
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра политологии 

 

 

 

ФРАНТИЩИК Роман Иванович 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Магистерская диссертация 

специальность 1-23 80 07 «Политология» 

 

 

 

     Научный руководитель 

     ДенисюкНина Павловна  

     кандидат философских наук, 

     доцент  

 

 

 

Допущена к защите 

«___» ____________ 2018 г. 

Зав. кафедрой политологии 

_______________ С.В. Решетников 

доктор политических наук, профессор  

 

 

 

 

Минск, 2018 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКАРАБОТЫ 

Ключевые слова: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, 

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ, ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ, НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА, РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 

Цель исследования: политологический анализ формирования и 

реализации государственной инновационной политики Республики Беларусь. 

Актуальность данной темы определяется тем, что инновационный 

путь развития Республики Беларусь является объективным условием 

обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны. 

Объект исследования:государственная инновационная политика. 

Предметом исследования выступает процесс формирования и 

реализации инновационной политики Республики Беларусь. 

Основные результаты исследования. Авторомопределены 

существующие проблемы и показан процесс формирования повестки дня 

инновационной политики Республики Беларусь; рассмотрены официальные 

субъекты принятия решений в государственной инновационной политике 

Республики Беларусь;систематизированы ключевые нормативные правовые 

акты и программные документы в области государственной инновационной 

политики Республики Беларусь; обозначены инструменты и направления 

имплементации инновационной политики белорусского государства; оценена 

эффективность инновационной политики Республики Беларусь. 

Материалы магистерской диссертации могут представлять интерес для 

должностных лиц органов государственного управления при подготовке 

докладов и стратегических документов в области инновационной политики. 

Они также могут использоваться в процессе изучения и преподавания курсов 

«Государственная политика и управление в Республике Беларусь», «Теория 

принятия политических решений», «Оценка публичной политики». 

Научная новизнамагистерской диссертации заключается в 

применении концепции политико-управленческого циклакизучению 

государственной инновационной политики Республики Беларусь, а также в 

рекомендациях по совершенствованию реализации государственной 

инновационной политики Республики Беларусь. 

Структура магистерской диссертации обусловлена целями и 

задачами её написания и включает в себя введение, три главы, заключение, 



список использованной литературы и три приложения.Общий объём работы 

составляет78 страниц. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

Ключавыя словы: ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАЛІТЫКА, ІНАВАЦЫЙНАЯ 

МАДЭЛЬ ЭКАНОМІКІ, ІНАВАЦЫЙНАЯ ПАЛІТЫКА, ІНАВАЦЫЙНАЕ 

РАЗВІЦЦЁ, НАЦЫЯНАЛЬНАЯ ІНАВАЦЫЙНАЯ СІСТЭМА, РЭАЛІЗАЦЫЯ 

ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЛІТЫКІ, КІРАВАННЕ ІНАВАЦЫЙНЫМ РАЗВІЦЦЁМ, 

ФАРМІРАВАННЕ ПАРАДКУ ДЗЁННАГА ДЗЯРЖАЎНАЙ ПАЛІТЫКІ. 

Мэта даследавання: паліталагічны аналіз фарміравання і рэалізацыі 

дзяржаўнай інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

Актуальнасць дадзенай тэмы вызначаецца тым, што інавацыйны шлях 

развіцця Рэспублікі Беларусь з'яўляецца аб'ектыўнай умовай забеспячэння 

нацыянальнай бяспекі і ўстойлівага развіцця краіны. 

Аб'ект даследавання: дзяржаўная інавацыйная палітыка. 

Прадметам даследавання выступае працэс фарміравання і рэалізацыі 

інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь. 

Асноўныя вынікі даследавання.Аўтарам вызначаны існуючыя 

праблемы і паказаны працэс фарміравання парадку дня інавацыйнай палітыкі 

Рэспублікі Беларусь; разгледжаны афіцыйныя суб'екты прыняцця рашэнняў у 

дзяржаўнай інавацыйнай палітыцы Рэспублікі Беларусь; сістэматызаваны 

ключавыя нарматыўныя прававыя акты і праграмныя дакументы ў галіне 

дзяржаўнай інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь; пазначаны інструменты 

і напрамкі імплементацыі інавацыйнай палітыкі беларускай дзяржавы; ацэнена 

эфектыўнасць рэалізацыі дзяржаўнай інавацыйнай палітыкі Рэспублікі 

Беларусь. 

Матэрыялы магістарскай дысертацыі могуць прадстаўляць цікавасць для 

службовых асоб органаў дзяржаўнага кіравання пры падрыхтоўцы дакладаў і 

стратэгічных дакументаў у галіне інавацыйнай палітыкі. Яны таксама могуць 

выкарыстоўвацца ў працэсе вывучэння і выкладання курсаў «Дзяржаўная 

палітыка і кіраванне ў Рэспубліцы Беларусь», «Тэорыя прыняцця палітычных 

рашэнняў», «Ацэнка публічнай палітыкі». 

Навуковая навізна магістарскай дысертацыі заключаецца ў 

выкарыстанні канцэпцыі палітыка-кіраўнічага цыклу да вывучэння дзяржаўнай 

інавацыйнай палітыкі Рэспублікі Беларусь, а таксама ў рэкамендацыях па 

ўдасканаленні рэалізацыі дзяржаўнай інавацыйнай палітыкі Рэспублікі 

Беларусь. 

Структура магістарскай дысертацыі абумоўлена мэтамі і задачамі яе 

напісання і ўключае ў сябе ўвядзенне, тры кіраўніка, заключэнне, спіс 

выкарыстанай літаратуры і тры прыкладання. Агульны аб'ём працы складае 78 

старонак. 



GENERAL DESCRIPTION OF WORK 

Keywords: STATE POLICY, INNOVATIVE POLICY, INNOVATIVE  

DEVELOPMENT, NATIONAL INNOVATION SYSTEM, PUBLIC POLICY 

IMPLEMENTATION, MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT, 

PUBLIC POLICY AGENDA SETTING. 

The purpose of the research: political analysis of the formation and 

implementation of the state innovation policy of the Republic of Belarus. 

The topicality is determined by the fact that the innovative way of 

development of the Republic of Belarus is an objective condition for ensuring 

national security and sustainable development of the country. 

Object of research: state innovation policy. 

The subject of the study is the process of formation and implementation of 

the innovation policy of the Republic of Belarus. 

Main results of the study.The author identified the existing problems and 

showed the process of innovation policyagenda settingof the Republic of Belarus; 

discussed the official subjects of decision-making in the state innovation policy of the 

Republic of Belarus; systematized key regulations and programs in the field of state 

innovation policy of the Republic of Belarus; marked instruments and directions of 

the implementation of the innovation policy of the Belarusian state; evaluated the 

effectiveness of the implementation of the state innovation policy of the Republic of 

Belarus. 

The materials of the master's thesis may be of interest to government officials 

in the preparation of reports and strategic documents in the field of innovation policy. 

They can also be used in the process of studying and teaching courses "State Policy 

and Management in the Republic of Belarus", "The Theory of Political Decision 

Making", "Public PolicyEvaluation". 

The research novelty of the master's thesis is to apply the concept of the 

policy cycle to the study of the state innovation policy of the Republic of Belarus, as 

well as in recommendations on improving the implementation of the state innovation 

policy of the Republic of Belarus. 

The structure of the master's thesis is determined by the goals and objectives 

of its writing and includes an introduction, three chapters, conclusion, a list of 

references and three annexes. Thetotalamountofworkis 78 pages. 
 
 



 




