АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Економіка сталого розвитку
(назва навчальної дисципліни)
нормативна
(нормативна/вибіркова)
Цикл професійної та практичної підготовки
(цикл дисциплін за навчальним планом)
Предмет навчальної дисципліни
Предметом навчальної дисципліни є наукові засади, теоретичні моделі,
технології управління сталим розвитком економіки в контексті врахування
численних екзогенних та більшою мірою ендогенних чинників соціальноекономічного потенціалу сталого розвитку у зв'язку з інституціональним
закріпленням євроінтеграційних прагнень українського народу.
Мета навчальної дисципліни
Мета даної дисципліни – формування у майбутніх фахівців сучасного
мислення на засадах концепції сталого розвитку економіки та системи
спеціальних знань у сфері прийняття управлінського рішень, набуття
практичних умінь та навичок з організації та управління з використанням
системного підходу та урахуванням наслідків діяльності по відношенню до
довкілля та якості життя. А також просування суспільства на шляху сталого
розвитку та забезпечення безпечних умов існування людства в майбутньому.
Основними завданнями дисципліни є:
• формування у студентів системи знань з основ сталого розвитку
національної економіки;
• набуття студентами навичок та уміння самостійно вирішувати певні
практичні питання з урахуванням впливу наслідків діяльності для сталого
розвитку національної економіки;

• вміти визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий
розвиток ;
• вміти визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть
бути вирішені шляхом використання та додержання принципів сталого
розвитку економіки;
• оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток національної
економіки;
• мати загальне уявлення про методи, засоби розв'язання виникаючих
проблем, що перешкоджають сталому економічному розвитку;
• набути знання та вміння використовувати принципи сталого розвитку
для вирішення конфліктів між різними економічними інтересами груп у
суспільстві та окремої людини у конкретних практичних ситуаціях.
Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі
Дана дисципліна пов'язана із такими предметами, як макро-та
мікроекономіка, європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності,
міжнародна економіка, національна економіка.
Вимоги до знань і умінь
Вивчення навчальної дисципліни передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки студента, за якого він повинен:
а) знати:
• основні положення концепції сталого розвитку національної економіки;
• основні принципи побудови безпечного існування людства з урахуванням
економічних, соціальних та екологічних аспектів;
• основні відомості про світові сучасні тенденції в напрямку сталого розвитку
людства.
б) уміти
• оцінювати фактори, що впливають на сталий розвиток національної
економіки;

• визначати основні аспекти у діяльності, що мають вплив на сталий
розвиток;
• визначати проблеми, які стоять перед суспільством і які можуть бути
вирішені шляхом використання та додержання принципів сталого розвитку;
• мати загальне уявлення про методи, засоби розв'язання виникаючих
проблем, що перешкоджають сталому розвитку національної економіки;
• проводити розрахунки індексних показників сталого розвитку;
• користуватися основним набором індикаторів сталого розвитку;
• орієнтуватись в сучасних методиках визначення техногенної, екологічної,
економічної, та соціальної безпеки людини;
• використовувати принципи сталого розвитку для вирішення конфліктів
між різними інтересами суспільства та окремої людини чи групи у конкретних
практичних ситуаціях.
Зміст навчальної дисципліни за темами
Номер теми

Назва теми

Тема 1.

Теоретичні основи стратегії сталого розвитку економіки

Тема 2.

Глобальні проблеми людства

Тема 3.

Тема 5.

Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку
Принципи забезпечення стійкого розвитку соціальноекономічних систем
Економічний механізм раціонального природокористування

Тема 6.

Економічне зростання і сталий розвиток

Тема 7.

Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво

Тема 8.

Основи екологічного права
Еколого-економічні проблеми природокористування у
міському господарстві
Економічні методи управління, регулювання раціонального
використання природних ресурсів

Тема 4.

Тема 9.
Тема 10.

