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1 Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань про 

особливості сталого розвитку, підходи, можливості й перспективи вирішення 

сучасних національних проблем взаємодії суспільства і природи на принципах 

сталого розвитку. 

 

2 Завдання дисципліні полягає в ознайомленні з категоріальним 

апаратом, наданні знань щодо концептуальної сутності сталого розвитку; 

визначенні чинників, які впливають на механізми забезпечення сталого 

розвитку; формуванні навичок оцінки результативності реалізації програм 

сталого розвитку, розробки підходів щодо удосконалення управління сталим 

розвитком на міжнародному та національному рівнях. 

 

3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 

дисципліни:  

1) формування: 

загальних програмних компетентностей: 
          здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

         здатність генерувати нові ідеї  креативність); 

здатність проведення досліджень на відповідному рівні; 

уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 

здатність працювати в міжнародному контексті; 

здатність діяти на основі етичних міркувань  мотивів). 

фахових програмних компетентностей: 
здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії сталого розвитку економічних 

суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень; 

здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних проблем 

сталого розвитку, робити на їх основі обґрунтовані висновки; 

здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та 

людського розвитку; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного 

сталого розвитку суб’єктів господарювання; 

здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень; 

здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання 

ефективних проєктів у сфері сталого розвитку; 



здатність до розробки сценаріїв і стратегій сталого розвитку соціально-

економічних систем; 

здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо сталого розвитку 

територіальних громад та суб'єктів господарювання; 

здатність логічно і послідовно застосовувати знання з теорії та практики 

сталого розвитку у сферах економіки та міжнародних економічних відносин, 

маркетингу, менеджменту, публічного адміністрування, обліку і оподаткування, 

фінансів і туризму; 

здатність розробляти і аналізувати стратегію ринкового суб’єкта та шляхи 

її реалізації в сферах економіки та міжнародних економічних відносин, 

маркетингу, менеджменту, публічного адміністрування, обліку і оподаткування, 

фінансів і туризму з урахуванням вимог сталого розвитку;  

 здатність до проведення самостійних досліджень щодо сталого розвитку 

та інтерпретації їх результатів у сферах економіки та міжнародних економічних 

відносин, маркетингу, менеджменту, публічного адміністрування, обліку і 

оподаткування, фінансів і туризму; 

б) досягнення програмних результатів навчання: 

формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних 

проблем; 

розробляти, обґрунтовувати ефективні рішення з питань сталого розвитку 

соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної 

діяльності; 

розробляти та управляти соціально-економічними проєктами та комплексними 

діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, 

законодавчих, ресурсних та інших обмежень; 

збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні 

матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань; 

визначати та критично оцінювати стан та тенденції сталого розвитку, 

формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів, враховуючи їх 

динамічний, поліваріантний та еквіфінальний характер; 

оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень; 

розробляти стратегії сталого розвитку соціально-економічних систем з 

урахуванням зростаючого рівня інтернаціоналізації їх діяльності, досягнення в теорії 

та практиці сталого розвитку 

розуміти сутність та особливості сталого розвитку з метою прийняття 

ефективних рішень в сферах економіки та міжнародних економічних відносин, 

маркетингу, менеджменту, публічного адміністрування, обліку і оподаткування, 

фінансів і туризму; 

уміти адаптовувати і застосовувати нові досягнення в теорії та практиці 

сталого розвитку для досягнення конкретних цілей і вирішення задач ринкового 

суб’єкта в сферах економіки та міжнародних економічних відносин, маркетингу, 

менеджменту, публічного адміністрування, обліку і оподаткування, фінансів і 

туризму; 

здійснювати моніторингові дослідження щодо сталого розвитку задля 

розробки та реалізації стратегій, проєктів і програм у сферах економіки та 

міжнародних економічних відносин, маркетингу, менеджменту, публічного 



адміністрування, обліку і оподаткування, фінансів і туризму; 

в) набуття результатів навчання  згідно з Дублінськими 

дескрипторами): 

 знання: 

концептуальної сутності сталого розвитку; 

умов і управлінських механізмів забезпечення сталого розвитку; 

механізмів інституціонального забезпечення сталого розвитку; 

механізму забезпечення реалізації програм сталого розвитку;  

механізму функціонування глобальної системи фінансування сталого 

розвитку; 

специфіки забезпечення реалізації програм сталого розвитку в Україні; 

 уміння/навички: 

уміння визначати чинники, які впливають на механізми забезпечення 

сталого розвитку; 

уміння застосовувати індикатори сталого розвитку; 

уміння аналізувати результативність реалізації програм сталого розвитку; 

здійснювати моніторингові дослідження у сфері сталого розвитку; 

обґрунтовувати рішення, пов’язані з досягненням цілей у сфері сталого 

розвитку; 

впроваджувати рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку в 

умовах інформаційного суспільства; 

виявляти і враховувати глобальні тенденції при розробці підходів щодо 

удосконалення управління сталим розвитком на міжнародному та національному 

рівнях; 

 комунікація: 

визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати 

партнерські відносини у сфері сталого розвитку; 

доносити знання з питань сталого розвитку до усіх зацікавлених осіб; 

ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку 

щодо вирішення проблем сталого розвитку; 

публічно виступати перед аудиторією з питань сталого розвитку; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації; 

 відповідальність і автономія: 

самостійно виконувати завдання, розв'язувати задачі і проблеми у сфері 

сталого розвитку; 

мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за 

результати своєї діяльності, пов’язаної з реалізацією політики у сфері сталого 

розвитку. 

 

4 Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Глобалізаційні виклики та концептуальна сутність сталого 

розвитку. 

Тема 2. Інституціональне забезпечення реалізації програм сталого 

розвитку. 

Тема 3. Економічна складова сталого розвитку. 

Тема 4. Соціальна складова сталого розвитку. 



Тема 5. Екологічна складова сталого розвитку. 

Тема 6. Механізм функціонування глобальної системи фінансування 

сталого розвитку. 

Тема 7. Оцінка забезпечення сталого розвитку. 

Тема 8. Забезпечення сталого розвитку в Україні. 

 

5 Викладацький склад: д.е.н., доц. Кожухова Т.В. 


