільш успішних проектів у цій царині 
стало підписання у 2016 р. угоди між Європейським 
інвестиційним фондом і ПроКредит Банком України 
про гарантування кредитів, наданих вітчизняним 
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рис. 1. Загальні показники участі україни у проектах сьомої рамкової програми Єс [4]
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малим і середнім компаніям. Будучи невід’ємним 
компонентом гарантійного механізму «InnovFin» для 
МСП та належачи до нового покоління фінансових 
інструментів програми «Горизонт –  2020», дана угода 
суттєво полегшує доступ вітчизняних інноваційних 
компаній до європейського ризикового капіталу. 
Так фінансована Європейським Союзом угода дає 
змогу ПроКредит Банку на більш безпечних умовах 
надавати кредити вітчизняним інноваційним компа-
ніям з чисельністю зайнятих до 500 осіб, оскільки 
будь-які потенційні збитки за такими кредитами 
для інноваційної діяльності на 50% гарантується 
ЄС. Зокрема, на період до кінця 2018 р. вітчизняні 
інноваційні компанії малого і середнього бізнесу 
матимуть змогу скористатись перевагами гаранто-
ваних ЄС кредитів на підтримку їх науково-дослід-
ної й інноваційної діяльності на загальну суму до 
50 млн євро [6].

Не слід скидати з рахунків і таких конкурентних 
переваг участі нашої держави у програмі «Горизонт –  
2020», як можливість бути спостерігачем при форму-
люванні стратегічних пріоритетів науково-технічного 
й інноваційного розвитку Європейського Союзу; бути 
учасником усіх тематичних платформ науково-тех-
нічного співробітництва Євросоюзу та його внутріш-
ніх проектів у рамках програми дій Марія Кюрі; мати 
повний доступ до реалізації програми фундамен-
тальних наукових досліджень «Ідеї», а також брати 
участь у роботі Комітету з науки і технологій ЄС, 
усіх програмних комітетів його Рамкових програм 
та Об’єднаному дослідницькому центрі у статусі 
радника та члена експертних груп.

Особливе місце у реалізації українськими учас-
никами програми «Горизонт –  2020» посідає вітчиз-
няний сектор інформаційно-комунікаційних техно-
логій, з огляду на його високі конкурентні позиції на 
світових ринках. Достатньо сказати, що він формує 
нині значну частку валютних надходжень (табл. 1), 
а українські ІКТ-компанії активно залучені до реалі-
зації західними бізнес-структурами аутстафінгових 
і аутсорсингових стратегій. Крім того, підприємницькі 
структури даного сектору за умов включення у меха-
нізми державних закупівель (хоча умови розділу 8 
«Державні закупівлі» Угоди про асоціацію між Украї-

ною і ЄС вимагають забезпечення взаємного доступу 
до ринків державних закупівель на основі принципу 
національного режиму) сформують певну «амор-
тизаційну подушку» для недопущення переділу 
вітчизняного ринку «хмарних» сервісів у системах 
електронного урядування, електронних платежів, 
ІКТ в охороні здоров’я та ін.

При цьому важливо відзначити, що за результа-
тами проведених у 2014 р. переговорів Україна для 
участі у програмі «Горизонт –  2020» отримала знижку 
у розмірі 95% суми номінального внеску [8] (який 
розраховується, як співвідношення ВВП країни до 
ВВП Євросоюзу).Таким чином, розмір внеску нашої 
держави на період до 2020 р. становить 35,5 млн 
євро. Крім того, Угода про асоціацію України з ЄС 
дає можливість нашій державі використовувати 
кошти технічної допомоги Євросоюзу для оплати 
50% її внеску [8], що вивільняє значні фінансові 
ресурси для розвитку вітчизняного інноваційного 
підприємництва. Тільки у 2014 р. загальний обсяг 
фінансування програми «Горизонт –  2020» для укра-
їнських агентів становив майже 70 млн євро з таким 
розподілом його обсягу: суспільні виклики –  67% 
(реалізація проектів у сфері безпеки продуктів хар-
чування, біоекономіки, екологічно чистої енергії, 
стійкості сільського та лісового господарства), пере-
дова наука –  16%, лідерство у промисловості –  14%, 
програми Євроатом –  3% відповідно (рис. 2).
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рис. 2. розподіл сукупного фінансування проектів 
українських заявників за програмою  
«Горизонт –  2020» у 2014 р. [3, c. 31]

Так станом на травень 2015 р. українські агенти 
подали 173 заявки на отримання грантового фінан-

Таблиця 1
експорт та імпорт послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг  

у 2013–2015 рр., млн дол. сШа [7]
назва послуги згідно 

кЗеП
експорт імпорт Покриття імпорту експортом

2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Послуги у сфері 
телекомунікації, 
комп’ютерні та 
інформаційні послуги, 
з них:

1493,7 1675,6 1585,6 698,4 512,0 548,3 2,1 3,3 2,9

телекомунікаційні послуги 344,6 370,3 352,7 317,1 211,4 277,0 1,1 1,8 1,3
Комп’ютерні послуги 942,0 1102,0 997,3 278,6 217,3 192,2 3,4 5,1 5,2
Інформаційні послуги 206,9 203,2 235,7 102,7 83,3 79,1 2,0 2,4 3,0
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сування на період до 2020 р., з них 23 (за участі 
29 учасників) були відібрані для фінансування. Як 
показують дані табл. 2, найбільша кількість поданих 
заявок, що отримали грантове фінансування, при-
падає на тематичний напрям «Передова наука» (10) 
та «Суспільні виклики» (9). Натомість за напрямом 
«Лідерство у промисловості» грантове фінансування 
отримали тільки 3 заявки, а за програмами співпраці 
з Євроатом –  1 заявка. Що стосується вартісних 
обсягів грантового фінансування проектів україн-
ських дослідників програмою «Горизонт –  2020», 
то понад 67% його загального обсягу припадає на 
тематичний напрям «Суспільні виклики», далі йдуть 
напрями «Передова наука» (16%), «Лідерство у про-
мисловості» (14%) та співпраця з Євроатом (3% 
відповідно).

Характеризуючи двосторонній рівень науково-
технічного співробітництва України з державами 
Євросоюзу, слід відзначити, що його початок було 
покладено відразу після набуття Україною дер-
жавного суверенітету. Станом на 2014 р. діяло 
25 двосторонніх міжурядових угод [9, c. 13] між 
Україною з одного боку і державами-членами 
ЄС та країнами, залученими до реалізації про-
грами «Горизонт –  2020», з другого. Міжнародне 
науково-технічне й інноваційне співробітництво 
України білатерального рівня включає головним 
чином проведення різного роду наукових заходів 
(конференцій, семінарів), обмін ученими і висо-
кокваліфікованими фахівцями, а також реалізацію 
спільних коопераційних проектів у сфері техноло-
гічного трансферу та поширення знань.Загалом 
Національна академія наук України на сьогодні 
має понад 110 двосторонніх угод про науково-
технічне й інноваційне співробітництво з понад 50 
країнами світу [10]. Більшість з них було укладено 
з національними академіями наук Польщі, Франції, 
Німеччини, Угорщини, Словаччини, Чехії та інших 
країн (рис. 3).

Таблиця 2
розподіл заявок та грантового фінансування 

науково-дослідних проектів українських 
заявників за тематичними напрямами 
програми «Горизонт –  2020» [2, c. 55]
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Передова наука (програма 
дій Марія Кюрі та ін.) 69 39,88 10

Лідерство у промисловості 30 17,34 3
Суспільні виклики 62 35,83 9
Наука з
і для суспільства 6 3,46 0

Євроатом 6 3,46 1
Усього 173 100 23

Одним з успішних прикладів науково-технічного 
співробітництва України з державами Євросоюзу є 
її двостороння взаємодія з Австрією, що реалізу-
ється в рамках відповідної угоди (2004 р.) і фінан-
сується австрійським федеральним Міністерством 
науки, досліджень й економіки [11]. Стратегічними 
пріоритетами такої взаємодії є співпраця укра-
їнських і австрійських учених у сфері фундамен-
тальних досліджень з фізики високих енергій, еко-
логії і біотехнологій, інформаційно-комунікаційних 
технологій, нанофізики та нанотехнологій, а також 
гуманітарних і соціальних наук.

Своєю чергою, українсько-німецьке двосто-
роннє співробітництво у сфері науки і техніки, що 
бере свій початок ще з 1993 р., реалізується голо-
вним чином у рамках дослідницьких проектів з най-
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рис. 3. Загальна кількість укладених національною академією наук україни угод  
про науково-технічне співробітництво станом на 2016 р. [10]
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більш актуальних проблем сучасної науки і техно-
логій – нано- та біотехнології, матеріалознавство 
та фізичні і хімічні технології; охорона здоров’я та 
медична техніка, інформаційно-комунікаційні тех-
нології та дослідження світового океану. Оцінюючи 
його ефективність, достатньо сказати, що за цей 
період за участі українських і німецьких дослідни-
ків було реалізовано понад 160 науково-дослідних 
проектів [12]. Найбільший резонанс мала участь 
наших учених у проекті Європейського міжна-
родного дослідного прискорювального комплексу 
нового покоління для дослідження іонів і антипро-
тонів FAIR, який відкриває унікальні можливості 
для проведення наукового пошуку у галузі фізики 
і хімії.

З огляду на традиційно тісні міжакадемічні 
зв’язки, що склалися між українськими і німець-
кими університетами, та їх глибоку коопераційну 
взаємодію, вагому роль у двосторонньому нау-
ково-технічному співробітництві України і Німеч-
чини відіграють партнерські проекти по лінії 
Німецької служби академічних обмінів (DAAD). 
Достатньо сказати, що її бюджет тільки на реа-
лізацію програм академічного обміну з Україною 
у 2014 р. становив 5,6 млн євро і був спрямований 
на видачу стипендій для 1365 українських студен-
тів та 328 – німецьких [12]. У сфері ж фундамен-
тальних досліджень центральне місце посідають 
нині Державний фонд фундаментальних дослі-
джень (ДФФД), Німецьке дослідницьке товари-
ство (DFG), Товариство Макса Планка (MPG) та 
ін. Подібні приклади двостороннього науково-тех-
нічного співробітництва України з державами ЄС 
можна продовжувати.

висновки з проведеного дослідження. Клю-
чові конкурентні переваги нашої держави від її 
участі у програмі «Горизонт – 2020» випливають 
з її можливості бути спостерігачем при формулю-
ванні стратегічних пріоритетів науково-технічного 
й інноваційного розвитку ЄС, бути учасником усіх 
тематичних платформ його внутрішніх проектів, 
мати повний доступ до реалізації програм фун-
даментальних ДіР, а також брати участь у роботі 
Комітету з науки і технологій ЄС, усіх програмних 
комітетів його Рамкових програм та Об’єднаному 
дослідницькому центрі у статусі радника та члена 
експертних груп.

Максимально повна реалізація Україною інте-
граційного механізму розвитку інноваційного під-
приємництва пов’язана із розширенням участі 
вітчизняних інноваційних компаній і науково-
дослідних інституцій у проектах рамкової про-
грами ЄС «Горизонт – 2020»; підвищенням рівня 
інформованості усіх економічних суб’єктів щодо їх 
можливостей; розширенням співробітництва укра-
їнських і європейських компаній малого і серед-
нього бізнесу на принципах Європейської хартії 
малих підприємств; адаптацією до європейських 

стандартів вітчизняної системи нормативно-пра-
вового регулювання діяльності МСП; використан-
ням європейської методичної підтримки для фор-
мування в Україні інституційного забезпечення 
сприяння МСП (фондів, сервісних, дорадчих уста-
нов тощо), навчанням вітчизняного управлінського 
персоналу й організацією тренінгів і стажувань 
тощо.

Першочерговими заходами щодо динамізації 
інтеграційного механізму у розвитку вітчизняного 
інноваційного підприємництва є: державна під-
тримка інтеграції вітчизняних інноваційних під-
приємств до європейських інноваційних мереж на 
основі їх приєднання до вже діючих у Євросоюзі 
наукових організацій та інституцій; стимулювання 
включення вітчизняних малих і середніх компаній 
сфери інформаційно-комунікаційних технологій у 
європейські технологічні платформи; ініціювання 
проведення переговорів з ЄС щодо розширення 
проектів міжнародної технічної допомоги у сфері 
промислового й інноваційного підприємництва в 
Україні; активізація процесу укладення з країнами 
Євросоюзу міждержавних угод про заснування 
транскордонних індустріальних парків; приве-
дення у відповідність до європейської практики 
діючої в Україні системи дерегуляції і підтримки 
компаній малого і середнього бізнесу тощо.
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