
НАВЧАЛЬНА  ДИСЦИПЛІНА 
 

Сталий економічний розвиток 
 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою даної дисципліни є формування системи знань про світові і національні 
проблеми  сталого економцічного розвитку в умовах глобалізації економіки.  

Завданням дисципліни є розкриття теоретичних і економічних аспектів сталого 
розвитоку в таких його основних вимірах, як екологічний, соціальний, політичний, 
інформаційний. 

знати:  
- основні  теоретичні аспекти сталого розвитку;   
- загальні основи розвитку і стійкості систем; 
- концептуальну сутність та принципи  сталого розвитку; 
- можливості та виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. 
вміти:  
- порівнювати сучасні підходи до проблем сталого розвитку; 
- аналізувати взаємодію механізмів відкритих та закритих систем, з’ясовувати 

фактори їхнього розвитку; 
- досліджувати особливості заємодії природи, сусупільства та економіки; 
- визначати глобальні проблеми людства та прогнозувати перспективи сталого 

розвитку. 
 

Програма навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. Цілі, можливості   та механізми сталого розвитку 
Тема 1. Наукові та світоглядні передумови формування засад стійкого розвитку. 
Тема 2. Загальні основи розвитку і стійкості систем. 
Тема 3. сутність та принципи сталого розвитку. 
 Модуль 2. Сталий економічний розвиток в умовах глобалізації. 
Тема 4. Можливості та виклики глобалізації у сфері сталого розвитку. 
Тема 5. Европейська модель еко-соціальної ринкової економіки. 
Тема 6. Національна стратегія сталого економічного розвитку в Україні. 
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