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Aнотація: 

Мета курсу (інтегральна компетентність) – формування у студентів сучасно-

го мислення на засадах концепції сталого розвитку економіки та системи спеціаль-

них знань у сфері прийняття економічних рішень, набуття практичних умінь та на-

вичок з економіки з використанням системного підходу та урахуванням наслідків 

діяльності по відношенню до довкілля та якості життя. А також просування суспіль-

ства на шляху сталого розвитку та забезпечення безпечних умов існування людства 

в майбутньому. 

Цілі курсу (програмні компетентності): 

- здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння законо-

мірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методично-

го інструментарію; 

- здатність розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фі-

нансової, міграційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну еко-

номіку, пропонувати заходи відповідної стабілізаційної політики;  

- здатність до визначення існуючих взаємозв'язків між вимогами соціально-

економічного розвитку і станом навколишнього середовища, включення еколого-

економічних оцінок в систему економічних розрахунків;  

- здатність планувати і розробляти проекти у сфері екологічної економіки, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забез-

печення. 

Програмні результати навчання:  

- розпізнавати головні ознаки та напрями впливу глобальної фінансової, мі-

граційної, продовольчої та енергетичної проблеми на національну економіку, про-

понувати заходи відповідної стабілізаційної політики;  

- визначати існуючі взаємозв'язки між вимогами соціально-економічного ро-

звитку і станом навколишнього середовища, володіти здатністю включати еколого-

економічні оцінки в систему економічних розрахунків;  

- планувати і розробляти проекти у сфері екологічної економіки, здійснюва-

ти їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

Короткий зміст курсу: 

Теоретичні основи стратегії сталого розвитку економіки. Глобальні екологічні 

проблеми людства. Забезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем. 

Оцінка соціального потенціалу держави та її регіонів. Характеристика енергетичної 

складової сталого розвитку України. Економічний механізм раціонального природо-

користування. Інституціональний розвиток сфери поводження з відходами та вто-

ринного ресурсокористування в Україні на шляху євроінтеграції. Стратегічні напря-

ми формування моделі сталого розвитку України та її регіонів. Концепція освіти для 

стратегії сталого розвитку. 


