
 



 
 

 

 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІННЯ СТАЛИ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

 

1. Мета і завдання дисципліни «Управління сталим розвитком національної 

економіки». 

Визначення національної парадигми і стратегії сталого розвитку України відбувається 

під впливом сучасних світових тенденцій щодо вирішення проблеми не тільки гармонійного 

розвитку людства, але навіть його виживання. І головним тут стає розуміння того, що 

підвалини розкриття цієї проблеми перебувають у площині загальних процесів 

техносферизації людського мислення, а отже, і господарської поведінки.  

 

1.1. Мета вивчення дисципліни. 

Метою дисципліни  є підготовка фахівців, які володіють поглибленими економіко-

управлінськими знаннями, навичками, необхідними для надання забезпечення сталого 

розвитку національної економіки та раціонального використання ресурсного потенціалу. 

 

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами.  
Методологія та організація наукових досліджень, Філософія науки, Емпіричні методи 

досліджень систем та процесів, Прикладна економіка. 

 

1.3. Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення 

дисципліни: 

 

СК.09. Здатність  аналізувати стан  розвитку національної економіки та її  регіонів на 

предмет збалансованості, проводити експертну оцінку сталого розвитку регіонів. 

СК10. Здатність приймати управлінські рішення щодо модернізації управління в 

контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки, використовуючи 

європейські підходи та вітчизняний досвід. 

СК12. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних 

систем. 

 

1.4. Результати навчання. 

РН08. Ідентифікувати дисбаланси розвитку національної економіки та проектувати їх 

наслідки. 

РН09. Приймати управлінські рішення в процесі управління сталим розвитком на 

різних рівнях функціонування національної економіки. 

 



2. Програма навчальної дисципліни  «Управління сталим розвитком 

національної економіки» 

Тема 1.  Національна економіка як об’єкт  публічного управління 

Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі 

розвитку. Типи та моделі національних економік. Критерії розмежування національних 

економічних систем. Суб’єкти економічної діяльності. Особливості трансформації та 

розвитку національної економіки в Україні. Економічна безпека держави. Показники оцінки 

її рівня. 

Основні економічні теорії функціонування національної економіки, їх сутність та зміст. 

Теорії  структурних трансформацій національної економіки. Інституціональні теорії 

розвитку. Оцінка ефективності функціонування конкурентної ринкової економіки за теорією 

Вальраса.  Теорії державного регулювання національної економіки.  Базисні економічні 

інститути функціонування національної економіки. 

 

 Література: [1, 2, 3, 4,  6, с.190-206; 7,10, 15, 16, 20-30] 

 

Тема 2. Характеристика ресурсного потенціалу національної економіки. 

Інституційні детермінанти використання природних (водних біоресурсів) у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: Закони 

України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-

заповідний фонд України», а також  постанови Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 

№459 «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду і встановлення лімітів 

використання ресурсів загальнодержавного значення» (зі змінами та доповненнями). 

           Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення   

            Перелік документів, необхідних для надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів  (водних біоресурсів) у межах територій та об’єктів природно-

заповідного фонду загальнодержавного значення. Підстави для відмови у видачі дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів (водних біоресурсів) у межах територій та 

об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення: подання суб'єктом 

господарювання неповного пакету документів, необхідних для одержання документа 

дозвільного характеру. відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту на 

використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення; виявлення в документах, поданих суб'єктом 

господарювання, даних суб'єктом недостовірних відомостей; порушення умов 

природокористування та режиму території природно-заповідного фонду.  

  

Література: 21, 24, 26. 

 

 

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

століття. 

Сутнісні детермінанти сталого розвитку.  Сталий та збалансований розвиток. 

Діагностика дисбалансів розвитку економічної системи на мезорівні. Наукові концепції 

сталого та збалансованого розвитку. Чинники та індикатори сталого розвитку. Методологічні 

підходи до оцінювання сталого розвитку. Національна парадигма сталого розвитку 

Глобальні рейтинги України за індикаторами сталого розвитку.  

Література: 1-5, 7,8,15, 21, 22-29,30. 

 

Тема 4. Екологічні детермінанти сталого розвитку  

Сталий розвиток та міжнародна екологічна політика. Сталий розвиток природно-

ресурсного потенціалу. Раціональне використання природних ресурсів. Інституційні 



детермінанти забезпечення екологічного вектору сталого  розвитку територій. Вирішення 

проблем раціонального землекористування передбачається в контексті загальних тенденцій 

формування політики сталого розвитку в Україні. Формування інтегрованої системи 

водогосподарювання, що дасть можливість узгоджувати сучасні потреби у водних ресурсах з 

майбутніми. Баланс державних та корпоративних інтересів у господарському 

водокористуванні, Вилучення водної ренти та відшкодування збитків, нанесених водним 

джерелам, ліквідовувати. Проблема дефіциту інвестиційних та інноваційних ресурсів для 

розбудови водоохоронної інфраструктури. Управління лісами на засадах сталого розвитку:  

управління та використання лісових земель і лісів для підтримки їх біологічного 

різноманіття. Роль мінерально-сировинного сектору у забезпеченні сталого розвитку:  

постачання мінеральної сировини як на внутрішній, так і зовнішній ринки (у першу чергу, 

стійке забезпечення мінеральними ресурсами та продуктами їх переробки);  

конкурентоспроможність регіональної та національної економіки; розвиток мінерально-

сировинної бази;  підтримання та нарощування обсягів експортного потенціалу країни, зміни 

його структури на користь торгівлі продуктами переробки та промислової продукції;  

розвиток обробної промисловості та її експортного потенціалу.  Міжнародна та національна  

екологічна політика  і сталий розвиток територій. 

Природно-техногенна та екологічної безпека сталого розвитку. Формування 

стратегічного потенціалу сталого розвитку у сфері поводження з відходами. Сучасні підходи 

до утилізації сміття. 

Література: 6, 2, 13, 21, 22-29,30. 

 

Тема 5. Соціальний вектор сталого розвитку  

Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку. Інституційні детермінанти 

забезпечення соціального вектору сталого розвитку  територій. Освіта і формування 

глобального освітнього простору в моделі сталого розвитку.  Інклюзивний розвиток та 

інклюзивна освіта. Збереження стабільності існуючих суспільних систем, недопущення 

руйнівних соціальних конфліктів, шляхом справедливого розподілу благ між людьми. 

Становлення динамічної концепції освіти в інтересах сталого розвитку. Роль туризму і 

рекреації у забезпеченні сталого розвитку національної економіки.  

Література: 4, 5, 7,8, 21, 22-29,30. 

 

 

Тема 6. Економічна складова сталого розвитку  

  Економічні умови збалансованого розвитку територій. Оцінювання 

конкурентоспроможності та економічної безпеки територій. Стратегічні засади 

інвестиційного забезпечення сталого розвитку. Оцінювання  економічних індикаторів 

сталого розвитку. Цілісність і сталий розвиток територій. Нарощування економічних 

детермінант сталого розвитку в контексті революції 4.0 та розбудови п’ятого та шостого 

технологічних укладів. Створення промислових інноваційних центрів та регіональних 

кластерів. Смарт-спеціалізація територій як домінанта її конкурентного розвитку.  

 

Література: 1, 15, 21,22-29, 30. 

 

Тема 7. Гарантування безпеки сталого розвитку національної економіки. 

 Формування якісно нового етапу суспільного розвитку, обумовленого ступенем 

задоволення потреб населення. Перехід України до формування новітньої національної  

політики досягнення збалансованості між соціально-економічним прогресом та потребами 

збереження довкілля. Упровадженням принципів сталого розвитку, зміни структури 

споживання, збереження, невиснажливого використання і відтворення природних ресурсів, 

екологічної безпеки в  регіональну політику. 

Формування національної стратегії сталого розвитку у сфері гарантування 

економічної, соціальної, екологічної  безпеки (ЕБ). Раціоналізація природокористування. 

Стимулювання оптимального природокористування: оподатковування, субсидіювання, 



пільгове кредитування природоохоронної діяльності, прискорену амортизацію 

природоохоронних фондів та інші заходи; екологізація ціноутворення; реалізація 

екологічних програм на міжнародному, національному й регіональному рівні;  екологічне 

страхування, запобігання або пом'якшення наслідків аварій, технологічних збоїв.  

Підвищення ресурсоефективності за рахунок вторинного ресурсокористування. 

Формування стратегії попередження утворення та розширення рециркуляції відходів. 

Література: 1,14, 15, 16, 19, 21, 22-29. 

 



3. Структура  вивчення дисципліни «Управління сталим розвитком 

національної економіки». 

Таблиця 1 

 Кількість годин 

 Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самост
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о

н
тр

о
л
ь
 

н
і 

за
х
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д

и
 

Тема 1. Національна економіка як об’єкт  

публічного управління 

4 4 10 Опитування, 

тестування 

Тема 2. Характеристика ресурсного потенціалу 

національної економіки 

2 2 10 Тестування, 

розв’язува-

ння завдань 

Тема 3. Сталий розвиток у контексті суспільно-

економічних проблем ХХІ століття. 

4 4 20 Опитування, 

розв’язува-

ння завдань 

Тема 4. Екологічні детермінанти сталого 

розвитку 

2 2 10 Тестування, 
розв’язува-

ння завдань 

Тема 5. Соціальний вектор сталого розвитку 2 2 10 Опитування, 

розв’язува-

ння завдань 

Тема 6. Економічна складова сталого розвитку  4 4 10 Тестування, 

розв’язува-

ння завдань 

Тема 7. Гарантування безпеки сталого розвитку 

національної економіки 

2 2 10 Тестування 

Разом 20 20 80  

 

 

4. Тематика практичних занять 

Практичне заняття № 1 

Тема 1.  Національна економіка як об’єкт публічного управління 

Питання для обговорення: 

 

1. Суть та необхідність управління сталим розвитком національної економіки. 

2. Національна економіка: сутність, структура, механізми функціонування та цілі сталого 

розвитку.  

3. Теорії та моделі сталого розвитку  національних економік.  

4. Критерії розмежування національних економічних систем. Суб’єкти економічної 

діяльності.  

5. Особливості трансформації та сталого розвитку національної економіки в Україні.  

6. Економічна безпека і сталий розвиток держави.  

Дискусійне обговорення основних положень теми.  

Розв’язання практичних завдань. 

Література: [1-5, 6, с.190-206; 7,10, 15, 16, 20-30] 

Практичне заняття № 2 

Тема 2. Спеціальне використання природних ресурсів. 

Питання для обговорення:  

1. Інституційні детермінанти використання природних ресурсів. 

2. Видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення. 

3. Перелік документів, необхідних для надання дозволу на спеціальне використання 

природних ресурсів.  

4. Використання земельних ресурсів. 

5. Зловживання та їх нівелювання у використанні ресурсів національної економіки. 



Дискусійне обговорення основних положень теми.  

Розв’язання практичних завдань. 

  

Література: 14, 21, 24,26, 30. 

 

Практичне заняття № 3 

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

Питання для обговорення: 

1. Сутнісні детермінанти сталого розвитку.  

2. Сталий та збалансований розвиток. 

3. Діагностика дисбалансів розвитку економічної системи на мезорівні.  

4. Наукові концепції сталого та збалансованого розвитку.  

5. Чинники та індикатори сталого розвитку.  

6. Методологічні підходи до оцінювання сталого розвитку.  

7. Національна парадигма сталого розвитку. 

8. Глобальні рейтинги України за індикаторами сталого розвитку.  

Дискусійне обговорення основних положень теми.  

Розв’язання практичних завдань. 

 

Література: 1-5, 7,8,15, 20-35. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема 4. Екологічні детермінанти сталого розвитку  

 

Питання для обговорення: 

1. Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу.  

2. Раціональне використання природних ресурсів.  

3. Інституційні детермінанти забезпечення екологічного вектору сталого  розвитку 

територій.  

4. Вирішення проблем раціонального землекористування передбачається в контексті 

загальних тенденцій формування політики сталого розвитку в Україні.  

5. Міжнародна та національна  екологічна політика  і сталий розвиток територій. 

6. Природно-техногенна та екологічної безпека сталого розвитку.  

7. Формування стратегічного потенціалу сталого розвитку у сфері поводження з відходами.  

8. Сучасні підходи до утилізації сміття. 

Дискусійне обговорення основних положень теми.  

Розв’язання практичних завдань. 

Література: 6, 2, 13, 21, 22-29, 30 

 

 

Тема 5. Соціальний вектор сталого розвитку  

Питання для обговорення: 

1. Стратегічні орієнтири соціальної складової сталого розвитку.  

2. Інституційні детермінанти забезпечення соціального вектору сталого розвитку  

територій. Освіта і формування глобального освітнього простору в моделі сталого 

розвитку.  

3. Інклюзивний розвиток та інклюзивна освіта.  

4. Збереження стабільності існуючих суспільних систем.  

5. Становлення динамічної концепції освіти в інтересах сталого розвитку.  

6. Роль туризму і рекреації у забезпеченні сталого розвитку національної економіки.  

Література: 4, 5, 7,8, 21, 22,30. 

Дискусійне обговорення основних положень теми.  

Розв’язання кейсів, практичних завдань. 

 



 

Практичне заняття № 5 

Тема 6. Економічна складова сталого розвитку  

 

Питання для обговорення: 

1. Економічний вектор сталого розвитку національної економіки. 

2. Індикатори для оцінювання економічної складової сталого розвитку національної 

економіки. 

3. Економічні умови збалансованого розвитку територій.  

4. Оцінювання конкурентоспроможності національної економіки та її територій.  

5. Стратегічні засади інвестиційного забезпечення сталого розвитку.  

6. Оцінювання  економічних індикаторів сталого розвитку.  

7. Цілісність і сталий розвиток.  

8. Нарощування економічних детермінант сталого розвитку в контексті революції 4.0 та 

розбудови п’ятого та шостого технологічних укладів.  

9. Створення промислових інноваційних центрів та регіональних кластерів.  

10. Смарт-спеціалізація територій як домінанта її конкурентного розвитку.  

Групові дискусії, дебати, робота в малих групах. 

Презентація підготовлених аспірантами індивідуальних  презентацій з індикаторами 

економічної складової сталого розвитку. 

 

Література: 1, 15, 21,22-39, 30 

 

Тема 7. Гарантування безпеки сталого розвитку національної економіки. 

Питання для обговорення 
1. Формування національної стратегії сталого розвитку у сфері гарантування економічної, 

соціальної, екологічної  безпеки (ЕБ).  

2. Раціоналізація природокористування.  

3. Стимулювання оптимального природокористування. 

4. Підвищення ресурсоефективності за рахунок вторинного ресурсовикористування. 

5. Формування стратегії попередження утворення та розширення рециркуляції відходів. 

Групові дискусії, робота в малих групах. 

Обговорення кращих практик управління. 

Розв’язування управлінських ситуацій. 

 

Література:  14, 15, 16, 19, 21, 22-39,30 

: 



5. Самостійна робота 

Розподіл змісту та годин на самостійну роботу поданий в таблиці 2. 

Таблиця 2 

№ 

п/п 

Тема та зміст самостійної роботи К-сть годин 

 

Форма представлення 

1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

навчальної літератури, спеціальних 

джерел інформації ООН 

20 Підготовка доповідей з 

проблемних питань 

сталого розвитку. 

Презентації 

2. Оволодіння інструментарієм 

управління  сталим розвитком 

національної економіки 

30 Підготовка аналітичних 

форм. 

3 Підготовка і презентація моделей 

сталого розвитку  
30 Презентація 

  Всього 80  

       

 

6. Засоби оцінювання та методи демонстрування  результатів навчання  

 

У навчальному процесі використовуються: лекції, практичні та індивідуальні заняття, 

групова робота, реферування, а також методи  демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

 - поточне опитування; 

 - залікове тестування; 

  - командні проекти; 

 - аналітичні звіти, реферати, есе; 

 -  презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 -  інші види індивідуальних та групових завдань; 

- екзамен. 

 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю  

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 



8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

  

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій В розрізі всіх 

тем 

                  Перелік методичних вказівок та матеріалів 

№                             Найменування К-ть 

примірників 

1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком 

національної економіки/ кол. моног. за ред. . Т.Л.Желюк.- 

Тернопіль: Крок, 2017. 337с. 
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