
 

  



 
 

Дисципліна  
 Управління сталим розвитком /  

Sustainable Management 

  

Сторінка 

дисципліни 

 

 https://business.ieu.edu.ua/ 

  

Форма 

підсумкового 

контролю 

 

 
залік 

диференційований 

залік 
екзамен 

 

 
  

 

 

 

1 Коротка анотація дисципліни 
 Дана навчальна дисципліна використовує наукові засади, теоретичні 

моделі, технології управління сталим розвитком економіки в контексті 

врахування численних екзогенних та більшою мірою ендогенних чинників 

соціально-економічного потенціалу сталого розвитку у зв'язку з 

інституціональним закріпленням євроінтеграційних прагнень 

українського народу. 

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Вивчення навчальної дисципліни є наукові засади, теоретичні моделі, 

технології управління сталим розвитком економіки в контексті 

врахування численних екзогенних та більшою мірою ендогенних чинників 

соціально-економічного потенціалу сталого розвитку у зв'язку з 

інституціональним закріпленням євроінтеграційних прагнень 

українського народу. 

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Викладання навчальної дисципліни «Управлінням сталим розвитком» є 

формування студентами екологами нового підходу до оцінки та розробки 

стратегій соціально-економіко-екологічного розвитку суспільства на 

сучасному етапі. Сталий розвиток території - це соціально, економічно і 
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екологічно збалансований розвиток міських і сільських поселень, 

спрямований на створення їх економічного потенціалу, повноцінного 

життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі 

раціонального використання ресурсів (природних, трудових, виробничих, 

науково-технічних, інтелектуальних), технологічного переоснащення і 

реструктуризації підприємств, удосконалення соціальної, виробничої, 

транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної 

інфраструктури, поліпшення умов проживання, відпочинку та 

оздоровлення, збереження та збагачення біологічного різноманіття та 

культурної спадщини. 

  

4 Результати навчання 
 ПРН 2. Зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства, використовувати різні види та форми рухової 

активності для ведення здорового способу життя. 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, 

сучасних концепцій лідерства. 

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення 

ефективності діяльності організації. 

ПРН 13. Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та 

іноземною мовами. 

ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під 

керівництвом лідера. 

ПРН 18. Ідентифікувати екологічні та економіко-правові наслідки 

функціонування підприємств в умовах сталого розвитку суспільства. 

ПРН 20. Демонструвати навички використання інформаційних, 

комунікаційних та інноваційних технологій. 

  

5 Кредити ECTS 
 120 годин = 4 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Поняття системи і розвитку. 

Міжнародні та національні законодавчо-

правові засади переходу суспільства до 

сталого розвитку. 

4 2 8 

Тема 2. Принципи функціонування 

соціально-економічних систем. 
4 4 8 



 
Тема 3. Моделювання і прогнозування 

сценаріїв при розробці стратегій сталого 

розвитку і місцевих планів дій. 

4 4 8 

Тема 4. Моніторинг реалізації екологічної 

політики та обґрунтування прийняття 

управлінських рішень з урахуванням 

концепції сталого розвитку. 

4 2 8 

Тема 5. Індикатори та індекси сталого 

розвитку, система глобальних вимірів 

сталого розвитку. 

4 4 8 

Тема 6. Покращення якості життя і 

зменшення соціально-економічних та 

екологічних загроз при переході до сталого 

розвитку. 

4 4 8 

Тема 7. Принципи освіти для сталого 

розвитку та шляхи її впровадження в 

освітянські програми. 

4 4 8 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Зміст поняття «сталий розвиток». Розкрийте головну мету сталого 

розвитку суспільства та основні його цілей.  

За розкладом 

2. Основні чинники, що стимулювали появу ідей сталого розвитку. За розкладом 

3. Зміст поняття "глобалізація". Вплив глобалізації на процес сучасного 

світового розвитку.  

За розкладом 

4. Глобальні проблеми - загроза для сталого розвитку людської 

цивілізації.  

За розкладом 

5. Головні передумови реалізації ідей сталого розвитку суспільства на 

різних рівнях управління.  

За розкладом 

6. Система та її зміни (розвиток, самоорганізація).  За розкладом 

7. Стани та характеристика систем.  За розкладом 

8. Формування закономірностей взаємодії людини і природи.  За розкладом 

9. Механізм стійкості систем.  За розкладом 

10. Витривалість та вразливість системи, як основні характеристики 

стійкості.  

За розкладом 

11. Толерантність та еластичність системи, як основні характеристики 

стійкості.  

За розкладом 

12. Роль знань та кваліфікації трудових ресурсів у переході на засади 

сталого розвитку. 

За розкладом 

13. Роль науково-технологічного фактора у забезпеченні сталого 

розвитку.  

За розкладом 

14. Порівняння систем індикаторів сталого розвитку 1996 р. та 2007 р. За розкладом 

15. Порівняння систем показників сталого розвитку, що пропонуються 

ООН та ЄС.  

За розкладом 

16. Екологічна складова сталого розвитку суспільства.  За розкладом 

17. Актуальність екологічно збалансованого розвитку у сучасній 

Україні.  

За розкладом 

18. Основні екологічні проблеми сучасного світу  За розкладом 

19. Небезпека глобального потепління та шляхи її зменшення.  За розкладом 

20. Забезпечення якісною питною водою як глобальна проблема.  За розкладом 

21. Причини і наслідки небезпечного забруднення атмосфери.  За розкладом 

22. Стан лісів та лісового господарства в Україні та у світі.  За розкладом 

23. Родючість ґрунтів як глобальна проблема.  За розкладом 

24. Проблема спустелювання у сучасному світі та шляхи її розв'язання. За розкладом 

25. Вплив навколишнього середовища на якість життя та здоров'я 

людей. 

За розкладом 

26. Тенденції народжуваності і смертності у сучасному світі.  За розкладом 



 
27. Бідність у сучасному світі та шляхи її викорінення.  За розкладом 

28. Шляхи подолання соціальної нерівності у глобалізованому світі.  За розкладом 

29. Освіта як складова людського розвитку: проблема ефективності та 

напрями реформування.  

За розкладом 

30. Ґендерна рівність як мета соціальної політики.  За розкладом 

31. Небезпека відставання науки від потреб переходу суспільства на 

засади сталого розвитку.  

За розкладом 

32. Роль працівників науки у реалізації сталого розвитку.  За розкладом 

33. Основні чинники, що вимагають вироблення нових наукових знань в 

галузі довкілля і сталого розвитку.  

За розкладом 

34. Завдання вітчизняної науки у зв'язку з розробкою концепції сталого 

розвитку України.  

За розкладом 

35. Актуальність розширення наукового знання про систему Земля.  За розкладом 

36. Значення для сталого розвитку довгострокових наукових оцінок і 

прогнозів.  

За розкладом 

37. Проблеми створення наукового потенціалу для забезпечення сталого 

розвитку.  

За розкладом 

38. Основні напрями переорієнтації освіти на сталий розвиток.  За розкладом 

39. Основні шляхи і засоби ефективного інформування населення з 

питань сталого розвитку.  
За розкладом 

40. Значення поінформованості населення з питань сталого розвитку.  За розкладом 

41. Сучасні інформаційні технології та їхня роль в реалізації ідей 

сталого розвитку.  

За розкладом 

42. Відповідність моделі економіки України принципам сталому 

розвитку.  

За розкладом 

43. Виконання Цілей розвитку тисячоліття в світі та Україні.  За розкладом 

44. Особливості переходу України на шлях сталого розвитку у 

порівнянні з розвиненими країнами.  

За розкладом 

45. Обґрунтування першочергових завдань на шляху переходу України 

до сталого розвитку. 

За розкладом 

46. Причини зростання ролі громад у сталому розвитку суспільства.  За розкладом 

47. Механізм впровадження інструменту соціальної мобілізації.  За розкладом 

48. Проблеми залучення громадян до управління місцевим розвитком в 

Україні.  

За розкладом 

49. Проблеми та недоліки діяльності громад в Україні.  За розкладом 

50. Соціальна мобілізація як інструмент місцевого сталого розвитку. За розкладом 

51. Підхід до сталого місцевого розвитку, що ґрунтується на участі 

громад: досвід України. 

За розкладом 

52. Досвід проектів та програм ООН щодо сталого розвитку в Україні.  За розкладом 

53. Місцеві громади як елемент громадянського суспільства, що 

формується.  

За розкладом 

54. Залучення громадськості до стратегічного планування місцевого 

розвитку.  

За розкладом 

55. Розробка індикаторів сталого розвитку на місцевому рівні.  За розкладом 

56. Роль місцевого самоврядування у досягненні сталості місцевого 

розвитку.  

За розкладом 

57. Формулювання основних завдань у стратегії сталого місцевого 

розвитку.  

За розкладом 

58. Розробка місцевого плану дій з охорони довкілля. За розкладом 

59. Фактори, що обумовлюють успішне застосування інструменту 

соціальної мобілізації в Україні. 

За розкладом 

60. Методика стратегічного планування сталого розвитку на місцевому 

рівні. 

За розкладом 

 

 

 



 

8     Перелік вибіркових завдань  
Вибіркові  завдання Кінцеві терміни підготовки 

1. Глобальні проблеми людства і актуальність сталого розвитку 

суспільства.  

За розкладом 

2. Цілі Розвитку Тисячоліття для України: стан виконання та 

перспективи. 

За розкладом 

3. Порівняння різних регіонів України за рівнем сталого розвитку.  За розкладом 

4. Відставання адаптації державного управління від темпів змін у 

сучасному світі.  

За розкладом 

5. Динаміка зростання чисельності населення та обсягів ВВП у світі. За розкладом 

6. Можливості соціальної мобілізації у розбудові сталого суспільства. За розкладом 

7. Особливості сталого розвитку розвинених країн та країн, що 

розвиваються. 

За розкладом 

8.  Ґендерні проблеми: витоки та сучасний стан. За розкладом 

9. Соціальна мобілізація: планування, реалізація, моніторинг.  За розкладом 

10. Сталий розвиток суспільства: глобальний, регіональний, 

національний та місцевий аспекти. 

За розкладом 

11. Зростання ролі наукового обґрунтування рішень у галузі довкілля та 

сталого розвитку. 

За розкладом 

12. Зарубіжний досвід участі громадськості у розв'язанні актуальних 

місцевих проблем 

За розкладом 

13. Механізм зворотного зв’язку: негативний зворотній, позитивний 

зворотній. 

За розкладом 

14. Основні шляхи зміцнення наукової бази сталого розвитку і нового 

управління. 

За розкладом 

15. Фактори успішного вирішення місцевих проблем за участі громад. За розкладом 

16. Порівняння техногенної (традиційної) концепції економічного 

розвитку з концепцією сталого розвитку.  

За розкладом 

17. Сталий розвиток і освіта.  За розкладом 

18. Місцевий порядок денний - 21: особливості визначення та реалізації.  За розкладом 

19. Аналіз змін в економічних показниках сталого розвитку, що 

пропонуються ООН. 

За розкладом 

20. Підвищення освіченості населення як фактор сталого розвитку 

суспільства.  

За розкладом 

21. Досвід розробки та реалізації стратегій сталого місцевого розвитку.  За розкладом 

22. Аналіз змін в екологічних показниках сталого розвитку, що 

пропонуються ООН. 

За розкладом 

23. Сталий розвиток і правова культура громадян. За розкладом 

24. Зарубіжний досвід стратегічного планування місцевого сталого 

розвитку.  

За розкладом 

25. Специфічна роль освіти у реалізації сталого розвитку За розкладом 

26. Негативні для довкілля наслідки існуючої моделі розвитку України  За розкладом 

27. Порівняння різних регіонів України за рівнем соціального розвитку.  За розкладом 

28. Збереження екосистем як глобальна проблема.  За розкладом 

29. Доповіді ООН з людського розвитку як інструмент моніторингу 

досягнення глобальних Цілей Розвитку Тисячоліття.  

За розкладом 

30. Відмінності систем індексів сталого розвитку, запропонованих. 

Комісією зі сталого розвитку, та системи індексів, що 

використовується в Україні.  

За розкладом 

31. Пріоритети розвитку, збалансованого у трикутнику «соціум - 

екологія - економіка».  

За розкладом 

32. Доступ громадян до інформації у контексті місцевого сталого 

розвитку. 

За розкладом 

33. Порівняння різних регіонів України за рівнем економічного 

розвитку.  

За розкладом 

34. Екологічні проблеми у стратегії національної безпеки.  За розкладом 



 
35. Значення людського розвитку як складової сталого розвитку 

суспільства.  

За розкладом 

36. Порівняння різних регіонів України за рівнем розвитком 

екологічного виміру.  

За розкладом 

37. Підготовка муніципальних кадрів як чинник сталого розвитку. За розкладом 

38. Партнерство між владою, бізнесом, громадськістю у розробці 

стратегій сталого місцевого розвитку. 

За розкладом 

39. Порівняння різних регіонів України за рівнем якості та безпеки 

життя.  

За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр 

Міждисциплінарна 

інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 8 семестр так 4-й курс Цикл вільного вибору 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття.  

Списування під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Управління сталим розвитком» здійснюється в балах 

відповідно до табл.1. 

Таблиця 1 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 
контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 КПІЗ 

5 5 10 5 5 5 10 15 40 100 

    *Т1, Т2, ..., Т7 – теми занять 
    **КПІЗ – Комплексне практичне індивідуальне завдання 
 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 

Поточне оцінювання знань студентів проводиться протягом 

семестру у наступних формах: усного опитування студентів на практичних 

заняттях та оцінки рівня їх знань; перевірки правильності розв’язання 

практичних задач; експрес-опитування (в усній чи письмовій формі). 

Загальна оцінка знань студентів за поточним контролем 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. 



 
Підсумкове оцінювання знань студентів проводиться у формі заліку. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати на заліку складає 40 

балів (див. табл. 2). 

Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни «Управління сталим розвитком» 
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 

Оцінка за національною 

шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 
 

  

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді 

студента на заліку оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну 

оцінку за результатами заліку та незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за 

результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що 

виносяться на залік.  

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. 

Загальна підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за 

шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, 

навчальної картки та залікової книжки студента (див. табл. 3). 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1-29 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 

12 Політика дисципліни 
 - середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у 

встановлений термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 



 
  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування 

тощо), навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під 

час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Боголюбов В.М., Прилипко В.А. Стратегія сталого розвитку: 

Навчальний посібник /. –  Херсон: Олді-плюс, 2010. – 322 с.  

2. Клименко М.О. Стратегія сталого розвитку: навч. посіб. / 

М.О.Клименко, Л.В.Клименко. – Рівне: НУВГ, 2010.- 267 с.  

3. Коржнев М.М. Природно-ресурсні основи сталого розвитку. – Київ: 

Вид. КНУ. - 2001. – 270 с. 

4. Основи стійкого розвитку: навчальний посібник. /За заг. ред. проф. Л.Г. 

Мельника. – Суми «Університецька книга», 2005. – 654 с.  

5. Садовенко А.П., Середа В.І., Масловська Л.Ц. Сталий розвиток 

суспільства: Навчальний посібник. / За ред. А.П. Садовенко, В.І.Середа, 

Л.Ц.Масловська. - К: 2009. – 239 с.  

6. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А.Садовенко, 

Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. - 2 вид. - К.; 2011. - 392 с.  



 
7. Стратегія сталого розвитку природи та суспільства: навчально-

методичний посібник. / В.А. Прилипко, В.М. Боголюбов, Л.Е. Піскунова – 

К., 2008. - 118 с.  

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який:  

- наполегливий і антиледачий, 

- уважний та допитливий, 

- стресостійкий та з почуттям гумору, 

- креативний та життєрадісний! 

 

Тому я бажаю всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


