
 

Назва дисципліни  ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА 

Інформація про 

факультети (навчально-

наукові інститути) і 

курси навчання, 

студентам яких 

пропонується вивчати 

цю дисципліну 

Дисципліна може викладатися на факультеті міжнародних 

економічних відносин і туристичного бізнесу, другий рівень 

вищої освіти (магістратура). 

Контактні дані 

розробників робочої 

програми навчальної 

дисципліни,  науково-

педагогічних 

працівників, залучених 

до викладання 

Довгаль О. А., доктор економічних наук, професор, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура 

Голікова (61022, Харків, майдан Свободи, 6, північний корпус, 

3 поверх, каб. 378; тел. (057) 705-51-60. Електронна адреса 

кафедри: meo@karazin.ua). 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

З метою поліпшення засвоєння навчального матеріалу курсу 

студентам необхідні теоретичні знання і практичні навички в 

області економічної теорії, соціології, історії 

Опис 

Мета дисципліни - наукове пізнання тенденцій розвитку 

інноваційної економіки, визначення методологічних основ 

теорії і практики світових інноваційних процесів. 

Мета дисципліни.  
формування системи спеціальних знань з проблем розвитку та 

сучасного стану міжнародних економічних відносин (МЕВ) для 

фундаментальної та спеціальної економічної освіти та для 

практичної діяльності у сфері національного і світового 

господарства. 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Заплановано 24 години аудиторних занять (12 год. – лекції, 12 

год. – практичні заняття). 

Тема 1. Система інновацій та інноваційна економіка (лекцій – 

2 год., практичних занять – 2 год.) 

Тема 2. Мотиви і механізми інноваційного оновлення 

суспільства (лекцій – 2 год., практичних занять – 2 год.) 

Тема 3. Закономірності інноваційного оновлення суспільства 

(лекцій – 2 год., практичних занять – 2 год.) 

Тема 4. Екологічні та демографічні інновації (лекцій – 2 год., 

практичних занять – 2 год.) 

Тема 5. Технологічні та економічні інновації (лекцій – 2 год., 

практичних занять – 2 год.) 

Тема 6. Інновації в соціально-політичній сфері та в духовному 

житті суспільства (лекцій – 2 год., практичних занять – 2 год.) 

Методи контролю результатів навчання 

Поточний контроль здійснюється у формі виконання 

практичних завдань за темами курсу та підготовки презентації, а 

підсумковий - у формі екзамену. 

Мова викладання. Українська. 

 

Дисципліна "Інноваційна економіка" є вибірковою для освітньо-професійної програми 

другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 29 «Міжнародні відносини» 

спеціальності 292– «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародні 



економічні відносини». Розкриває реалізацію системного підходу до вивчення сучасних 

концепцій економічної теорії, наукове пізнання тенденцій розвитку інноваційної економіки, 

визначення методологічних основ теорії і практики світових економічних процесів. 

 

The discipline "Innovative Economics" is selective for the educational-professional program of the 

second (master's) level of higher education in the field of knowledge 29 "International Relations" 

specialty 292 - "International Economic Relations" of the educational program "International 

Economic Relations". Reveals the implementation of a systematic approach to the study of modern 

concepts of economic theory, scientific knowledge of trends in innovative economics, determining 

the methodological foundations of the theory and practice of world economic processes. 


