
 

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. 

Очікувані результати навчання.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти 

мають досягти наступних результатів: 

ПРН2. Креативно мислити, проявляти гнучкість у прийнятті 

рішень на основі логічних аргументів та перевірених фактів в 

умовах обмеженого часу і ресурсів на засадах використання 

різних діагностичних методологій провідних міжнародних 

організацій; 

ПРН7. Досліджувати й аналізувати моделі розвитку 

національних економік та обґрунтовувати заходи досягнення їх 

стратегічних цілей в умовах трансформації світогосподарських 

відносин; 

ПРН8. Розробляти та досліджувати адаптивні моделі 

вирівнювання дисбалансів та нівелювання загроз глобального 

розвитку, пропонувати варіанти вирішення проблем за 

результатами дослідження; 

ПРН10. Розуміти закономірності та тенденції розвитку 

світового господарства і феномену нової економіки з 

урахуванням процесів інтелектуалізації, інформатизації та 

науково-технологічного обміну; 

ПРН11. Розуміти сутність соціального виміру глобального 

економічного розвитку та імплементувати принципи соціальної 

відповідальності в діяльності суб’єктів міжнародних 

економічних відносин; 

ПРН12. Визначати геоекономічні стратегії країн та їхні 

регіональні економічні пріоритети з урахуванням національних 

економічних інтересів і безпекової компоненти міжнародних 

економічних відносин у контексті глобальних проблем людства 

й асиметричності розподілу світових ресурсів; 



ПРН13. Ідентифікувати зміни кон’юнктури ринків під дією 

невизначених факторів, здійснювати їх компаративний аналіз, 

критично оцінювати наслідки продукованих ідей та прийнятих 

рішень з метою прогнозування тенденції розвитку глобальних 

ринків; 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

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

год. – практичні заняття). 

Заплановано 6 лекційних тем: 

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. 

 


