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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

Показників 

Галузь знань, 

спеціальність,  

(освітньо-професійна 

(освітньо-наукова) 

програма) 

освітній ступень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 

10 – Природничі науки 

Вибіркова 

Модулів – 2 Спеціальність  

(освітньо-професійна/ 

(освітньо-наукова)  

програма): 

101 «Екологія» 
(шифр і назва спеціальності) 

спеціалізація – 

«Екологічна безпека» 
 (назва освітньої програми) 

Рік підготовки: 

2 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

4 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 60 

самостійної роботи 

аспіранта – 60 

Рівень підготовки: 

третій освітньо-

науковий рівень  

 

«доктор філософії» 

Лекції 

30 год. 

Практичні  Семінарські 

6 год. 24 год. 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 

Індивідуальна робота 

0 год. 0 год. 

Вид контролю: іспит 

 

2. Мета, предмет та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого 

розвитку» є формування у здобувачів базових знань з проблем взаємодії 



 

 

людини і навколишнього середовища, необхідних для прийняття рішень у 

подальшій професійній діяльності згідно з принципами сталого розвитку. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Стратегія сталого 

розвитку» є вивчення сутності та основних понять і принципів концепції 

сталого розвитку суспільства; поняття біосфери як динамічної системи;  

основні відомості про глобальні екологічні проблеми людства – ресурси і 

розвиток, антропогенні впливи на біосферу; якісні і кількісні критерії 

стійкості природних екосистем, розвитку і моделювання сталого розвитку 

суспільства; економічні, соціально-політичні, екологічні та етичні проблеми 

розвитку, а також проблеми прийняття управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

знати: 

- основні закономірності розвитку відкритих стаціонарних систем; 

- взаємозв’язки між факторами розвитку суспільства;  

- індикатори сталого розвитку суспільства; 

- умови і управлінські механізми забезпечення прогресивного або 

еколого-соціально-економічно збалансованого розвитку. 

вміти: 

- розраховувати локальні та регіональні індикатори сталого розвитку; 

- здійснювати моніторингові дослідження природних і соціально-

економічних систем;  

- обґрунтовувати рішення, пов’язані з розвитком соціально-

економічних систем;  

- формувати плани дій для збалансованого розвитку регіонів; 

- впроваджувати рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку 

в умовах інформаційного суспільства; 

- презентувати власні результати науково-дослідної діяльності; 

- використовувати знання про причини виникнення екологічної 

небезпеки для обґрунтування управлінських рішень.  

комунікації:  

- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

- здатність спілкуватися іноземною мовою; 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності); 

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- навички міжособистісної взаємодії; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 



 

 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

автономія та відповідальність:  

- здатність діяти соціально відповідально та свідомо; 

- здатність працювати в команді; 

- здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

- здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні; 

- здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя; 

- здатність до оцінки природних ресурсів при виборі напряму їх 

використання; 

- здатність проводити економічну оцінку впливу людини на природу; 

- здатність проводити економіко-екологічну експертизу продукції. 

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої освіти за 

третім (освітньо-наукового) рівнем вищої школи: 

ЗК01. Здатність до абстрактного, критичного та творчого мислення,  

генерування нових ідей, до аналізу та синтезу. 

ЗК04. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

ЗК06. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК09. Здатність розробляти та управляти проектами. 

ФК01. Здатність до засвоєння концепцій, теоретичних і практичних 

проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері екології, 

охорони довкілля та оптимізації природокористування. 

ФК02. Здатність до формування системного наукового світогляду 

сучасного природознавства, професійної етики та загальнокультурного 

світогляду. 

ФК05. Здатність до інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на 

одержання нових знань та (або) пошук шляхів їх застосування в галузі 

екології, охорони довкілля  та оптимізації природокористування. 

Результати навчання:  

ПР01 Демонструвати глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ природничих наук, що дає можливість 

переосмислювати  та поглиблювати науку про навколишнє середовище. 

ПР03 Спланувати та реалізувати на практиці оригінальне самостійне 

наукове дослідження, яке характеризується новизною, теоретичною і 

практичною цінністю та сприяє розв’язанню значущих проблем екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування. 



 

 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПР05 Самостійно розробляти інноваційні комплексні наукові проекти в 

галузі екології, охорони довкілля  та оптимізації  природокористування. 

ПР04 Формулювати, досліджувати та вирішувати проблеми екології, 

охорони довкілля та збалансованого природокористування із застосуванням 

наукового методу пізнання. 

ПР02 Демонструвати володіння загальнонауковими концепціями 

сучасного природознавства. 

ПР12 Реалізовувати право інтелектуальної власності на результати 

наукової і науково-технічної діяльності в рамках наукової етики. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

  

МОДУЛЬ 1. Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку 

 

Тема 1.1. Теоретичні засади захисту довкілля в контексті сталого 

розвитку регіонів.  

Поняття «сталий розвиток», основні положення концепції сталого 

розвитку. Фактори, які визначають сталий розвиток. Історія концепції 

сталого розвитку. Теоретичні засади захисту навколишнього природного 

середовища. 

 

Тема 1.2. Соціоекологічні аспекти стратегії сталого розвитку.  

Соціологічна теорія «суспільства ризику», особливості прийняття 

ризикованих рішень. 

 

Тема 1.3. Причини глобальної кризи людської цивілізації та її складові.  

Концепція сталого розвитку людської цивілізації. Індикатори сталого 

розвитку та система глобальних вимірів стійкості. Використання індикаторів 

сталого розвитку для порівняння прогресу країн. 

 

Тема 1.4. Екологічні показники для оцінки стану навколишнього 

природного середовища.  

Застосування екологічних показників для оцінки стану навколишнього 

природного середовища в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної 

Азії. Застосування екологічних показників, які визначаються за результатами 

моніторингу навколишнього природного середовища, в існуючій системі 

оцінки та звітності України. 

 

Тема 1.5. Екологічна політика і стратегія сталого розвитку.  

Цілі розвитку тисячоліття в глобальному та українському контексті. 



 

 

Соціальна, економічна та екологічна складові сталого розвитку: параметри, 

критерії, та інше. 

 

Тема 1.6. Концепція сталого розвитку України.  

Фактори нестійкості розвитку. Особливості переходу України до 

сталого розвитку. Сучасна концепція розвитку України. Концепції сталого 

розвитку міст України (Києва, Севастополя, Донецька та інших). Стратегія 

екологічної безпеки України. Засади сталого розвитку як методологічна 

основа формування національної екологічної політики на період до 2030 

року. 

 

Тема 1.7. Моделювання і прогнозування екологічного ризику при 

визначенні стратегії сталого розвитку регіонів.  

Поняття та визначення ризику та екологічного ризику. Розглядаються 

та аналізуються види ризику, особливості екологічного ризику, оцінка 

ризику, моделювання і прогнозування. 

 

Тема 1.8. Комунікація екологічного ризику при сталому розвитку 

регіонів.  

Основні цілі комунікації ризику, технократичний та соціолого-

культурологічний підходи. Комунікація екологічного ризику й засоби 

масової інформації. Основні принципи роботи з населенням. Інформування 

населення. 

 

МОДУЛЬ 2. Науково-прикладні засади сталого розвитку 

 

Тема 2.1. Еколого-технологічні аспекти сталого розвитку регіонів.  

Індикатори, критерії та методи досягнення стійкого розвитку на 

регіональному рівні. Комплексний підхід до оцінки різних видів ризику 

просторово-суміжних природно-техногенних систем. 

 

Тема 2.2. Вплив екологічного ризику на стратегію сталого розвитку 

регіонів.  

Аналізується необхідність врахування параметрів екологічного ризику 

в програмах та стратегіях сталого розвитку регіонів. 

 

Тема 2.3. Стратегія сталого розвитку природного заповідного фонду.  

Основні положення сталого розвитку природного заповідного фонду. 

Розглядаються необхідні заходи на національному та регіональному рівнях. 

 

Тема 2.4. Стратегія сталого розвитку регіонів екологічного ризику 

викликаного природними (геодинамічними, гідрогеологічними та 

геохімічними) процесами.  

Особливості оцінки екологічного ризику викликаного геодинамічними, 



 

 

гідрогеологічними та геохімічними процесами та її урахування в стратегіях 

сталого розвитку регіонів. 

 

Тема 2.5. Стратегія сталого розвитку регіонів екологічного ризику 

викликаного техногенним забрудненням.  

Особливості та методологія оцінки екологічного ризику викликаного 

техногенними факторами та її урахування в стратегіях сталого розвитку 

регіонів. 

 

Тема 2.6. Еколого-економічні аспекти стратегії сталого розвитку.  

Еколого-економічні індикатори, критерії та методи досягнення сталого 

розвитку, економічне обґрунтування заходів з захисту довкілля. 

 

Тема 2.7. Стратегія сталого управління урбоекосистемою.  

Розглядаються критерії сталого розвитку муніципальної сфери. 

Перспективи сталого розвитку міст України. Розглядаються та аналізуються 

програми сталого розвитку окремих міст України. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

усього 

у тому числі 

л 
пз 

 
сем лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1. Теоретично-концептуальні засади сталого розвитку 

Модуль 1. 

Тема 1.1 Теоретичні засади захисту 

довкілля в контексті сталого 

розвитку регіонів. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.2 Соціоекологічні аспекти 

стратегії сталого розвитку. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.3 Причини глобальної кризи 

людської цивілізації та її складові. 

8 2 2 0 0 4 

Тема 1.4 Екологічні показники для 

оцінки стану навколишнього 

природного середовища. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.5 Екологічна політика і 

стратегія сталого розвитку. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.6 Концепція сталого 

розвитку України. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 1.7 Моделювання і 

прогнозування екологічного ризику 

при визначенні стратегії сталого 

8 2 2 0 0 4 



 

 

розвитку регіонів. 

Тема 1.8  Комунікація екологічного 

ризику при сталому розвитку 

регіонів. 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 1 64 16 4 12 0 32 

Модуль 2. Науково-прикладні засади сталого розвитку 

Тема 2.1 Еколого-технологічні 

аспекти сталого розвитку регіонів. 

8 2 2 0 0 4 

Тема 2.2 Вплив екологічного 

ризику на стратегію сталого 

розвитку регіонів. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.3 Стратегія сталого 

розвитку природного заповідного 

фонду. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.4 Стратегія сталого 

розвитку регіонів екологічного 

ризику викликаного природними 

(геодинамічними, 

гідрогеологічними та 

геохімічними) процесами. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.5 Стратегія сталого 

розвитку регіонів екологічного 

ризику викликаного техногенним 

забрудненням. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.6 Еколого-економічні 

аспекти стратегії сталого розвитку. 

8 2 0 2 0 4 

Тема 2.7 Стратегія сталого 

управління урбоекосистемою. 

8 2 0 2 0 4 

Разом за модулем 2 56 14 2 12 0 28 

Усього годин за дисципліну 120 30 6 24 0 60 

 

5. Теми семінарських занять  

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Теоретичні засади захисту навколишнього природного 

середовища в контексті сталого розвитку регіонів 

2 

2 Соціологічна теорія «суспільства ризику», особливості 

прийняття ризикованих рішень 

2 

3 Екологічні показники для оцінки стану навколишнього 

природного середовища ЄС та України 

2 

4 Соціальна, економічна та екологічна складові сталого 

розвитку: параметри, критерії, та інше. 

2 

5 Сучасна концепція розвитку України. Концепції сталого 2 



 

 

розвитку міст України 

6 Комунікація екологічного ризику при сталому розвитку 

регіонів 

2 

7 Вплив екологічного ризику на стратегію сталого 

розвитку регіонів 

2 

8 Основні положення сталого розвитку природного 

заповідного фонду 

2 

9 Особливості оцінки екологічного ризику викликаного 

геодинамічними, гідрогеологічними та геохімічними 

процесами 

2 

10 Особливості та методологія оцінки екологічного ризику 

викликаного техногенними факторами 

2 

11 Еколого-економічні індикатори, критерії та методи 

досягнення сталого розвитку 

2 

12 Критерії сталого розвитку муніципальної сфери. 

Перспективи сталого розвитку міст України. 

2 

 Разом 24 

 

6. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Аналіз індикаторів та індексів сталого розвитку та їх 

використання для оцінки сталого розвитку регіону 

2 

2 Модульна контрольна робота.  2 

3 Оцінка екологічного ризику і впливу на здоров'я 

населення 

2 

4 Розрахунок індексу розвитку людського потенціалу 

(ІРЛП) 

2 

5 Модульна контрольна робота.  2 

 Разом 10 
 

7. Теми лабораторних занять не передбачено навчальною програмою 

 

8. Теми самостійної роботи 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Глобальні проблеми взаємодії суспільства і природи в ХХІ 

сторіччі перспективи сталого розвитку 

4 

2 Форми міжнародного співробітництва в питаннях 

раціонального природокористування 

4 

3 Екологізація виробництва: сутність, методи, ефективність 4 

4 Проблеми нестачі питної води і шляхи її вирішення (на 4 



 

 

прикладі України, чи інших країн світу) 

5 Стратегія сталого розвитку паливно-енергетичного 

комплексу України. Впровадження альтернативних джерел 

енергії 

4 

6 Сталий розвиток агропромислового комплексу України. 

Екологічно чисті продукти харчування 

4 

7 Стратегія сталого розвитку міст та населених пунктів (на 

конкретних прикладах) 

4 

8 Регіональна екологічна політика (на прикладі регіону 

України, іншої країни світу) 

4 

9 Глобальна екологічна політика 4 

10 Формування ринку екологічних послуг в Україні 4 

11 Екологічний ризик і управління ним 4 

12 Міжнародне співробітництво в сферах екологічної 

експертизи та екологічного аудиту 

4 

13 Стратегії сталого розвитку у країнах ЄС 4 

14 Екологічний аудит і «зелені технології» для сталого 

розвитку регіонів 

4 

15 Екологічна експрес-оцінка інвестиційних і інших видів 

ризиків 

4 

 Разом 60 

 

9. Індивідуальні завдання (не передбачено навчальним планом) 

 

10. Методи навчання 
 

Вивчення дисципліни «Стратегія сталого розвитку» передбачає 

проведення лекційних, практичних занять та самостійну роботу здобувачів 

вищої освіти. 

Під час викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» 

використовуються наступні методи забезпечення професійно-орієнтованої 

спрямованості навчання слухачів: 

– пояснення (під час викладання навчального матеріалу керівником 

заняття здійснюється глибоке пояснення відповідного навчального матеріалу 

з наголосом на його подальше практичне застосування під час виконання 

службових обов’язків); 

 – обговорення (є складовою частиною будь-якого виду навчального 

заняття, особлива увага звертається на практичні питання, пов’язані з 

вивченням керівних документів з питань охорони навколишнього 

природного середовища від промислових забруднень та на питання 

проведення практичних розрахунків); 

– повторення (тренування) – спрямований на якісний кінцевий 

результат виконання відповідного завдання під час проведення практичних 



 

 

занять; 

– показу (застосовується під час проведення усіх видів навчальних 

занять на прикладах розгляду зразків документів з питань екологічної 

безпеки, екологічних паспортів об’єктів забруднення, тощо); 

– творчого підходу (викликає у слухачів почуття зацікавленості та 

необхідності в якісному відпрацюванні сформульованого керівником заняття 

відповідного завдання на заняття, розуміння ними, що саме якісне вирішення 

вказаного завдання допоможе кожному з них в подальшому натхненно 

вирішувати подібні завдання під час службової діяльності); 

– контролю (спрямований на те, що кожний аспірант повинен в 

кінцевому результаті з високим ступенем якості виконати кожний елемент 

завдання, яке йому ставилося). 

 

11. Методи контролю 

 

Під час викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» 

використовуються наступні методи контролю тих, хто навчається: 

Вхідний контроль – застосовується під час початку вивчення певної 

навчальної дисципліни з метою визначення рівня підготовки тих, хто 

навчається.                                              

Поточний контроль засвоєння вивченого матеріалу здійснюється на 

кожному практичному занятті шляхом проведення усного і письмового 

опитування. Він призначений для перевірки якості засвоєння навчального 

матеріалу, стимулювання навчальної роботи аспірантів та вдосконалення 

методики проведення занять. 

Поточний контроль може проводитися наступними способами: 

– усне опитування – застосовується під час проведення усіх видів 

навчальних занять з метою визначення рівня засвоєння слухачами 

навчального матеріалу попереднього заняття; 

– письмовий експрес-контроль (летючка) – проводиться з метою 

перевірки рівня знань слухачів за попереднє (декілька попередніх) занять, 

або після завершення вивчення слухачами матеріалу змістового модуля; 

– тестовий контроль – як правило, проводиться після завершення 

вивчення слухачами матеріалу блоку змістових модулів; 

– комбінована форма контролю – поєднання під час проведення 

навчальних занять усного опитування та експрес-контролю, або експрес-

контролю з тестовим контролем з метою максимального охоплення кількості 

залучених до контролю слухачів і більш якісної перевірки рівня засвоєння 

ними знань. 

Модульний контроль є компонентом поточного контролю і 

здійснюється у формі виконання слухачем модульного контрольного 

завдання (контрольної роботи, тесту тощо) та є обов’язковим для слухача. 

Протягом навчального семестру під час вивчення дисципліни «Стратегія 

сталого розвитку» проводиться два модульні контролі. 



 

 

Підсумкова модульна оцінка визначається як сума поточної та 

контрольної оцінок (балів) з даного модуля. Оцінювання кожного 

контрольного модуля необхідно проводити таким чином, щоб звітність за 

результатами засвоєння модуля була за обов’язкові види робіт та допоміжні 

завдання (у цьому разі повинна враховуватись активність та поточна 

успішність слухача на семінарах, групових заняттях тощо). 

Підсумкова семестрова оцінка визначається за результатами 

підсумкових модульних (залікових) оцінок, отриманих за засвоєння всіх 

модулів. З навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку» підсумковою 

формою семестрового контролю є залік. 

Підсумковою формою контролю з дисципліни є іспит.  

 

12. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти: 

 
Поточний контроль та самостійна робота Підсумковий 

контроль 

(екзамен) 

Сума 
балів за 

дисцип-

ліну 

Модуль 1 Модуль 2 

Т1.1 Т1.2 Т1.3 Т1.4 Т1.5 Т1.6 Т1.7 Т1.8 Модульна 

контрольна 

робота 1 

Т2.1 Т2.2 Т2.3 Т2.4 Т2.5 Т2.6 Т2.7 Модульна 

контрольна 

робота 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 30 100 

 

Оцінка за бальною шкалою елементів навчальної діяльності з 

дисципліни 

Елементи навчальної діяльності Усього за семестр 

балів 

Відвідування та робота на занятті  60 

Тестовий контроль  

Модульна контрольна робота  10 

Усього – максимум за період  70 

Складання екзамену (максимум)  30 

Накопичувальний підсумок  100 

 

Шкали оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності за 

шкалою ЗВО 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен, диференційований залік 

90-100 

(та вище з урахуванням 

необов’язкових завдань) 

А відмінно   

80-89 В 
добре  

65-79 С 

55-64 D 
задовільно  

50-54 Е  

35-49 FX 
незадовільно з можливістю  

повторного складання 



 

 

1-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням  

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

 

13.1. Контрольні питання для проведення підсумкового контролю 

(модульний контроль, іспит). 

Модуль 1 

1. Історія виникнення концепції сталого розвитку 

2. Суть концепції сталого розвитку 

3. Рівні та принципи сталого розвитку 

4. Соціоекологічні аспекти сталого розвитку  

5. Екологічна політика  

6. Поняття й сутність індексу людського потенціалу 

7. Цілі розвитку тисячоліття та їх взаємозв’язок зі стратегією 

національної екологічної політики України 

8. Історія розвитку концепції сталого розвитку в Україні  

9. Загальні положення Стратегії сталого розвитку України 

10. Обґрунтування необхідності розроблення стратегії сталого розвитку 

України  

11. Стратегічні завдання сталого розвитку України в галузі екології 

12. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку 

13. Етапи реалізації стратегії сталого розвитку України 

14. Індикатори сталого розвитку 

15. Екологічні індикатори для оцінки стану навколишнього природного 

середовища в Україні 

16. Екологічні показники для оцінки стану навколишнього природного 

середовища в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної Азії 

17. Характеристика систем індикаторів навколишнього природного 

середовища в ЄС 

18. Основні екологічні показники для оцінки стану навколишнього 

природного середовища в країнах Східної Європи, Кавказу та Центральної 

Азії 

19. Екологічні показники, які визначаються за результатами 

моніторингу навколишнього природного середовища, в існуючій системі 

оцінки та звітності України 

20. Екологічний ризик. Визначення та основні поняття 

21. Моделювання і прогнозування екологічного ризику 

22. Управління екологічним ризиком для забезпечення сталого 

розвитку 

23. Комунікація екологічного ризику при сталому розвитку регіонів 

 

Модуль 2 

1. Загальна характеристика біорізноманіття України, його сучасний 



 

 

стан, тенденції зміни та проблеми збереження 

2. Величина рекреаційного навантаження на природний заповідний 

фонд 

3. Шляхи забезпечення сталого розвитку природного заповідного 

фонду в Україні 

4. Економічне зростання і охорона навколишнього середовища  

5. Висока ресурсо- та енергоємність української економіки як загроза 

сталості розвитку 

6. Стратегічні завдання сталого розвитку України у сфері екологічно 

збалансованого розвитку економіки 

7. Шляхи та засоби реалізації державної політики сталого розвитку в 

економічній та фінансовій сферах 

8. Основні принципи сталого розвитку населених пунктів 

9. Особливості переходу міст України на шлях сталого розвитку 

10. Технології сталого розвитку міста  

 

Іспит 

1. Обґрунтуйте сутність поняття «сталий розвиток». 

2. Назвіть інструменти екологічного сталого розвитку. 

3. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується    напрямку забезпечення населення питною водою. 

4. Обґрунтуйте передумови виникнення стратегії сталого розвитку. 

5. Індикатори сталого розвитку для України. 

6. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується    напрямку регулювання водогосподарської діяльності. 

7. Характеристика першої доповіді Римському клубу «Межі росту». 

8. Що таке «Стратегія сталого розвитку України»? 

9. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується   сталого використання океанів. 

10. Характеристика доповіді Гру Харлем Брундтланд «Наше спільне          

майбутнє». 

11. Що таке «Концепція сталого розвитку України»? 

12. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується    захисту морського середовища від забруднень. 

13. Принципи сталого розвитку. 

14. Інструменти сталого розвитку. 

15. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується   сталого рибальства. 

16. Основні глобальні екологічні проблеми початку ХХІ століття. 

17. Інструменти екологічного сталого розвитку. 



 

 

18. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується боротьби зі стихійними лихами. 

19. Перспективи розвитку людського суспільства на ХХІ століття. 

20. Передумови виникнення стратегії сталого розвитку. 

21. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується змін клімату. 

22. Вимоги екологічного імперативу в економічний галузі. 

23. Що таке «Концепція сталого розвитку населених пунктів»? 

24. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується    забруднення атмосфери, транскордонних забруднень. 

25. Зміни клімату: загальний огляд на початок ХХІ століття. 

26. Екологічна політика України. 

27. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується  сталого сільського господарства. 

28. Явище парникового ефекту. 

29. Значення місцевого рівня (міст, регіонів, муніципалітетів) в 

досягненні   цілей Стратегії сталого розвитку. 

30. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується    боротьби з опустелюванням. 

31. Можливі наслідки змін клімату. 

32. Надайте коротку характеристику Концепції сталого розвитку 

населених пунктів. 

33. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується проблеми відходів. 

34. Рамкова конвенція зі зміни клімату. 

35. Підсумки десятиріччя від Саміту в Ріо-де-Жанейро (1992) до 

зустрічі у  Йоганнесбурзі (2002 р.). 

36. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується проблем гірських екосистем. 

37. Кіотський протокол. 

38. «Порядок денний на XXI століття»: загальна характеристика. 

39. Охарактеризувати пункт Плану виконання рішень Всесвітньої 

зустрічі на вищому рівні зі сталого розвитку (Йоганнесбург, 2002 р.), що 

стосується проблеми збереження біорізноманіття. 

40. Всесвітній Саміт зі сталого розвитку у Ріо-де-Жанейро (1992 р.). 

41. Гановерський заклик (2000 р.). 

42. Проаналізуйте пункт «Існуючі проблеми» Концепції переходу 

України до сталого розвитку та наповніть цей перелік конкретними 



 

 

прикладами по  Україні. 

43. Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку. 

44. Проблеми України на шляху до сталого розвитку. 

45. Проаналізуйте пункт «Пріоритетні завдання» Концепції переходу 

України до сталого розвитку та навести конкретні приклади реалізації цих 

завдань в Україні. 

 

13.2. Плани практичних занять 

 

Плани практичних занять наведені в окремому методичному матеріалі 

щодо проведення вказаного виду навчальних занять. 

 

13.3. Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів вищої освіти наведені у 

методичному матеріалі «Методичні вказівки для самостійної роботи з 

дисципліни «Стратегія сталого розвитку». 

 

13.4. Методичні вказівки і тематика контрольних робіт 

 

Матеріали до контрольних робіт наведені в окремих методичних 

вказівках щодо виконання контрольних робіт з вказаної навчальної 

дисципліни. 

 

13.5. Пакет комплексних контрольних робіт (ККР) для перевірки знань 

 

Пакет ККР для перевірки знань з вказаної навчальної дисципліни 

наведений в окремому методичному матеріалі відповідно до порядку і 

правил щодо розробки ККР.  
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