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Опис дисципліни 
 
Дисципліна  «Управління сталим розвитком національної економіки»  спрямована на формування у 

студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо принципів і механізмів управління сталим 
розвитком, діагностики та нівелювання дисбалансів, прийняття управлінських рішень стосовно ефективного 
використання ресурсного потенціалу та забезпечення збалансованого розвитку національної економіки на всіх 
рівнях її функціонування. Дисципліна зорієнтована на   оволодіння процедурами оцінювання індикаторів сталого 
розвитку, засвоєння управлінських механізмів   управління сталим розвитком та забезпечення раціонального 
використання  ресурсного потенціалу  в руслі збереження можливостей для відтворення економічної системи та 
її довгострокового конкурентного, цілісного, збалансованого розвитку. 
 

Структура курсу 
 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4 /4 Тема 1. Національна 
економіка як об’єкт  
публічного управління 

Знати економічну термінологію, інституційний 
базис, концептуальні засади  управління сталим 
розвитком  

Робота у 
форматі 
світового-
кафе. 
Обговорення 
питань у 
вигляді 
круглого столу  

        2/2 Тема 2. Характеристика 
ресурсного потенціалу 

Освоїти сутнісні детермінанти ресурсного 
потенціалу територій. Знати механізми управління 

Управлінські 
завдання. 
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національної економіки 
територій 

природними, фінансовими, кадровими, 
земельними, інформаційними ресурсами 
територій. 

Кейси. 
Дискусії. 

4/4 Тема 3. Сталий розвиток 
у контексті суспільно-
економічних проблем 
ХХІ століття.. 

Знати сутнісні засади сталого розвитку. Розуміти 
механізми його забезпечення, Розуміти різницю 
між сталим і збалансованим розвитком територій. 
Знати теоретичні концепції і механізми його 
забезпечення.  . 

Обговорення 
питань  в 
малих групах, 
дискусії 

2/2 Тема 4. Екологічні 
детермінанти сталого 
розвитку 

Уміти розраховувати екологічні індикатори сталого 
розвитку та знати специфіку використання 
механізмів публічного управління для його 
забезпечення.  

Обговорення 
питань  в 
малих групах, 
дискусії, 
управлінські 
завдання 
 

2/2 Тема 5. Соціальний 
вектор сталого розвитку 

Уміти розраховувати соціальні індикатори   
детермінанти сталого розвитку та знати специфіку 
використання механізмів публічного управління 
для його забезпечення. 

Дискусії, 
презентація 
кращих 
практик, 
управлінські 
завдання 

4/4 Тема 6. Економічна 
складова сталого 
розвитку  

Уміти розраховувати екологічні індикатори сталого 
розвитку та знати специфіку використання 
механізмів публічного управління для його 
забезпечення. 

Дискусії, 
презентація 
кращих 
практик, 
управлінські 
завдання 

2/2 Тема 7. Гарантування 
безпеки сталого 
розвитку територій 

Знати механізми участі громадського сектору в 
забезпеченні сталого розвитку. Розуміти 
взаємозв’язок між збалансованим розвитком і 
економічною безпекою.  

Обговорення, 
дебати. 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 
допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 30%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 
дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

 

http://cpor.org/ce/Diamond%282005%29Collapse-HowSocietiesChooseFailureSuccess.pdf
https://www.britannica.com/science/sustainability/
https://doi.org/10.21272/sec.4(2).106-107.2020
https://westernsydney.academia.edu/PaulJames?swp=tc-au-9294719
https://vt.academia.edu/AndyScerri?swp=tc-au-9294719
https://youmatter.world/en/definition/definitions-sustainability-definition-examples-principles/
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Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Екзамен (теми 1-7) – теоретичні питання , управлінські завдання  100 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


