
 

(Ф 21.01 - 02) 
 

Силабус навчальної дисципліни 

«СТРАТЕГІЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 

 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із 

загальноуніверситетського переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська, англійська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Цілі сталого розвитку 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення глобальних Цілей сталого розвитку та впровадження в 

Україні стратегії сталого розвитку 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

 Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-

аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних 

економічних завдань. 

 Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних 

систем. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, 

науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання 

комплексних економічних проблем, робити на їх основі 

обґрунтовані висновки. 

Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Модуль 1. Стратегія сталого розвитку. 

Тема 1. Теоретичні засади стратегії сталого розвитку 

Тема 2. Принципи забезпечення сталого розвитку 

Тема 3. Цілі сталого розвитку 

Тема 4. Соціально-економічні аспекти стратегії сталого 

розвитку 

Тема 5. Індикатори сталого розвитку 

Тема 6. Стратегія сталого розвитку України 

Види занять: лекції, семінари 

Методи навчання: метод проблемного викладу, семінар-дискусія 

та дебати; дослідницький метод, інтерактивні методи навчання. 

Форми навчання: лекції, семінари, самостійна робота, 

індивідуальна робота, дискусії, онлайн-навчання, вебінари 

Пореквізити Знання даної навчальної дисципліни можуть бути використані під 

час написання кваліфікаційної магістерської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Ісаєнко В.М., Ніколаєв К.Д., Бабікова К.О., Білявський Г.О., 

Смирнов І.Г. Стратегія сталого розвитку (туристична галузь) / В. 

М. Ісаєнко, К. Д. Ніколаєв, К. О. Бабікова та ін./ навч.посібник – К. 

: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – 295 с. 

Довгий С. О., Іванченко В. В., Коржнев М. М., Курило М. М. 

Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток 

України/ НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального 

інформаційного простору.  – Київ: Юстон, 2014. – 236 с. 

Локація та матеріально- https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/38428


технічне забезпечення http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=318420&lang=uk-UA 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Тестовий контроль, письмові роботи 

Диф. Залік. 

Кафедра Міжнародної економіки 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ: Сімахова Анастасія Олексіївна 

Посада:  доцент кафедри міжнародної економіки 

Вчений ступінь: доцент 

Профайл викладача: 
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=%20%20%20%20%201
2622 

Тел.: 0504816333 

E-mail: anastasiia.simakhova@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: 2 корп. 402 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 

Лінк на дисципліну http://classroom.google.com.ua 

  

 

Розробник          Сімахова А.О. 

 

Завідувач кафедри 

міжнародної економіки         Мізюк С.Г. 
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