
Дисципліна «Інноваційна політика» 

 

Навчальна дисципліна належить до циклу професійної та практичної підготовки 

навчальних дисциплін. 

Предмет навчальної дисципліни –  є природа та сутність економічних процесів, які 

визначають інноваційну політику на макро-, мезо- та мікрорівні.   

 «Інноваційна політика» є дисципліною, що поєднує як спеціальні, так і 

міждисциплінарні знання. Вивчення дисципліни «Інноваційна політика» базується на 

основі таких дисциплін як «Інноваційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент». В 

свою чергу «Інноваційна політика» пов’язана із викладанням таких навчальних курсів, як 

«Трансфер технологій», «Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства», 

«Управління венчурним бізнесом».  

Методологічний арсенал дисципліни «Інноваційна політика» включає 

загальнонаукові та спеціальні методи пізнання (дослідження).  

Дисципліна має блочну структуру, включає лекційні та практичні  заняття, на яких 

використовується вітчизняний і зарубіжний досвід, а також вивчаються різні підходи до 

реалізації інноваційної політики. 

Метою кредитного модуля «Інноваційна політика» згідно Програми нормативних 

навчальних дисциплін підготовки спеціаліста та магістра галузі знань «Менеджмент                  

і адміністрування», спеціальності 8.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності» є 

оволодіння системою знань у сфері управління інноваційним розвитком підприємства 

відповідно до поставлених цілей і прийнятої стратегії, а також формування стратегічного 

типу мислення і набуття навичок розроблення заходів та вироблення комплексного 

механізму підтримання інноваційної діяльності, зокрема таких здатностей: 

 формувати та реалізовувати інноваційну політику підприємства; 

 забезпечувати контроль за заходами реалізації інноваційної політики; 

 застосовувати методологічну апарату дослідження ринкових ситуацій і 

розробки адекватних стратегій розвитку підприємства; 

 визначати стратегічні цілі та розробляти механізм їх реалізації; 

 розроблювати та обґрунтувати стратегічні рішення у сфері управління 

інноваційною діяльністю організацій; 

 управляти інноваційною діяльністю підприємства на основі інноваційної 

політики; 

 вміння ідентифікувати суб'єкти та об'єкти управління інноваційним 

розвитком підприємства та їх взаємозв'язок з інноваційною політикою; 

 знання методів застосування прогнозування та планування в управлінні 

інноваційною діяльністю; 

 навички вибору методів управління науково-технологічним потенціалом 

підприємств; 

 володіння навичками стратегічного планування та стратегічного управління; 

 здатність обирати та обґрунтовувати політику реалізації стратегії 

інноваційного розвитку підприємств в умовах невизначеності; 

 вміння формувати «дорожню карту» інноваційного розвитку підприємства; 

 навички розробки програмних заходів щодо реалізації інноваційної політики 

на всіх рівнях управління суб'єктами господарювання. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають в опануванні інструментарію та 

технологій реалізації інноваційної політики, зокрема: 

 ознайомлення з існуючими підходами до розуміння сутності інноваційної політики 

та вивчення відповідного категорійного апарату, що відображає процес управління 

інноваційним розвитком;  



 розгляд ролі і місця інноваційної політики в системі управління на макро -, мезо- , 

регіональному та  макрорівнях і розкриття особливостей інноваційної діяльності в 

постіндустріальному суспільстві;  

 вивчення методологічного апарату  вивчення методологічного апарату 

дослідження ринкових ситуацій і розробки адекватних стратегій розвитку 

підприємства; 

 оволодіння практичними навичками визначення пріоритетів інноваційного 

розвитку на основі відповідної нормативно-законодавчої, статистичної та 

методичної бази як основи методології стратегічного управління; 

 опанування прийомами і методами розробки заходів реалізації інноваційної 

політики; 

 навчитися визначати стратегічні цілі та розробляти механізм їх реалізації; 

 набуття навичок творчості і професіоналізму планування; 

 набуття аналітичних навичок при перспектив розвитку об'єктів 

господарювання; 

 формування умінь розробки та обґрунтування стратегічних рішень у сфері 

управління інноваційною діяльністю організацій. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після засвоєння 

навчальної дисципліни  

Знання: 

– економічної сутності та форм реалізації інноваційної політики;  

– функцій та методичного інструментарію інноваційного стратегування, 

інноваційного розвитку;  

– сучасних методів державної інноваційної політики, регіональної інноваційної 

політики;  

– процедури та форми інноваційної політики корпоративних структур;  

– методичного комплексу управління реалізацією інноваційної  політики 

підприємства; 

– механізми підвищення активності підприємницького середовища, 

інституціонального забезпечення інноваційної діяльності;  

– формування інноваційних програм розвитку. 

уміння: 

 формувати цілі інноваційної політики; 

 формувати інноваційну політику суб'єктів підприємництва; 

 формувати запити на участь в державних програмах; 

 формувати запити на інноваційні проекти; 

 вести співробітництво з інноваційними структурами; 

 брати участь в регіональних програмах інноваційного розвитку 

 здійснювати реалізацію інноваційної політики корпоративних структур: програми 

та плани НДДКР, управління інтелектуальною власністю, корпоративні інноваційні 

стратегії, корпоративний інноваційний трансфер, формування корпоративного 

інноваційного портфелю, реалізація корпоративних інноваційних проектів, 

моніторинг інноваційної активності корпорацій; 

 розробляти інноваційні стратегії, формувати інноваційні програми підприємства; 

 оцінювати інноваційну політику; 

досвід: 

− формування практичних умінь щодо управління підприємством як учасником 

інноваційної політики держави, регіональної інноваційної політики; 

− володіння інструментальними засобами реалізації інноваційної політики; 



− володіння інструментальними засобами розроблення та реалізації інноваційних 

стратегій, інноваційних програм, дорожніх карт реалізації завдань виконання 

інноваційної політики підприємства; 

− управляти інноваційними процесами на підприємстві; 

− використання в практичній роботі організаційних структур, що займаються 

інноваційною діяльністю;  

− застосування механізмів дифузії знань, трансферу технологій, ресурсного 

забезпечення реалізації інноваційної політики;  

−  володіння навичками оцінювання інноваційної політики на різних рівнях 

управління інноваційним розвитком. 

Зміст дисципліни (кредитного модуля) 

Тема 1. Поняття інноваційної політики 

Тема 2. Еволюція розвитку інноваційної політики 

Тема 3. Державна інноваційна політика  

Тема 5. Інноваційна політика корпоративних структур 

Тема 6. Інноваційна політика підприємства, її взаємозв'язок з інноваційною стратегією на 

мікрорівні 

Тема 7. Напрями реалізації інноваційної політики 

Тема 8. Оцінка ефективності та результативності інноваційної політики 

  



Дисциплина «Инновационная политика» 

Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной и практической 

подготовки учебных дисциплин. 

Предмет учебной дисциплины - природа и сущность экономических процессов, 

которые определяют инновационную политику на макро-, мезо- и микроуровне. 

 «Инновационная политика» является дисциплиной, объединяющей как 

специальные, так и междисциплинарные знания. Изучение дисциплины «Инновационная 

политика» базируется на основе таких дисциплин как «Инновационный менеджмент», 

«Стратегический менеджмент». В свою очередь «Инновационная политика» связана с 

преподаванием таких учебных курсов, как «Трансфер технологий», «Стратегическое 

управление инновационным развитием предприятия», «Управление венчурным 

бизнесом». 

Методологический арсенал дисциплине «Инновационная политика» включает 

общенаучные и специальные методы познания (исследования). 

Дисциплина имеет блочную структуру, включая лекционные и практические 

занятия, на которых используется отечественный и зарубежный опыт, а также изучаются 

различные подходы к реализации инновационной политики. 

Целью кредитного модуля «Инновационная политика» согласно Программы 

нормативных учебных дисциплин подготовки специалиста и магистра области знаний 

«Менеджмент и администрирование», специальности 8.03060102 «Менеджмент 

инновационной деятельности» является овладение системой знаний в области управления 

инновационным развитием предприятия в соответствии с поставленными целями и 

принятой стратегии, а также формирование стратегического типа мышления и 

приобретение навыков разработки мероприятий и выработки комплексного механизма 

поддержания инновационной деятельности, в частности таких способностей: 

 формировать и реализовывать инновационную политику предприятия; 

 обеспечивать контроль за мерами реализации инновационной политики; 

 применять методологическую аппарата исследования рыночных ситуаций и 

разработки адекватных стратегий развития предприятия; 

 определять стратегические цели и разрабатывать механизм их реализации; 

 разрабатывать и обосновать стратегические решения в области управления 

инновационной деятельностью организаций; 

 управлять инновационной деятельностью предприятия на основе инновационной 

политики; 

 умение идентифицировать субъекты и объекты управления инновационным 

развитием предприятия и их взаимосвязь с инновационной политикой; 

 знание методов применения прогнозирования и планирования в управлении 

инновационной деятельностью; 

 навыки выбора методов управления научно-технологическим потенциалом 

предприятий; 

 владение навыками стратегического планирования и стратегического управления; 

 способность выбирать и обосновывать политику реализации стратегии 

инновационного развития предприятий в условиях неопределенности; 

 умение формировать «дорожную карту» инновационного развития предприятия; 

 навыки разработки программных мероприятий по реализации инновационной 

политики на всех уровнях управления субъектами хозяйствования. 

Основные задачи учебной дисциплины заключаются в овладении инструментария 

и технологий реализации инновационной политики, в частности: 

 ознакомление с существующими подходами к пониманию сущности 

инновационной политики и изучения соответствующего категориального аппарата, 

что отражает процесс управления инновационным развитием; 



 рассмотрение роли и места инновационной политики в системе управления на 

макро -, мезо, региональном и макроуровнях и раскрытие особенностей 

инновационной деятельности в постиндустриальном обществе; 

 изучение методологического аппарата изучения методологического аппарата 

исследования рыночных ситуаций и разработки адекватных стратегий развития 

предприятия; 

 овладение навыками определения приоритетов иннова¬цийного развития на 

основе соответствующей нормативно-законодательной, статистической и 

методической базы как основы методологии стратегического управления; 

 овладение приемами и методами разработки мероприятий реализации 

инновационной политики; 

 научиться определять стратегические цели и разрабатывать механизм их 

реализации; 

 приобретение навыков творчества и профессионализма планирования; 

 приобретение аналитических навыков при перспектив развития объектов 

хозяйствования; 

 формирование умений разработки и обоснования стратегических решений в 

области управления инновационной деятельностью организаций. 

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты 

после усвоения учебной дисциплины 

Знание: 

- Экономической сущности и форм реализации инновационной политики; 

- Функций и методического инструментария инновационного стратегирования, 

инновационного развития; 

- Современных методов государственной инновационной политики, региональной 

инновационной политики; 

- Процедуры и формы инновационной политики корпоративных структур; 

- Методического комплекса управления реализацией инновационной политики 

предприятия; 

- Механизмы повышения активности предпринимательской среды, институционального 

обеспечения инновационной деятельности; 

- Формирование инновационных программ развития. 

умения: 

 формировать цели инновационной политики; 

 формировать инновационную политику субъектов предпринимательства; 

 формировать запросы на участие в государственных программах; 

 формировать запросы на инновационные проекты; 

 вести сотрудничество с инновационными структурами; 

 участвовать в региональных программах инновационного развития 

 осуществлять реализацию инновационной политики корпоративных структур: 

программы и планы НИОКР, управление интеллектуальной собственностью, 

корпоративные инновационные стратегии, корпоративный инновационный трансфер, 

формирование корпоративного инновационного портфеля, реализация корпоративных 

инновационных проектов, мониторинг инновационной активности корпораций; 

 разрабатывать инновационные стратегии, формировать инновационные программы 

предприятия; 

 оценивать инновационную политику; 

опыт: 

- Формирование практических умений по управлению предприятием как участником 

инновационной политики государства, региональной инновационной политики; 

- Владение инструментальными средствами реализации инновационной политики; 



- Владение инструментальными средствами разработки и реализации инновационных 

стратегий, инновационных программ, дорожных карт реализации задач выполнения 

инновационной политики предприятия; 

- Управлять инновационными процессами на предприятии; 

- Использование в практической работе организационных структур, занимающихся 

инновационной деятельностью; 

- Применение механизмов диффузии знаний, трансфера технологий, ресурсного 

обеспечения реализации инновационной политики; 

- Владение навыками оценки инновационной политики на разных уровнях управления 

инновационным развитием. 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Понятие инновационной политики 

Тема 2. Эволюция развития инновационной политики 

Тема 3. Государственная инновационная политика 

Тема 5. Инновационная политика корпоративных структур 

Тема 6. Инновационная политика предприятия, ее взаимосвязь с инновационной 

стратегией на микроуровне 

Тема 7. Направления реализации инновационной политики 

Тема 8. Оценка эффективности и результативности инновационной политики 

  



The course "Innovation Policy" 

Academic discipline belongs to the cycle of professional and practical training 

disciplines. 

The subject of the course - is the nature and essence of economic processes that 

determine innovation policies at the macro, meso and micro level. 

 "Innovation Policy" is a discipline that combines both specific and interdisciplinary knowledge. 

Studying discipline "Innovation Policy" is based on such subjects as "Innovation Management", 

"Strategic Management". In turn, "Innovation Policy" associated with teaching such courses as 

"Transfer of technology", "Strategic Management of innovative development of enterprise", 

"Management of the venture capital business." 

Methodological arsenal discipline "Innovation Policy" includes general scientific and 

special methods of knowledge (research). 

The course has a block structure includes lectures and workshops that use domestic and 

foreign experience and studied different approaches to implementing innovation policy. 

The purpose of the credit module "Innovation Policy" under Applications regulatory 

disciplines training specialist and master's field of knowledge "Management and administration" 

specialty 8.03060102 "Management of innovation" is to master the system of knowledge in the 

field of innovative development company in accordance with the goals and the strategy adopted 

and such as the formation of strategic thinking and skills development activities and develop a 

comprehensive mechanism for maintaining innovation, including such abilities: 

 formulate and implement innovation policy of the company; 

 measures to ensure control over the implementation of innovation policy; 

 apply methodological research vehicle market situations and develop appropriate strategies for 

enterprise development; 

 define strategic goals and develop a mechanism for their implementation; 

 justify strategic decisions in the field of innovation management organizations; 

 manage innovative activity on the basis of innovation policy; 

 the ability to identify the subjects and objects of innovative development of enterprise and their 

relationship with innovation policy; 

 knowledge of methods of forecasting and planning application in innovation management; 

 selection skills management potential scientific and technological enterprises; 

 possession skills of strategic planning and strategic management; 

 the ability to choose and justify a policy implementation strategy of innovative development of 

enterprises in the face of uncertainty; 

 ability to establish a "roadmap" innovative development company; 

 skills development program of measures to implement innovative policies at all levels of 

government entities. 

The main objectives of the course are to mastering tools and technology innovation 

policy implementation, in particular: 

 review of existing approaches to understanding the essence of innovation policy and studying 

the relevant categorical system, which reflects the management of innovation development; 

 consideration of the role and place of innovation policy in the management of the macro -, 

meso, and macro regional and disclosure features innovation in post-industrial society; 

 study methodological apparatus methodological research study of market situations and 

develop appropriate strategies for enterprise development; 

 mastery of practical skills prioritization innovation development through appropriate 

regulatory and legislative, statistical and methodological framework as the basis for strategic 

management methodology; 

 mastery of techniques and methods to develop measures implementing innovation policy; 

 learn to identify strategic goals and develop a mechanism for their implementation; 

 skills of creativity and professionalism planning; 



 acquiring analytical skills with the prospects of economic objects; 

 formation of skills development and justification of the strategic decisions in the field of 

innovation management organizations. 

Requires educational and professional program students after mastering discipline 

Knowledge: 

- Economic nature and form of implementation of innovation policy; 

- Functions and methodological tools strategy innovation, innovation development; 

- Modern methods of innovation policy, regional innovation policy; 

- Procedures and forms of corporate structures innovation policy; 

- Methodical complex innovation policy implementation management company; 

- Mechanisms of increased activity of the business environment, institutional support innovation; 

- Formation of innovative development programs. 

the ability to: 

 generate innovation policy objectives; 

 generate innovation policy entities; 

 form requests to participate in government programs; 

 requests generate innovative projects; 

 to cooperate with innovative structures; 

 to participate in regional programs of innovative development 

 implement innovation policy implementation of corporate structures, programs and plans for 

research and development, intellectual property management, corporate innovation strategies, 

corporate innovation transfer, the formation of corporate innovation portfolio, the 

implementation of corporate innovation, innovation activity monitoring corporations; 

 develop innovative strategies, build innovation programs of the company; 

 assess innovation policy; 

experience: 

- Formation of practical skills in business management as a member of the innovative policy, 

regional innovation policy; 

- Possession of the tools of innovation policy implementation; 

- Possession of the tools to develop and implement innovative strategies, innovative programs, 

roadmaps implementation of the objectives of the innovation policy of the company; 

- Manage innovation processes in the enterprise; 

- The use in practice of organizational structures involved in innovation activities; 

- The use of mechanisms of diffusion of knowledge, technology transfer, resource support 

implementation of innovation policy; 

- Assessment of the skills of innovation policy at various levels of innovative development. 

Summary course  
Theme 1. The concept of innovation policy 

Theme 2. Evolution of innovation policy 

Theme 3. State Innovation Policy 

Theme 5. Innovation policy of corporate structures 

Theme 6. Innovation policy of the company, its relationship with the innovative strategy at the 

micro level 

Theme 7. Subject Areas realization of innovation policy 

Theme 8. Evaluation of the efficiency and effectiveness of innovation policy 

 


