
Інформаційна довідка 

 
1. Вид і назва: навчальна дисципліна ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА  

 

2. Код: шифр дисципліни ПП Н.02 

 

3. Тип: нормативна 

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії) 

 

5. Семестр, в якому викладається: 3 

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 10,0 

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Бубенко П. Т.  

 

8. Результати навчання, вміти:  проводити власні оригінальні наукові дослідження, 

які містять наукову новизну, мають важливе теоретичне та практичне значення 

застосування знань чинників розвитку та проблем інтеграції інноваційної і 

логістичної діяльності; працювати у великій науковій групі, ставитися із повагою 

до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи, 

розуміючи відповідальність за результати роботи, а також беручи до уваги 

бюджетні витрати та персональні зобов’язання; застосовувати сучасні 

інформаційних технологій у науковій діяльності; знають методи математичного 

моделювання процесів виробництва, управління і розвитку підприємств і галузей в 

середовищі сучасних інформаційних технологій; знають та мають навички 

планування, проведення та обробки експериментальних досліджень з 

використанням пакетів прикладних програм і новітніх інформаційних технологій; 

знання чинників розвитку та проблем інтеграції інноваційної і логістичної 

діяльності; глибинні знання з управління якістю товарів і послуг; володіння 

сучасними методами планування та організації створення нового товару; володіння 

сучасними методами та засобами генерування ідей; здатність до функціонально-

вартісного обґрунтування інноваційного продукту. 

 
9. Дисципліни, на які спирається: Сучасні інформаційні технології у науковій 

діяльності, Сучасна економічна теорія, Управління науковими проектами. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1. Національні інноваційні системи. Змістовний модуль 2. 

Управління інноваційним розвитком економіки. 

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.    

 

12. Мова навчання: українська 

 

 

 



Information reference 

 

1. Type and title: educational discipline is " Innovative economy" 

 

2. Code: ППH.02 

 

3. Type: normative discipline 

 

4. Level: 3 (PhD) 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 10,0 

 

7. Name of lecturer(s):  Bubenko P.T., Doctor of Science (Economics), Professor, 

Professor of Chair of Enterprise Economics, Business Administration and Regional 

Development, O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv 

 

8. Learning outcomes,  be able to: To carry out their own original scientific researches 

that contain scientific novelty, have the important theoretical and practical significance of applying 

knowledge of development factors and problems of integration of innovation and logistics activities; work 

in a large scientific group, respect the national and cultural traditions, ways of working for other members 

of the group, understanding responsibility for the results of work, as well as taking into account budget 

expenditures and personal commitments; to apply modern information technologies in scientific activity; 

know methods of mathematical modeling of processes of production, management and development of 

enterprises and industries in the environment of modern information technologies; know and have skills 

in planning, conducting and processing experimental research using application packages and the latest 

information technologies; knowledge of development factors and problems of integration of innovation 

and logistics activities; in-depth knowledge of quality management of goods and services; possession of 

modern methods of planning and organizing the creation of a new product; possession of modern methods 

and means of generating ideas; the ability to functionally value justification of an innovative product. 
 

9. Disciplines are based on: Modern information technologies in scientific activity, 

Modern economic theory, Management of scientific projects. 

 

Contents: Module 1. National innovation systems. Module 2. Management of innovative 

development of the economy. 

Teaching forms and methods: lectures, practical employments, discussions that, 

debatable methods, independent work on educational literature, testing. 

 

10. Language of instruction: Ukrainian 

 

 
 

 

 

 

 



 

Информационная справка 

 

1. Тип и название: учебная дисциплина «Інноваційна економіка» 

 

2. Код: ППН.02 

 

3. Тип: нормативная 

 

4. Уровень: 3 (подготовки доктора философии) 

 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3 

 

6. Количество кредитов ЕКТС: 10,0 

 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Бубенко П. Т. 

 

8. Результаты обучения, уметь: проводить собственные оригинальные научные 

исследования, содержащие научную новизну, имеют важное теоретическое и практическое 

значение применения знаний факторов развития и проблем интеграции инновационной и 

логистической деятельности; работать в большой научной группе, относиться с уважением 

к национальным и культурным традициям, способов работы других членов группы, 

понимая ответственность за результаты работы, а также принимая во внимание бюджетные 

расходы и персональные обязательства; применять современные информационных 

технологий в научной деятельности; знают методы математического моделирования 

процессов производства, управления и развития предприятий и отраслей в современных 

информационных технологий; знают и имеют навыки планирования, проведения и 

обработки экспериментальных исследований с использованием пакетов прикладных 

программ и новейших информационных технологий; знания факторов развития и проблем 

интеграции инновационной и логистической деятельности; глубинные знания по 

управлению качеством товаров и услуг; владения современными методами планирования и 

организации создания нового товара; владения современными методами и средствами 

генерирования идей; способность к функционально-стоимостного обоснования 

инновационного продукта. 
9. Дисциплины, на которые опираются: Современные информационные 

технологи в научной деятельности, Современная экономическая теория, 

Управление научными проектами. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1. Национальные инновационные системы 

Содержательный модуль 2. Управление инновационным развитием экономики. 
 

11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа по учебной литературе, 

тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 

 

 


