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Дисципліна «Управління ресурсами та сталим розвитком територій » спрямована на формування у
студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо принципів і механізмів
управління сталим розвитком територій, оцінювання їх ресурсного потенціалу з метою активізації
його використання для конкурентного розвитку територій. Дисципліна зорієнтована на оволодіння
процедурами оцінювання індикаторів сталого розвитку в контексті використання наявного ресурсного
потенціалу та збереження можливостей для відтворення регіональної економічної системи.
Структура курсу
Години
(лек. /
сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

Тема 1. Предмет і
методологічні засади
управління ресурсами
територій

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

Тести,
питання

2/1

Тема 2. Характеристика
ресурсного потенціалу
територій

Освоїти сутнісні детермінанти ресурсного
потенціалу територій. Знати механізми
управління природними, фінансовими,
кадровими, земельними, інформаційними
ресурсами територій.

Тести,
питання

4/2

Тема 3. Сталий
розвиток у контексті
суспільноекономічних
проблем ХХІ століття.
забезпечення.

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

Тести,
питання

1

4/2

Тема 4. Екологічні
детермінанти сталого
розвитку

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

4/2

Тема 5. Соціальний
Уміти розраховувати соціальні індикатори
вектор сталого розвитку детермінанти сталого розвитку та знати
специфіку використання механізмів публічного
управління для його забезпечення.

4/2

Тема 6. Економічна
складова сталого
розвитку

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

4/2

Тема 7. Гарантування
безпеки сталого
розвитку територій

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

Тести,
питання

Тести,
питання

Літературні джерела
1. Архітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки/ кол. моног. за
ред. . Т.Л.Желюк.- Тернопіль: Крок, 2017.- 337с.
2. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский ; сост. Н. А. Костяшкин, Е. М.
Гончарова. – М.: Айрис+пресс, 2003. – 575 с.
3. Гриценко А. А. Институционная архитектоника и динамика экономических преобразований/
под. ред. А.А. Гриценка. – Х. : Форт, 2008. – 928 с.
4. Даймонд Дж. Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают / Джаред
Даймонд. – М. : АСТ : Астрель : Полиграфиздат, 2010. – 762 с.
5. Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку / Дейлі Г.; [пер.з англ.]. – К.:
Інтелсфера, 2002. – 312 с.
6. Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку. Навчальний посібник. – К.: Центр громадської експертизи, Проект “Місцевий економічний розвиток міст України”,
2013.–176с.
7. Желюк Т. Л. Базові траєкторії розвитку національної економіки: пошук нових можливостей
для України / Т.Л. Желюк // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих учених та
аспірантів. – К.: КНЕУ. – 2009. – № 23. – С.45–61.
8. Згуровський М. З. Сталий розвиток регіонів України [Текст] / науковий керівник М. З.
Згуровський. – К.: НТУУ«КПІ», 2009. – 197 с.
9. Кластерні моделі як інструмент підвищення конкурентоздатності регіону / Яценко А.А. :
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/nbuv. gov.ua/portal/Soc_Gum/ Apdup/
2011_2/doc/5/30.pdf
10. Макроекономіка та макроекономічна політика: навч. посіб./ А.Ф.Мельник, Т.Л.Желюк, О.В.
Длугопольський, О.В.Панухник. – К.: Знання, 2008. – 699 с.
11. Медоуз Д. Х., Медоуз Д. Л., Рэндерс Й., Беренс В. В. Пределы роста. – М.: Издательство
МГУ, 1991. – 207 с.
12. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : кол. моногр. / за ред. д-ра
екон. наук Скрипниченко М. І. – К.: НАН України, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН
України, 2015. – 544 с.
2

13. Мельник А. Ф. Управління розвитком муніципальних утворень: тео- рія, методологія,
практика : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський. – Тернопіль : Екон. думка, 2007. – 476 с
14. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник / За заг. ред. д.е.н., проф. Л. Г. Мельника. –
Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 654 с. 3
15. Порядок денний на XXI століття : Програма дій ухвалена конференцією ООН з
навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (Саміт «Планета Земля», 1992 р.): Пер. з
англ. – 2-ге вид. – К.: Інтелсфера, 2000. – 360 с.
16. Савченко Т. Г. Економічна рівновага: сутність та класифікація / Т.Г. Савченко // Економіка і
регіон. – 2010. – № 2. – С. 106-115.
17. Теорія, політика та практика сільського розвитку / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НАНУ О.
М. Бородіної, д-ра екон. наук, чл.-кор. УААН І. В. Про- копи ; НАН України ; Ін-т екон. та
прогнозування. – К., 2010. – 376 с
18. Tinbergen J. Foreword // Meadows D. Beyond the Limits: Global Collapse or Sustainable Future.
– London, 1992.
19. Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України,
д.т.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. – К.: Державна установа "Інститут
економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. – 72
с.- URL: http://ecos.kiev.ua/share/upload/Dopovid_nacionalna_paradygma_stalogo_rozvytku.pdf
20. Ресурсний потенціал регіону : навч. посіб. / авт.-упоряд. : М. К. Орлатий, С. А. Романюк, І.
О. Дегтярьова та ін. ; за заг. ред. М. К. Орлатого. – К. : НАДУ, 2014. – 724 с. URL:
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/3c11f746-163b-4003-849a-2d9d85223a7a.pdf

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 20%.
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.
Оцінювання
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 (теми 1-5) – тестування, розв’язки задач

30

Модуль 2 (теми 1-9) – теоретичні питання, розв’язки задач

40

Модуль 3 (КПІЗ)

30

3

Шкала оцінювання студентів:
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

ECTS

4

