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Назва та стислий зміст практичного заняття

Мета роботи

Змістовий модуль 1. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Заняття 1. Алгоритмізація розробки стратегій сталого Знати основи стратегування розвитку
систем.
розвитку.
1. SWOT – аналіз стану соціо-еколого-економічного Розвинути навички системного підходу до
стратегування як функції менеджменту та
розвитку.
економіки.
2. Етапи стратегування.

3. Модель стратегії сталого розвитку.
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Заняття 2. Розрахунки індикаторів
розвитку систем .
1. Система індикаторів.
2. Методи розрахунків.
3. Інтерпретації розрахунків.

економічного

Знати методичну базу моніторингу сталого
розвитку систем.
Навчитися та засвоїти методики розрахунку
індикаторів розвитку.
Вміти надавати інтерпретацію індикативних
оцінок в економіці.
Заняття 3. Розрахунки індикаторів соціального розвитку Знати методичну базу моніторингу сталого
розвитку систем.
систем .
1. Система індикаторів.
Навчитися та засвоїти методики розрахунку
2. Методи розрахунків.
індикаторів розвитку.
3. Інтерпретації розрахунків.
Вміти надавати інтерпретацію індикативних
оцінок в економіці.
Заняття 4. Розрахунки індикаторів екологічного розвитку Знати методичну базу моніторингу сталого
розвитку систем.
систем .
1. Система індикаторів.
Навчитися та засвоїти методики розрахунку
2. Методи розрахунків.
індикаторів розвитку.
3. Інтерпретації розрахунків.
Вміти надавати інтерпретацію індикативних
оцінок в економіці.
Змістовий модуль 2. ЗАБЕЗПЕЧЕНЯ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ
Заняття 5. Розрахунки інтегральних індикаторів сталого Знати методичну базу моніторингу сталого
розвитку систем.
розвитку систем .
1. Система індикаторів.
Навчитися та засвоїти методики розрахунку
2. Методи розрахунків.
індикаторів розвитку.
3. Інтерпретації розрахунків.
Вміти надавати інтерпретацію індикативних
оцінок в економіці.
Заняття 6. Аналітика механізмів переходу України до Знати систему механізмів переходу до
сталого розвитку.
сталого розвитку.
1. Сутність та ознаки механізмів в економіці та сучасному Засвоїти сутність та зміст механізмів
менеджменті.
переходу до сталого розвитку.
2. Загальні та особливі риси механізмів трансформаційних Навчитися
визначати
можливість
та
перетворень та організації поведінки систем.
необхідність
використання
механізмів
3. Класифікація та змістовні характеристики механізмів переходу до сталого розвитку.
переходу до сталого соціо-еколого-економічного розвитку
систем.
Заняття 7. Інструментальна база забезпечення переходу Знати інструментальну базу забезпечення
переходу України до сталого розвитку.
України до сталого розвитку.
1. Сутність та ознаки інструментальної бази в економіці та Засвоїти інструментальну базу забезпечення
сучасному менеджменті.
переходу України до сталого розвитку.
2. Загальні та особливі риси інструментальної бази Навчитися
визначати
можливість
та
трансформаційних перетворень та організації поведінки необхідність використання інструментальної
систем.
бази щодо забезпечення переходу України
3.
Класифікація
та
змістовні
характеристики до сталого розвитку.
інструментальної бази переходу України до сталого соціоеколого-економічного розвитку систем.

