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Постановка проблеми. Закономірним наслідком стрімкого розвитку глобалізації 
та регіональної інтеграції стає загострення конкуренції в економічній сфері, що по-
яснює ту увагу, яку приділяють розвитку і поширенню інновацій в усіх сферах не 
лише національні уряди [2; 8; 10; 13; 18; 19], але й інтеграційні структури [6], зокре-
ма Європейський Союз [14; 17; 21]. На сьогодні як національний, так і наднаціональ-
ний рівні влади в Європі спрямовують свої зусилля на прискорену модернізацію 
і реструктуризацію власних систем освіти та науки, прагнучи досягти такого стану 
їх функціонування, який би забезпечив інноваційний розвиток, а отже – забезпечен-
ня глобальної конкурентоздатності економіки об’єднаної Європи. 

Аналіз цих процесів є важливим та актуальним як з теоретичної, так і практичної 
точки зору, оскільки допомагає виробити концептуальне бачення до реалізації інно-
ваційної політики в умовах членства держави у складі наднаціонального міждержав-
ного об’єднання. 

Аналіз останніх досліджень. Питання проведення інноваційної політики отри-
мали доволі широке висвітлення в працях вітчизняних правознавців. Разом із тим 
проблеми формування інноваційної стратегії Європейського Союзу і її вплив на по-
літику держав-членів залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті є визначення особливостей формування й реалізації інноваційної 
політики на різних етапах інтеграційного процесу в Європі.

Виклад основного матеріалу. Тривалий час формування політики Європейських 
співтовариств у сфері науки і техніки здійснювалося відповідно до положень Дого-
вору про заснування Європейського співтовариства (розділ XvIII «Дослідження 
і технологічний розвиток») та Єдиного Європейського акта (розділ vI «Дослідження 
і технологічний розвиток»). Однак уже у 1982 р. була розроблена спеціальна Євро-
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пейська стратегічна програма розвитку інформаційних технологій, в якій сформульо-
вані базові принципи політики ЄС у науково-технічній сфері, а у 1984 р. Європейський 
Союз уперше звернувся до проблеми правового регулювання інноваційного розвитку, 
започаткувавши практику фінансування наукових досліджень і технологічних роз-
робок через «рамкові програми» («framework programmes»). У 1995 р. Європейська 
комісія зробила наступний крок, оприлюднивши для обговорення «Зелену книгу 
з інновацій», в якій вона виклала власне бачення того, що варто розуміти під іннова-
ціями та інноваційною діяльністю (як відомо, загальновизнаної інтерпретації цих 
понять не існує). Таке звернення було більш ніж своєчасним, адже попри очевидні 
досягнення в економічній інтеграції наприкінці ХХ ст. науково-дослідний сектор ЄС 
все ще залишався надто фрагментарним, а за загальним показником конкурентоздат-
ності Євросоюз посідав у світовому рейтингу лише 14-те місце (між Чилі та Бахрей-
ном). В означений період ЄС у середньому направляв на науково-дослідні та дослід-
но-конструкторські розробки (НДДКР) лише 1,9 % свого ВВП, тоді як США – 2,64 %, 
а Японія – 3,04 %. При цьому, якщо в США частка приватного сектору в загальних 
витратах на НДДКР складала 68,2 %, то в ЄС – 56,3 %. Демонструвала відставання 
об’єднана Європа і за показниками інноваційної активності [11].

Відставання ЄС від своїх конкурентів значною мірою було обумовлене специфікою 
економічних систем регіону, зокрема високою часткою державного сектору, відсутніс-
тю дієвих стимулів розвитку підприємництва, відмінностями у національних іннова-
ційних системах тощо. Крім того, слід зазначити, що загостренню існуючих проблем 
сприяло розширення Євросоюзу за рахунок країн Східної Європи, які привнесли 
в єдиний економічний простір ЄС негативні особливості науково-технічного розвитку, 
які були успадковані ними від планової системи господарювання. Слід зазначити, що 
останній фактор досі негативно позначається на інноваційній політиці ЄС (у рейтингу 
глобальної конкурентоздатності 2014–2015 рр. у першу десятку входять лише Фінлян-
дія, Німеччина, Нідерланди, Великобританія, Швеція, тоді як держави – члени східно-
європейського регіону розмістилися в  діапазоні від 40 до 77 [1]).

Курс на перетворення до 2010 р. Європейського Союзу в найбільш конкуренто-
здатну, інноваційну і таку, що динамічно розвивається, економічну зону у світі було 
оформлено в 2000 р. У січні цього року єврокомісар Ф. Баскін виступив із пропо-
зицією щодо створення Європейської зони досліджень (European Research Area 
(ERA)) [15; 4, с. 10–14] і сформулював низку завдань ЄС у цьому зв’язку (див. таб-
лицю). 

Завдання стосовно формування Європейської зони досліджень

Збільшення інвестицій у сферу знань Формування системи науково-технічної 
експертизи

Створення мережі провідних 
дослідницьких центрів

Підвищення мобільності європейських 
дослідників

Європейський підхід до оснащення 
лабораторій

Сприяння кар’єрному зростанню 
дослідників на європейському рівні

Більш ефективне використання потенціалу 
електронних мереж

Залучення жінок і підвищення їх ролі 
в проведенні досліджень

Координація національних  
та європейських дослідницьких програм

Підвищення інтересу у молоді до участі 
в дослідженнях і побудови наукової кар’єри



9

Яковюк І. в. Інноваційна стратегія єс: уроки для України

Право та інноваційне суспільство № 2 (3) 2014

Об’єднання європейських організацій, 
що сприяють кооперації у сфері науки та 
технологій

Активізація діяльності регіонів щодо 
розширення європейських досліджень

Більш активне використання інструментів 
непрямої підтримки досліджень

Інтеграція наукової спільноти Західної 
і Східної Європи

Розвиток ефективних механізмів захисту 
інтелектуальної власності

Підвищення привабливості Європи для 
дослідників з решти світу

Сприяння розвитку компаній на основі 
ризикованих капіталовкладень

Зміцнення зв’язків між наукою 
і суспільством на європейському рівні

Розвиток досліджень, які необхідні для 
прийняття політичних рішень

Вироблення спільної позиції щодо етичних 
проблем науки і технологій

У березні того ж року Європейська Рада на Лісабонському саміті ухвалила резо-
люцію (Лісабонська декларація), яка являла собою глобальний і довгостроковий план 
реформ, спрямованих на модернізацію не лише Європейського Союзу, але й держав, 
що входять до його складу. У Декларації було визначено 28 основних і 120 додаткових 
цілей, які об’єднувалися у п’ять ключових груп: підвищення конкурентоздатності 
шляхом суттєвого збільшення інвестицій у наукові дослідження і зміцнення єдиного 
європейського ринку, спрямування інвестицій у нові технології, а також розвиток 
інноваційного бізнесу; створення динамічної економіки, що заснована на знаннях; 
зростання зайнятості шляхом створення нових робочих місць, покращення можли-
востей працевлаштування, інвестування в людські ресурси; забезпечення соціальної 
згуртованості за рахунок удосконалення політики соціального захисту, пенсійної 
системи й охорони здоров’я; покращення стану навколишнього середовища [21]. 
Викладені у Лісабонській декларації і пропозиціях Ф. Баскіна цілі прийнято ймену-
вати Лісабонською стратегією, яка хоча і являла собою політичний документ, однак 
визначила основні пріоритети нормотворчої діяльності інститутів ЄС.

Положення Лісабонської декларації отримали розвиток і конкретизацію у Брюс-
сельській декларації 2002 р., у якій, зокрема, зазначалось, що Європейська соціальна 
модель має базуватися на ефективній економіці, високому рівні соціального захисту, 
освіті та соціальному діалозі. В якості мети ЄС у  Брюссельській декларації було ви-
значено достатньо амбіційні завдання, зокрема досягнення середніх темпів загально-
європейського ВВП на рівні 3 % у рік, створення до 2010 р. 20 млн нових робочих місць 
і доведення рівня зайнятості до 70 % населення (проти 62 % в 2000 р.), збільшення 
частки витрат на НДДКР з 1,9 до 3 % ВВП (передусім за рахунок зростання асигнувань 
приватного сектору), створення єдиного Європейського дослідницького простору 
з урахуванням складнощів, обумовлених подальшим розширенням Союзу [11].

Аналізуючи проблему економічного розвитку Євросоюзу на початку ХХІ ст., Г. Лу-
кічев доходить висновків, з якими ми цілком згодні, про те, що інвестиції у людський 
капітал приводять до зростання продуктивності праці так само, як інвестиції в основний 
капітал і обладнання; інвестиції в освіту і професійну підготовку сьогодні розглядають-
ся як важливий фактор підвищення конкурентоздатності ЄС, забезпечення постійного 
зростання його економіки, як передумова досягнення економічних, соціальних і при-
родоохоронних цілей, визначених у Лісабоні в 2000 р. [5, с. 168, 170]. Таким чином, на 
сьогодні існує цілковита згода з приводу того, що інвестиції у розвиток європейської 
освіти і науки необхідні для забезпечення прискореного економічного розвитку Євро-
пейського Союзу, скорочення його відставання від США і Японії.

Закінчення таблиці
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Попри всі зусилля досягнути проголошених цілей Європейському Союзу виявило-
ся складно. Даний висновок випливав із звіту «Перед новим викликом» («Facing the 
challenge») [22], який був підготовлений і представлений у листопаді 2004 р. Європей-
ській комісії. Однією з головних причин був неналежний рівень фінансування наукових 
досліджень і технологічних інновацій. Виправити ситуацію спробував новий голова 
Комісії Ж.-М. Баррозу, який у лютому 2005 р. підготував доповідь «Разом доб’ємося 
зростання економіки і збільшення кількості робочих місць. Новий старт Лісабонської 
стратегії» («Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy») [16]. 
Однак на заваді реалізації цього плану стала фінансова криза 2008 р.

Протягом останніх десятиліть ЄС шукає нові форми і методи стимулювання ін-
новаційного розвитку, а інноваційна політика Союзу набула комплексного і довго-
строкового характеру з чіткими кількісними та якісними орієнтирами. Важливим 
напрямом сучасної політики ЄС є стимулювання інноваційної діяльності приватного 
бізнесу. Для цього національні уряди держав – членів ЄС використовують як прямі, 
так і непрямі (прямі субсидії, податкові пільги, кредити, державні закупівлі, гарантії 
та інвестиції) методи підтримки і стимулювання науково-технічної та інноваційної 
діяльності бізнесу. Так, у 2005 р. ЄС прийняв План з реформування системи держав-
ної допомоги, відповідно до якого була розроблена «дорожня карта», яка передбачає 
реформу державної підтримки інноваційної діяльності, а з 1 січня 2007 р. в ЄС за-
проваджені нові Правила підтримки компаній, які спрямовані на стимулювання ін-
новаційної діяльності малого і середнього бізнесу (МСБ) [12]. Дієвим заходом сти-
мулювання інноваційної діяльності залишається використання податкових пільг 
і преференцій, розмір і вид яких обумовлений розміром компанії, обсягом витрат на 
науково-дослідні роботи і розробки, характером діяльності, участю у наукових до-
слідженнях університетів і наукових центрів тощо [3, с. 81]. 

У січні 2014 р. почалася реалізація найбільш амбітної рамкової програми ЄС з на-
укових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» (Horizon 2020), бюджет якої складає 
близько 80 млрд євро на період 2014–2020 рр. Діяльність програми, як і попередніх 
програм, орієнтована на досягнення цілей Лісабонської стратегії, а також на виконан-
ня завдань Стратегії «Європа – 2020» (Europe 2020 Strategy) [14], що являє собою 
план розвитку та економічного зростання Євросоюзу, в якому головну роль у вико-
нанні поставлених завдань відведено діяльності у сфері освіти, науки та інновацій. 
Для реалізації нової Стратегії Європейська комісія висунула «сім флагманських іні-
ціатив», кожна з яких повинна бути далі розгорнута у вигляді певної програми дій. 
Проблематики нашої статті стосуються такі:

– «інноваційний союз», тобто узгоджені дії щодо ефективного фінансування до-
сліджень і розробок, що сприяють втіленню інноваційних ідей у вигляді вироблених 
товарів і наданих послуг, забезпечуючи тим самим загальне економічне зростання 
і створення нових робочих місць;

– «приток здібної молоді», що одержує якіснішу освіту й успішно використовує 
її на ринку праці;

– «програма розвитку європейських цифрових технологій», що забезпечує швид-
ке поширення високошвидкісного Інтернету і формування єдиного цифрового ринку, 
що є джерелом додаткових благ і комерційних можливостей для приватних осіб 
і компаній.



11

Яковюк І. в. Інноваційна стратегія єс: уроки для України

Право та інноваційне суспільство № 2 (3) 2014

Протягом 2008–2010 рр. Європейська комісія приступила до формування скоор-
динованої політики в галузі науково-технічного співробітництва держав-членів 
з третіми країнами. У 2008 р. вона розробила Європейську Рамкову стратегію між-
народної науково-технічної кооперації з третіми країнами з метою визначення пріо-
ритетних напрямів, за якими спільні дії можуть принести значно більший ефект для 
ЄС, ніж двосторонні зв’язки. Завдяки цьому Україна отримала можливість співпра-
цювати з Європейським Союзом в  інноваційній сфері, зокрема набути статус асоці-
йованого учасника Рамкової програми «Горизонт 2020». Україна ввійшла в число 
11-ти провідних наукових країн світу, які визначені ключовими стратегічними парт-
нерами ЄС під час реалізації цієї програми. Значною мірою це обумовлено тим, що 
під час реалізації попередньої, Сьомої Рамкової програми з досліджень та інновацій 
ЄС Україна зайняла провідну позицію серед країн «Східного партнерства» і ввійшла 
в десятку найбільш активних країн-партнерів. Наукові установи та вищі навчальні 
заклади України взяли участь у 126 проектах Сьомої Рамкової програми з обсягом 
фінансування Європейської комісії в сумі близько 26,5 млн євро [9].

Висновок. Інноваційна політика в Європейському Союзі реалізується відповідно 
до принципу субсидіарності, тобто виробляється на тому рівні влади, на якому мож-
ливо отримати максимальну сумарну вигоду, але при цьому на найнижчому рівні, на 
якому вона може бути якісно здійснена. Відповідно існує потреба щодо чіткого ви-
значення рівнів інноваційної політики, а відтак і конкретизації цілей, завдань та форм 
стимулювання інноваційної діяльності. Європейський Союз іде шляхом розширення 
співробітництва з асоційованими країнами, а також третіми країнами з метою акти-
візації інноваційного розвитку, цілеспрямованого формування інструментів іннова-
ційної політики. 
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и. В. ЯКОВЮК

ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ЕС: УРОКИ ДЛЯ УКРАИНЫ

Статья посвящена исследованию оснований формирования инновационной политики ЕС, 
рассмотрению основных проблем формирования инновационной политики Европейского Со-
юза на различных этапах интеграционного процесса в Европе, анализу основных документов 
ЕС, посвященных реализации инновационной политики. 

Ключевые слова: инновационная стратегия, инновационная экономика, Европейский 
Союз, рамочные программы ЕС, европейское пространство высшего образования.

I. v. YAkOvIYk 

EU INNOvATIvE STRATEGy: LESSONS fOR UkRAINE

problem setting. The rapid development of globalization and regional integration leads to 
increased competition in the economic sphere that explains the attention of not only national 
governments, but also integration structures, including the European Union, to the development of 
innovation in different areas. 

Analysis of recent researches and publications. The innovation policy issues have been 
researched by native lawyers broadly. However, the problem of EU innovation strategy forming and 
its influence on the policy of the Member States have not been researched enough.

Target of research. The purpose of the article is to determine the characteristics of the formation 
and implementation of innovation policy at different stages of the integration process in Europe.

Article’s main body. National and supranational levels of government in Europe aim efforts 
at accelerated modernization and restructuring of its own education and science, trying to reach 
such condition of its functioning that will provide innovative development, and therefore – to provide 
the global competiveness united Europe. Analysis of these processes is an important and relevant 
from theoretical and practical point of view, it helps to develop a conceptual vision of innovation 
policy realization in terms of the state membership as the part of a supranational interstate 
association.

Conclusions and prospects for the development. Innovation policy in the European Union is 
implemented in accordance with the principle of subsidiarity. It means that it is made at such level 
of authority that can obtain the maximum total benefits, but at the lowest level where it can be 
qualitatively implement. Accordingly, there is a need for a clear definition of innovation policy levels, 
and specifying of goals, tasks and forms of innovation activity stimulation. European Union wend 
the way of expanding of cooperation with associated countries and third world countries in order 
to stimulate innovation development and formulate the innovation policy instruments.

Key words: innovation strategy, innovation economy, European Union framework programs of 
the EU, European higher education area.
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