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1. Мета опанування дисципліни: поглиблення і розширення теоретичних знань, вмінь та 

практичних навичок студентів у питаннях реалізації інноваційної політики ЄС, а також напрямів 

їх удосконалення. 

 

2. Завдання: ознайомлення з цілями і принципи реалізації інноваційної політики ЄС, її 

інституційно-правовим забезпеченням, а також повноваженнями ЄС у сфері інноваційної 

політики; розгляд рівнів реалізації, інституційних і структурних особливості інноваційної 

політики ЄС, функціональної системи регулювання інноваційного процесу; визначення тенденцій 

розвитку інноваційного процесу; ознайомлення з цілями, завданнями і принципами реалізації 

інноваційної політики ЄС, її інституційним забезпеченням та адміністративним механізмом 

реалізації; розгляд інституційних основ і структурних особливостей багаторічних рамкових 

програм з підтримки досліджень і технологічного розвитку; визначення особливостей науково-

технічної інтеграції країн ЄС на основі Європейського дослідницького простору; ознайомлення з 

іншими програмами, що реалізуються в рамках інноваційної політики ЄС; розгляд особливостей 

управління інноваційними процесами та умов ефективної реалізації заходів інноваційної політики 

ЄС; ознайомлення з напрямами інтеграції науки і реального сектору в ЄС; вивчення засад 

форсайтингових досліджень як складової інноваційної політики ЄС. 

 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

 

знання і розуміння:   

інституційних засад та передумов реалізації інноваційної політики ЄС; 

інститутів ЄС, залучених до формування та реалізації інноваційної політики ЄС; 

цілей, принципів та напрямів інноваційної політики ЄС;  

заходів та інструментів підтримки інновацій у європейській економіці; 

 

застосування знань і розумінь: 

уміння пояснити правові засади стимулювання інноваційної діяльності у ЄС; 

уміння пояснити головні прерогативи ЄС та заходи щодо активізації інноваційних процесів; 

уміння організовувати співробітництво з інституціями ЄС, до компетенцій яких входить реалізація 

заходів інноваційної політики; 

уміння досліджувати особливості впливу інновацій на економічне зростання у ЄС, а також 

визначати тенденції інноваційного розвитку європейської економіки. 

 

4. Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії: 

1) на державному рівні: 

 при участі у формування зовнішньої політики держави; 

 при розробці концепції, стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності країни; 

 при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними компаніями; 

2) на рівні підприємства: 

  при розробці стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки; 



  при плануванні видів та напрямів реалізації зовнішньоекономічної діяльності  

підприємства; 

  при плануванні зовнішньоекономічної діяльності. 

5. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Передумови формування та запровадження спільної інноваційної політики ЄС. 

Тема 2. «Кольорові» книги інновацій ЄС. 

Тема 3. Інститути ЄС, залучені до формування та реалізації інноваційної політики ЄС. 

Тема 4. Інноваційна політика ЄС: особливості і механізм реалізації. 

Тема 5. Заходи інноваційної політики ЄС 

Тема 6. Особливості управління науково-технічним розвитком ЄС 

Тема 7. Перспективні напрями розвитку співпраці України та ЄС у інноваційній сфері. 

 

6. Викладацький склад: д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г. 

 

 

 

  


