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ІНСТРУМЕНТАРІЙ 
ФІНАНСУВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ В ЄС

INSTRUMENTS 
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

FINANCING IN THE EU

Розкрито систему сучасних інструментів фінансування інноваційного роз-
витку в ЄС. Наведено класифікацію засобів фінансової підтримки інновацій-
но-активних компаній та академічних установ в інтеграційному угрупованні. 
Охарактеризовано сучасні тенденції фінансової підтримки інноваційного 
розвитку в ЄС, а саме: диверсифікація наднаціонального інструментарію 
стимулювання інновацій, комплементарний підхід до фінансування іннова-
ційних проектів, синергія між програмами та фондами ЄС. 

The article reveals the modern system of funding instruments for research and 
innovation in the EU. Author suggested a classification of financial support pro-
grammes for innovation-active companies and academic institutions in the Union. 
Modern trends of financial support to innovative development in the EU have 
been characterized. They include diversification of supranational instruments to 
stimulate innovation, complementary approach to funding RDI, synergies between 
the existing EU programs and funds.

Ключові слова: «Горизонт 2020», європейські структурні та інвестиційні 
фонди, комплементарне фінансування, коопераційні дослідні проекти.

Keywords: «Horizon 2020», European structural and investment funds, 
complementary funding, collaborative research projects.
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Постановка проблеми. На су-
часному трансформаційному етапі 
розвитку інноваційної політики ЄС 
відбувається формування полірівне-
вої інтегрованої моделі управління 
науково-дослідною та інноваційною 
діяльністю, яка на кожному етапі 
своєї еволюції ініціює нові більш 
ефективні інструменти та механізми 
інноваційного менеджменту. Диверси-
фікація інструментарію регулювання 
інноваційного розвитку на різних 
рівнях його імплементації обумовлює 
необхідність розробки науково обґрун-
тованих підходів до систематизації 
означених інструментів та механізмів, 

що здатні сформувати комплексне 
бачення портфелю інструментарію 
інноваційного розвитку ЄС.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Проблематика іннова-
ційного розвитку ЄС в цілому та його 
фінансового забезпечення є предметом 
численних досліджень вітчизняних 
та зарубіжних науковців, серед яких 
варто виділити роботи: Л. Антонюк, 
С. Боррас, А. Ель-Аграа, Ф. Кука, 
Дж. Лейтена, Д. Лук’яненка, О. Моз-
гового, Н. Муссіса, А. Поручника, В. 
Чужикова та ін. Водночас, еволюція 
європейської інтеграційної політики 
під впливом сил глобальної конкурен-
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ції все більшою мірою визначається 
саме моделлю економічного розвитку, 
базованого на знаннях. Фундаментом 
успішного застосування останньої є 
збалансовані механізми фінансового 
забезпечення науково-дослідної та 
інноваційної діяльності. Проте, як 
свідчить європейський та світовий 
досвід, пошук оптимальної структури 
та співвідношення інструментів фі-
нансового забезпечення інноваційного 
розвитку залишається актуальним і 
сьогодні. 

Мета статті. Відтак, метою да-
ного дослідження є розкриття ключо-
вих сучасних наднаціональних меха-
нізмів та інструментів фінансування 
науково-технічного та інноваційного 
розвитку ЄС.

Виклад основного матеріалу. 
Згідно одного з теоретичних підходів, 
запропонованого Джосом Лейтеном, 
доцільним є поділ наукових інстру-
ментів, залежно від типів наукових 
досліджень та об’єктів фінансування 
[6, с. 34]. Так, у першому вимірі в 
класичному варіанті можна виділи-
ти три типи досліджень: фундамен-
тальні дослідження, розвиток яких 
визначається внутрішньою динамі-
кою науки та творчими інтересами 
науковців; стратегічні дослідження, 
або НДДКР, які проводяться з метою 
врегулювання масштабних суспільних 
викликів; прикладні дослідження, або 
НДДКР, виконання яких скеровуєть-
ся ринковим попитом на нові ефек-
тивні технологічні рішення певних 
виробничих проблем. Разом з тим, у 
сучасних умовах поширеним є підхід 
до «продукування наукових знань у 
контексті їх застосування» [7], що 
обумовлює тенденцію до конвергенції 
усіх вищезазначених типів наукових 
досліджень. Другий вимір класифі-
кації інструментарію інноваційної 
політики пов’язаний з виділенням 
великих класів об’єктів фінансування 
за програмами інноваційного розвит-
ку ЄС. За Дж. Лейтеном таких видів 
доцільно виділяти три: інституції, які 
традиційно отримують фінансування 
на проведення досліджень (фундамен-
тальних, стратегічних або приклад-
них), або (згідно сучасних тенденцій) 
здобувають його у процесі конкур-

сного відбору заявок; програми або 
проекти, які фінансуються на підставі 
оцінювання якості та конкурентоспро-
можності проектних заявок, згідно 
пріоритетів та критеріїв відповідних 
програм Союзу; окремі дослідники 
або невеликі дослідні колективи, які 
дістають фінансову підтримку на ос-
нові конкурсного відбору проектів за 
критерієм їх якості, унікальності та 
випереджуючого сьогодення характе-
ру наукових ідей і технологічних роз-
робок незалежно від наукових галузей 
досліджень. Об’єднавши обидва кри-
терії класифікації, можна отримати 
доволі прозору модель ідентифікації 
груп інструментів сучасної інновацій-
ної політики ЄС (табл. 1).

Відомий дослідник теорії і практи-
ки реалізації спільних інтеграційних 
політик ЄС Н. Муссіс до портфелю 
інструментів інноваційної політики 
Союзу включає: заходи комплемен-
тарного фінансування, академічні 
обміни і стажування, підтримку ме-
реж, консолідовані дії та супровідні 
послуги [8]. Базовим інструментом 
реалізації науково-технічних програм 
є заходи комплементарного фінансу-
вання (shared cost actions), а саме:

• проекти з розвитку досліджень 
і технологій (research and technological 
development projects), які спрямовані 
на генерування наукових знань, необ-
хідних для створення нових або сут-
тєво вдосконалених існуючих товарів 
та послуг, виробничих технологій, а 
також забезпечення потреб наднаціо-
нальної політики ЄС;

• демонстраційні проекти, які 
мають за мету доведення життєздат-
ності нових технологій, які мають 
потенційні економічні переваги, але 
не піддаються безпосередній комер-
ціалізації;

• комбіновані дослідно-демон-
страційні проекти, які реалізують 
суміжні з попередніми двома видами 
проектів завдання;

• програми з розширення досту-
пу до науково-дослідної інфраструк-
тури;

• коопераційні дослідні про-
екти, які зводять щонайменше три 
незалежних МСП із принаймні двох 
країн-членів ЄС з третіми сторонами, 
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Таблиця 1

Класифікація портфелю інструментів інноваційної політики ЄС

Фінансування

Орієнтація

Інституцій Програм / проектів Дослідників

Фундаментальні
CERN; ESF; 

CODEST; ESTA

FET; Проекти з розвитку 
досліджень і технологій; 

коопера  ційні дослідні 
проек ти;

ERC; Програма 
Марії Кюрі*

Стратегічні

CREST; EIT; ITER; 
JRC; EURAB; ERAB; 

виконавчі агенції 
Європейської Комісії 
(REA, INEA, EACEA 

та ін.)

ESPRIT; RACE; BRITE; 
ERA; EUROATOM; 

консолідовані заходи; 
програми з ро зширення 
доступу до науково-до-
слідної інфраструктури

Програма 
Марії Кюрі

Прикладні IRDAC, EASME

SME Instrument; 
InnovFin; Eurostars; 

JTI;ETP;PPP; COSME; 
демонстраційні проекти

Програма 
Марії Кюрі

Примітка:  бенефіціари що здійснюють академічну мобільність за програмою Марії Кюрі не 
класифікуються за типами досліджень, які вони проводять.

Джерело: складено автором на основі [6, c. 35].

які володіють необхідним науково-до-
слідним потенціалом для вирішення 
спільних технологічних проблем зга-
даних підприємств [8].

Академічні обміни і стажування 
(training fellowships) традиційно спон-
соруються в межах програми Марії 
Кюрі (Marie Curie Actions), які ста-
ли невід’ємною частиною рамкових 
програм ЄС з розвитку досліджень 
і технологій. Окрім того, заходи з 
підтримки дослідних тематичних ме-
реж (support for research and training 
networks) дозволяють ефективно 
об’єднати інтереси виробників, спо-
живачів, освітніх закладів, дослідних 
організацій, представників інновацій-
ної інфраструктури навколо певних 
тематичних науково-технологічних 
проблем. Варто зауважити, що іноді 
діяльність проектів фундаментальних 
досліджень, уже профінансованих 
інституціями ЄС, потребує вико-
ристання додаткових інструментів 
координації, таких як консолідовані 
заходи (concerted actions), з метою 
поширення позитивного досвіду, ін-
формування потенційних споживачів 
по результати інноваційних проектів, 
а також об’єднання дослідних ініціа-
тив та ресурсів різних суб’єктів задля 
нагромадження критичної маси інно-
ваційних розробок. Часто необхідни-
ми виявляються і супровідні заходи 

(accompanying measures), завданням 
яких є сприяння імплементації спеці-
альних програм, або підготовка май-
бутніх заходів, а також максимальна 
орієнтація бенефіціарів інноваційних 
програм на досягнення поставлених 
ними стратегічних цілей [8].

Провідним комплексним інстру-
ментом розвитку науки та інновацій 
в ЄС є рамкові програми, зокрема, 
діюча на сучасному етапі рамкова 
програма з розвитку досліджень і 
технологій «Горизонт 2020», бюджет 
котрої у розмірі 74,8 млрд. євро роз-
рахований на програмний період з 
2014 по 2020 рік. Проте кошти цієї 
програми складають лише близько 64 
% від загального обсягу фінансових 
ресурсів, доступних для дослідників 
та новаторів з наднаціональних дже-
рел ЄС (більше 125 млрд. євро). Окрім 
бюджету рамкової програми фінансо-
ву основу інноваційної політики ЄС 
на період до 2020 року доповнюють 
(рис. 1):

• Європейські структурні та ін-
вестиційні фонди (43,7 млрд. євро, 
що надаватимуться через позики, 
гарантії, фінансування власного ка-
піталу, гранти для бізнесу та інші 
інструменти);

• Європейський інвестиційний 
банк та Європейський інвестиційний 
фонд, які як здійснюють безпосеред-



32

Журнал «Ринок Цінних Паперів України» № 5-6/2016

М
А

К
Р
О

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

Рис. 1. Структура обсягу фінансових видатків на розвиток науково-дослідної 
та інноваційної діяльності в ЄС на період з 2014 по 2020 рік  

за джерелами фінансування

Джерело: складено автором на основі [10, c. 5].

нє управління деякими фінансовими 
інструментами рамкової програми 
«Горизонт 2020», так і акцентують 
інноваційну компоненту своїх влас-
них фінансових інструментів (шляхом 
надання бізнесу позик, мікро-фінан-
сування, гарантій та інвестування 
венчурного капіталу);

• Спеціальні секторальні програ-
ми розвитку НДДКР (близько 5 млрд. 
євро):

 у сфері ядерної енергетики 
(4,5 млрд. євро): Програма 
з розвитку досліджень та 
підвищення кваліфікації Єв-
роатому (Euratom Research 
and Training Programme – 
ERTP); Міжнародний екс-
периментальний термоядер-
ний реактор (International 
Thermonuclear Experimental 
Reactor – ITER);

 у сфері космічних досліджень: 
програми «Copernicus» та 
«Galileo», які технологічно 
доповнюють космічні дослі-
дження в межах «Горизонт 
2020»;

 у сфері виробництва сталі та 
видобування вугілля тощо.

Згідно нової концепції синерге-
тичної взаємодії між фінансовими 
інструментами ЄС та оновленого 
підходу до реалізації політики ЄС в 
сфері регіонального та локального 
розвитку значна частка коштів Єв-
ропейських структурних та інвести-
ційних фондів (ЄСІФ) (Європейсько-
го фонду регіонального розвитку, 
Європейського соціального фонду, 
Фонду згуртування, Європейського 
фонду рибальства, Європейського 
аграрного фонду та розвитку сіль-
ської місцевості) спрямовується саме 
в інноваційні проекти із потужною 
науково-технічною базою. Комбі-
нування фінансових асигнувань за 
програмою «Горизонт 2020» та ЄСІФ 
протягом нового програмного періо-
ду (2014-2020) у процесі реалізації 
інтегрованих дослідно-інноваційних 
проектів є фінансовою інновацією в 
регулятивній моделі ЄС. Фінансові 
регламенти відповідних інструментів 
вперше дозволяють комплементарну 
підтримку одного й того самого про-
екту, або групи взаємопов’язаних 
проектів одночасно як за рахунок 
коштів програми «Горизонт 2020», 
так і асигнувань ЄСІФ [3].
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Перевага даної концепції полягає 
у її сприянні розвитку масштабних 
транснаціональних проектів, які пе-
редбачають реалізацію повного циклу 
інноваційної діяльності – від ідеї до 
комерціалізації на ринку. При цьому, 
фінансування фундаментальних до-
сліджень, яке зазвичай здійснюється 
інструментами рамкових програм те-
пер доповнюється підтримкою ЄСІФ 
(найчастіше – Європейським фондом 
регіонального розвитку), за рахунок 
якої реалізуються заходи щодо демон-
страції ринкової життєздатності нових 
технологій, маркетингові кампанії та 
інша діяльність щодо комерціалізації 
новітніх розробок, імплементація 
якої, за відсутності синергетичної вза-
ємодії між наднаціональними фінан-
совими інструментами, не підпадала 
б під критерії підтримки проектів у 
рамках програми «Горизонт 2020».

Більше того, існує цілий ряд те-
матичних програм ЄС, безпосередньо 
не пов’язаних з науково-дослідною чи 
інноваційною діяльністю, але вони 
враховують інноваційність проектів 
як один із пріоритетних критеріїв їх 
відбору, що свідчить про тенденцію до 
трансформації інноваційної політики 
ЄС із секторальної у горизонтальну, 
тобто таку сферу наднаціонального 
регулювання, яка пронизує усі інші 
секторальні політики. Таким чи-
ном, до інструментів, які непрямо 
підтримують інноваційний розвиток 
належать:

• Програма COSME (забезпечен-
ня гарантій для інноваційних проек-
тів МСП на отримання позик обсягом 
до 150 тис. євро);

• Програма «Креативна Євро-
па» (через надання позик МСП, які 
працюють у культурно-креативних 
секторах);

• Програма зайнятості та со-
ціальних інновацій (Programme for 
Employment and Social Innovation – 
EaSI) (через надання мікрокредитів 
обсягом до 25 тис євро мікропідпри-
ємствам (із кількістю зайнятих до 
10 осіб) та особам – представникам 
соціально вразливих верств населен-
ня, які бажають започаткувати свій 
власний мікробізнес; інвестиції у 
соціальні проекти та соціально орі-

єнтовані підприємства обсягом до 500 
тис євро);

• Програма ЄС з розвитку освіт-
ніх систем та академічних обмінів 
«Erasmus+»;

• Програма ЄС з розвитку сис-
тем охорони здоров’я «The Health 
Programme»;

• Програма ЄС з розвитку систем 
охорони навколишнього природного 
середовища та запобігання змінам 
клімату «The Life Programme»;

• Програма ЄС з розвитку тран-
спортно-комунікаційних та енергетич-
них систем «The Connecting Europe 
Facility»;

• Європейський фонд стратегіч-
ного інвестування (European Fund for 
Strategic Investment – EFSI).

Розглянемо детальніше комплекс 
фінансових та організаційно-еко-
номічних інструментів рамкової 
програми «Горизонт 2020», у якому 
враховано інтереси як індивідуальних 
дослідників і організацій, так і спіль-
нот фахівців та інноваційних мереж 
інституційних партнерів, а також 
увесь спектр дослідно-інноваційних 
заходів – від ідеї до ринкової комер-
ціалізації (рис. 2). 

У рамковій програмі «Горизонт 
2020» запроваджено цілий ряд інстру-
ментів та механізмів підтримки інно-
ваційної бізнес-діяльності, особливо 
МСП, які можуть брати участь в усіх 
без виключення заходах програми 
у якості партнерів колабораційних 
дослідних проектів, а також безпосе-
редньо отримувати фінансування від 
спеціалізованого «Інструменту МСП» 
(SME instrument) із запланованим бю-
джетом у розмірі близько 3 млрд. євро. 
Загалом для МСП планується виділи-
ти щонайменше 8,65 млрд. євро, що 
складає 20 % бюджету рамкової про-
грами за напрямками «Лідирування у 
базових промислових технологіях» та 
«Соціальні виклики» [4]. «Інструмент 
МСП» є спільним фінансовим інстру-
ментом Європейської Комісії та групи 
Європейського інвестиційного банку 
(Європейського інвестиційного бан-
ку та Європейського інвестиційного 
фонду), що здійснює фінансове забез-
печення інноваційної діяльності МСП 
шляхом часткового покриття ризиків 



34

Журнал «Ринок Цінних Паперів України» № 5-6/2016

М
А

К
Р
О

Е
К

О
Н

О
М

ІК
А

  

Великі 
проекти,  
велика 

кількість 
партнерів 

Малі 
проекти, 

мала 
кількість 
партнерів 

Фундаментальні 
дослідження  

Прикладні 
дослідження 

Державно-приватні 
партнерства 

Європейський інститут 
інновацій та  
технологій 

Інноваційні  
заходи Державні закупівлі 

інновацій 

Майбутні та 
емерджентні технології 

Нагороди за програмою 
Горизонт 2020 

«Швидкий  
шлях до 

інновацій» 
 

InnovFin 

Гранти Європейської 
дослідної ради на 

підтвердження концепції 

 
Eurostars 

 

Інструменти 
МСП 

Рис. 2. Систематизація інструментів розвитку науково-дослідної  
та інноваційної діяльності рамкової програми «Горизонт 2020»

Джерело: складено автором на основі [2]. 

на сприятливих умовах для акреди-
тованих фінансових установ (банків, 
лізингових компаній, гарантійних 
товариств, боргових фондів тощо), які 
надають кредити малому і середньому 
бізнесу. Ініціативою передбачено два 
провідних фінансових інструменти: 
інструмент некапіталізованих порт-
фельних гарантій (uncapped portfolio 
guarantee instrument) та інстру-
мент сек’юритизації (securitisation 
instrument) [9]. Взамін на пропоновані 
європейськими фінансовими інститу-
тами сприятливі умови гарантування 
фінансові посередники зобов’язуються 
надавати МСП – учасникам ініціативи 
позики, лізингові угоди, гарантії на 
прийнятних для них умовах, тобто за 
зниженими відсотками кредитування 
та вимогами щодо застави.

Європейська Комісія в межах 
рамкової програми «Горизонт 2020» 
спільно з EUREKA фінансує про-
граму «Єврозірки» (Eurostars), яка 
надає підтримку міжнародним ін-

новаційним проектам, на чолі яких 
перебувають наукомісткі МСП. Ця 
програма, запроваджена у 2007 році, 
була першим спеціальним фінансовим 
інструментом для наукоємних МСП, 
які реалізують інноваційні проекти. 
Управління та фінансування програми 
здійснюється спільно Європейською 
Комісією в межах «Горизонт 2020» 
та 36 країнами-членами EUREKA. 
На період 2014-2020 рр. бюджет про-
грами складає близько 1,15 млрд. 
євро, з яких 861 млн. євро (75 % від 
загального бюджету) забезпечується 
країнами-членами EUREKA та 287 
млн. євро – за рахунок коштів ЄС (25 
% від загального бюджету) [1].

Сучасний інструментарій іннова-
ційної політики ЄС багатий на важелі 
підтримки інновацій власне у бізнесі, 
що є відображенням намагання Союзу 
вирішити стратегічну проблему від-
ставання за рівнем приватних інвести-
цій в науково-інноваційну діяльність 
від США, Японії, Південної Кореї, 
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Ізраїлю та деяких інших провідних 
технологічних країн-конкурентів. 
Створений з цією метою спеціальний 
інструмент «InnovFin – Фінанси ЄС 
для інноваторів» (InnovFin – EU 
Finance for Innovators) є спільною 
ініціативою Європейської Комісії (в 
межах програми «Горизонт 2020») та 
Групи Європейського інвестиційно-
го банку. Ця програма являє собою 
комплекс фінансових та організа-
ційних інструментів, адаптованих до 
специфічних потреб усіх видів іннова-
ційного бізнесу (включно з крупним 
корпоративним капіталом), активного 
у різних видах науково-інноваційної 
діяльності та на різних її стадіях у 
країнах-членах ЄС та асоційованих 
з ЄС державах. За період з 2014 по 
2020 рік за програмою «InnovFin» 
планується надати приватним іннова-
ційно-активним аплікатам близько 24 
млрд. євро у вигляді позик та фінан-
сування власного капіталу, що обумо-
вить рівновеликий приріст приватних 
капіталовкладень у передові наукові 
розробки та інноваційні технології 
[5]. Асортимент інструментів та ме-
ханізмів фасилітації інноваційної біз-
нес-діяльності даної програми вклю-
чає: Інструмент гарантій для МСП 
(InnovFin SME Guarantee Facility), 
Інструмент венчурного фінансуван-
ня МСП (InnovFin SME Venture 
Capital), Інструмент гарантій для се-
редніх підприємств (InnovFin MidCap 
Guarantee), Інструмент зростання 
для середніх підприємств (InnovFin 
MidCap Growth Finance), Інструмент 
для крупних проектів (InnovFin 
Large Projects), Інструмент для де-
монстраційних проектів в енергетиці 
(InnovFin Energy Demo Projects), 
Інструмент для досліджень в сфері 
інфекційних захворювань (InnovFin 
Infectious Diseases), Консультативна 
підтримка (InnovFin Advisory) [11].

ВИСНОВКИ
Дослідження сучасного інстру-

ментарію фінансового забезпечення 
інноваційного розвитку ЄС свідчить, 
по-перше, про прагнення інтегра-
ційної спільноти диверсифікувати 
інструментарій стимулювання інно-
ваційного розвитку з метою макси-

мального врахування інтересів та 
потреб усіх учасників інноваційної 
діяльності. По-друге, організацій-
ним нововведенням у регулятивній 
практиці ЄС стало застосування си-
нергетичних механізмів фінансового 
забезпечення науково-технічних 
проектів через дозвіл на суміщення 
коштів різних програм та фондів ЄС. 
По-третє, універсальним принципом 
фінансування інноваційних проектів 
є комплементарність джерел коштів, 
а також пріоритезація колаборацій-
ної взаємодії представників акаде-
мічного, приватного та державного 
секторів.
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