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КОРОТКІ ВІДОМОСТІ ПРО КУРС 

 
Вивчення дисципліни сформує у студентів знання про національні та регіональні теорії й моделі 

інноваційного розвитку та їх особливий внесок у розвиток процесів зеленого зростання на прикладі успішних 
практик країн ЄС. Навчальний курс призначений для набуття теоретичних та практичних навичок щодо 
відповідних теорій та моделей інноваційного розвитку в рамках зеленої економіки, у тому числі тих, що 
стосуються зеленого економічного зростання (стратегії green growth в рамках глобальної політики Green Deal), 
особливостей нерівномірного просторового розвитку (просторової поляризації в контексті регіоналізму), 

перебігу ендогенного територіального розвитку в умовах соціо-еколого-економічних моделей. Ключові теорії 
курсу представлені в контексті політики European Green Deal, а також глобальних цілей сталого розвитку, а 
саме Цілі 8 «Гідна праця та економічне зростання», Цілі 9 ««Індустрія, інновації та інфраструктура» та Цілі 12 
«Відповідальне споживання та виробництво».  

Навчальний курс зосереджено на формуванні теоретичних та практичних навичок в сфері економічного 
аналізу країн та регіонів шляхом застосування відповідних екологічних теорій і моделей зеленого зростання та 
інноваційного розвитку на основі успішних практик країн ЄС. 

Компетентності (результати навчання): сформовані навички у сфері планування (стратегічного, 

економічного, інноваційного, екологічного, законодавчого), управління (включаючи управління процесами 
навколишнього середовища), вміння розробляти заходи  та інноваційної політики на основі соціально-
економічного та демографічного аналізу в умовах глобального курсу на сталий розвиток. Отримані знання 
допоможуть студентам у майбутньому співпрацювати з урядовими (національними, державними та 
місцевими) департаментами та агенціями національного та регіонального розвитку в сфері  економічного 
планування з урахуванням впливу на навколишнє середовище. 

 
ПЛАН КУРСУ 

 
Тема 1. Сутність, структура та взаємозв’язки зеленої економіки в рамках глобального курсу на сталий 

розвиток. 

Тема 2. Інноваційний розвиток як основа зеленої економіки. 

Тема 3. Національні та регіональні моделі зеленого зростання країн ЄС. 

Тема 4. Європейська інноваційна політика. 

Тема 5. Європейська політика зеленого зростання. 

Тема 6. Основи євроінтеграційної стратегії України в сфері інновацій та зеленої економіки. 
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