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ВСТУП

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Еколого-економічні проблеми
забезпечення сталого розвитку» складена відповідно до освітньо-наукової
програми підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є реалізація концепції сталого
розвитку.
Дисципліна «Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку»
є складовою частиною циклу професійної підготовки аспірантів спеціальності
051 «Економіка», що дозволяє поглибити знання у сфері екологічних та
економічних аспектів забезпечення сталого розвитку. Дисципліна є важливою
складовою професійної підготовки докторів філософії у сфері економіки щодо
розуміння та застосування економічного інструментарію вирішення екологічних
проблем та соціального розвитку задля взаємного досягнення інтересів та
безконфліктної взаємодії.

Анотація
Дисципліна «Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку» є
складовою професійної підготовки аспірантів спеціальності 051 «Економіка».
Викладання дисципліни націлене на оволодіння методикою та інструментарієм
вирішення еколого-економічних проблем запровадження сталого розвитку.
Навчальна дисципліна «Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого
розвитку» призначена для надання аспірантам теоретичних знань та практичних
навичок узгодження економічного розвитку з екологічними вимогами та
соціальними потребами.
Ключові слова: екологічні проблеми, економічні механізми, соціальний
розвиток, сталий розвиток.
Abstract
The discipline "Ecological and economic problems of ensuring sustainable
development" is a component of professional training of graduate students in specialty
051 "Economics". Teaching the discipline is aimed at mastering the methods and tools
for solving environmental and economic problems of sustainable development.
The discipline "Ecological and economic problems of ensuring sustainable
development" is designed to provide graduate students with theoretical knowledge and
practical skills to reconcile economic development with environmental requirements
and social needs.
Keywords: ecological problems, economic mechanisms, social development,
sustainable development.
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1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 4

Модулів – 1
Змістових модулів – 2

Галузь знань, напрям
підготовки, рівень вищої
освіти
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові
науки»

Спеціальність
051 «Економіка»

Загальна кількість
годин – 120

Тижневих годин для
денної форми
навчання:
аудиторних – 2,0
самостійної роботи –
3,4

Характеристика
навчальної дисципліни
денна
заочна
форма
форма
навчання навчання

Рівень вищої освіти:
третій (освітньо-науковий)

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання – 33,3% до 66,7%;
для заочної форми навчання – 10% до 90%.

Вибіркова

Рік підготовки:
3-й
3-й
Семестр
5-й
5-й
Лекції
20 год.
8 год.
Практичні
20 год.
4 год.
Лабораторні
Самостійна робота
80 год.
108 год.
Індивідуальне
завдання
Форма контролю:
залік
залік
занять

до

самостійної

і

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Еколого-економічні проблеми
забезпечення сталого розвитку» є формування знань щодо концепції сталого
розвитку та отримання навичок й вмінь розробки відповідних стратегій.
Аспіранти повинні розуміти сутність сталого розвитку суспільства як на
глобальному, так і на національному, регіональному та місцевому рівні.
Дисципліна, що має предметом еколого-економічні проблеми сталого
розвитку, повинна допомогти студентам перевести вже набуті знання у площину
їх практичного використання. Сталий розвиток суспільства стосується всіх без
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винятку – фахівців різних за освітою, віком, спрямуванням, традиціями,
можливостями тощо.
Предмет дисципліни «Еколого-економічні проблеми забезпечення сталого
розвитку» стосується:
- еволюції та формування концептуальних основ сталого розвитку
суспільства
впливу глобалізації на розвиток різних сфер діяльності та шляхів вирішення
проблематики сталого розвитку в нашій державі, регіоні на рівні місцевої громади
- формування національних, регіональних, місцевих стратегій сталого
розвитку - формування механізмів реалізації стратегії сталого розвитку .
- здійснення моніторингу за реалізацією стратегій сталого розвитку різних
галузей економіки
Завдання навчальної дисципліни «Еколого-економічні проблеми
забезпечення сталого розвитку»:
 узагальнення теоретичних основ концепцій сталого розвитку;
 визначення принципів і механізмів досягнення сталого розвитку;
 опанування основами методології розробки стратегій сталого розвитку;
 оволодіння методами моніторингу управлінських рішень щодо
розвитку різних сфер економіки на національному, регіональному та
місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів діяльності з позицій їх
сталого розвитку;
 набуття навичок розроблення стратегії сталого розвитку для різних
рівнів суспільно економічних систем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти знатимуть:
- предметну сферу і методологічну основу сталого розвитку;
- перспективні наукові напрями розвитку різних сфер економіки у світу,
державі, регіоні в контексті сталого розвитку;
- технології та процедури формування цілей сталого розвитку для різних
суб’єктів господарської діяльності;
- закони, принципи та механізми забезпечення сталого розвитку;
Аспіранти матимуть наступні компетенції (вміння):
- здатність до системного мислення, застосування сучасних теоретикометодологічних підходів та інструментарію економічної науки для дослідження
складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язування
системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики;
- уміння ідентифікувати найважливішу проблематику, що становить інтерес
для широкого кола дослідників у галузі економічних наук;
- здатність до генерування принципово нових ідей та підходів до розв’язання
важливих науково-практичних завдань в галузі економічних наук в широкому
міждисциплінарному контексті;
- здатність розробляти та використовувати сучасні інформаційні технології та
економіко-математичні методи і моделі для дослідження еколого-економічних та
соціальних процесів;
- здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
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суб’єктів господарювання, оцінювати можливі ризики, еколого-економічні та
соціальні наслідки ухвалення рішень;
- здатність здійснення моніторингу управлінських рішень щодо розвитку
різних сфер економіки на національному, регіональному та місцевому рівнях, а
також на рівні суб’єктів діяльності з позицій їх сталого розвитку;
- здатність розробляти стратегії сталого розвитку для різних рівнів
національної економіки;
- застосовувати традиційні та спеціальні інструменти аналізу стану та
ринкових
чинників,
що
визначають
характер
відносин
у
сфері
природокористування ;
- здатність здійснити моніторинг за процесом виконання стратегії сталого
розвитку;
- здатність розробляти технологію управління суб’єкта господарювання за
ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що використовуються, з
урахуванням особливостей цього суб’єкта в контексті сталого розвитку;
- здатність формувати стратегію сталого розвитку суб’єкта господарювання,
регіону та територіальної громади;
Викладання навчальної дисципліни «Еколого-економічні проблеми
забезпечення сталого розвитку» забезпечить такі програмні результати
навчання:
- аналізувати економічну та екологічну інформацію, виявляючи та
пояснюючи складні взаємозв’язки між об’єктами;
- розробляти нові методи, методології чи алгоритми у предметній області
наукових досліджень, здійснювати їх порівняння з існуючими підходами чи
методами та виявляти їх особливості та переваги;
- уміти
використовувати
фундаментальні
положення
макрота
мікроекономіки у плануванні, організації та управлінні діяльністю підприємства
та розробленні стратегії сталого розвитку на різних рівнях;
- уміти вдосконалювати та розробляти власні методики розрахунків екологоекономічних й соціально-економічних показників діяльності суб’єктів
господарювання, формулювати пропозиції щодо поліпшення нормативноправової бази їхнього розрахунку;
- уміти самостійно розробляти управлінські рішення з урахуванням чинників
екологічних ризиків для забезпечення підвищення соціально-економічної
ефективності функціонування підприємств, регіонів, національної економіки;
- надавати рекомендації щодо оптимального використання обмежених
природних ресурсів для досягнення поставлених соціальних та економічних
цілей;
- ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження у науководослідницькій та інноваційній діяльності.
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3. Програма навчальної дисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
Еколого-економічні спекти реалізації концепції сталого розвитку
Лекція № 1
Тематика лекції – Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання
Еволюція поняття «сталий розвиток». Передумови сталого розвитку.
Загальні основи сталого розвитку
Лекція № 2
Тематика лекції - Роль міжнародної спільноти у формуванні та
реалізації засад сталого розвитку
Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-деЖанейро (1992р.) Саміт тисячоліття (2000 р.)Світовий саміт зі сталого розвитку в
Йоганнесбурзі (2002р.) Саміт ООН з питань Цілей розвитку тисячоліття (2010 р.).
Саміт ООН з прийняття Цілей сталого розвитку (2015 р.)
Лекція № 3
Тематика лекції – Економічний вектор сталого розвитку
Економічний розвиток та економічне Фактори економічного зростання і
сталий розвиток. Принципи сталого розвитку Теорії сталого розвитку. Індикатори
сталого розвитку
Лекція № 4
Тематика лекції – Екологічний вектор сталого розвитку
Основні екологічні проблеми України.
Екологічні проблеми у стратегії національної безпеки України. Пріоритети
збалансованого розвитку
Лекція № 5
Тематика лекції – Соціальний вектор сталого розвитку
Соціальний розвиток як головний чинник і показник забезпечення сталого
розвитку. Розвиток соціальної сфери: сучасний стан, проблеми, перспективи.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
Теоретико-прикладні аспекти реалізації стратегії сталого розвитку
Лекція № 6
Тематика лекції – Стратегічне планування розвитку
Сутність та принципи стратегічного планування. Методологія стратегічного
планування
Лекція № 7
Тематика лекції – Програмно-цільовий підхід до розвитку різних
соціально-економічних систем
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Поняття програмно-цільового підходу та його переваги. Особливості
формування програм розвитку соціально-економічних систем на різних рівнях.
Лекція № 8
Тематика лекції – Розробка регіональних та місцевих стратегій сталого
розвитку
Методологія ЄС з розробки регіональних стратегій сталого розвитку та її
практичне застосування в Україні Процедура, способи та алгоритм розробки
стратегії розвитку з врахуванням концепції сталого розвитку. Інтеграція сталого
розвитку в стратегіях місцевого та регіонального розвитку. Пріоритезація цілей,
завдань та проектів місцевих стратегій.
4. Структура навчальної дисципліни
Кількість годин
Денна форма
Заочна форма
Назви змістових
у тому числі
у тому числі
модулів і тем
усього
усього
л
п
с.р.
л
п
с.р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Еколого-економічні спекти реалізації концепції сталого розвитку
Тема 1. Сталий розвиток як парадигма
10
2
2
6
10
2
8
суспільного зростання
Тема 2. Роль міжнародної спільноти у
формуванні та реалізації засад сталого
12
2
2
8
12
12
розвитку
Тема 3. Економічний вектор сталого
16
3
4
9
16
16
розвитку
Тема 4. Екологічний вектор сталого
16
3
2
11
16
2
14
розвитку
Тема 5. Соціальний вектор сталого
14
2
2
10
14
14
розвитку
Разом за змістовим модулем 1
68
12
12
44
68
4
64
Змістовий модуль 2. Теоретико-прикладні аспекти реалізації стратегії сталого розвитку
Тема 6. Стратегічне планування
розвитку
Тема 7. Програмно-цільовий підхід до
розвитку
різних
соціальноекономічних систем
Тема 8. Розробка регіональних та
місцевих стратегій сталого розвитку
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин

20

4

2

14

20

1

2

17

16

2

4

10

16

1

2

13

16

2

2

12

16

2

-

14

52
120

8
20

8
20

36
80

52
120

4
8

4
4

44
108
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5. Теми практичних занять
№
з/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Кількість годин
Теми і зміст практичних занять

Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання.
Знати теоретичні аспекти розвитку поняття «сталий
розвиток». Вміти розрізняти передумови сталого розвитку,
оцінювати сучасний стан розвитку підприємства, регіону,
держави
Роль міжнародної спільноти у формуванні та реалізації
засад сталого розвитку З’ясувати систему Організації
Об’єднаних Націй, рішення, які були прийняті під час
роботи конференцій, самітів. Вміти: ідентифікувати
прийняті рішення
Економічний вектор сталого розвитку. Ознайомитись із
економічними показниками сталого розвитку. Вміти
виявляти проблеми розвитку та визначати способи їх
вирішення
Екологічний вектор сталого розвитку. Ознайомитись із
показниками сталого екологічного розвитку. Вміти
виявляти проблеми розвитку та визначати способи їх
вирішення
Соціальний вектор сталого розвитку. Ознайомитись із
показниками сталого соціального розвитку. Вміти виявляти
проблеми розвитку та визначати способи їх вирішення
Стратегічне планування розвитку. З’ясувати суть та
визначити принципи стратегічного планування Знати
методологію стратегічного планування.
Програмно-цільовий підхід до розвитку різних
соціально-економічних систем. Ознайомитися із поняттям
програмно-цільового підходу розвитку Розуміти яким
чином формуються програми розвитку різних сфер
економіки на різних рівнях (національний, регіональний,
місцевий)
Розробка регіональних та місцевих стратегій сталого
розвитку. Ознайомитись із процедурою, способами та
алгоритм розробки регіональних та місцевих стратегій
розвитку з врахуванням концепції сталого розвитку.
Всього

денна
форма

заочна
форма

2

-

2

-

4

-

2

-

2

-

2

2

4

2

2

-

20

4
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6. Самостійна робота
Розподіл годин самостійної роботи для аспірантів денної форми навчання:
Вид самостійної роботи
Кількість годин
Підготовка до аудиторних занять (0,5 год/1 год. занять).
20
Підготовка до контрольних заходів
24
(6 год. на 1 кредит ЄКТС).
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не
36
викладаються на лекціях.
Всього
80
Самостійна робота виконується студентами згідно з розподілом годин за
темами і включає в себе різні види самостійної роботи: вивчення конспекту
лекцій та літературних джерел, підготовка до практичних занять, тестів та
контрольних робіт, самостійне вивчення окремих питань курсу, підготовка
доповідей
6.1. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Назва теми
Тема 1. Сталий розвиток як парадигма суспільного
зростання
Тема 2. Роль міжнародної спільноти у формуванні та
реалізації засад сталого розвитку
Тема 3. Економічний вектор сталого розвитку
Тема 4. Екологічний вектор сталого розвитку
Тема 5. Соціальний вектор сталого розвитку
Тема 6. Стратегічне планування розвитку
Тема 7. Програмно-цільовий підхід до розвитку різних
соціально-економічних систем
Тема 8. Розробка регіональних та місцевих стратегій
сталого розвитку
Всього

Кількість
годин
денна заочна
форма форма
6

8

8

12

9
11
10
14

16
14
14

17

10

13

12

14

80

108

7. Методи навчання
При викладанні навчальної дисципліни «Еколого-економічні проблеми
забезпечення сталого розвитку» використовується інформаційно-ілюстративний
та проблемний методи навчання із застосуванням:
 лекцій у формі діалогу;
 опорного роздаткового матеріалу;
 тестування.
При проведенні занять використовуються наступні ТЗН:
 мультимедійна презентація.
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8. Методи контролю
Для оцінювання знань аспірантів передбачається проведення поточних
контролів знань за ЄКТС.
Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності аспіранта
при оцінюванні результатів поточного контролю є такі:
 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою
програмою навчальної дисципліни;
 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної
дисципліни, що міститься в основних та додаткових літературних джерелах;
 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку;
 характер відповідей на поставлені питання;
 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання
практичних задач;
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів.
Оцінювання результатів поточної роботи проводиться за такими критеріями:
0% завдання не виконано;
завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
40% розрахункового характеру; висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;
завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках
або в методиці; висновки містять окремі недоліки, судження здобувача
60%
вищої освіти не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;
завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
80%
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами денної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 поточне тестування у вигляді контрольних завдань;
 оцінювання практичних завдань.
Для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу аспірантами заочної
форми навчання використовуються наступні методи оцінювання знань:
 оцінювання індивідуально-дослідного завдання;
 тестування.
При оцінюванні знань для всіх форм навчання використовується 100-бальна
шкала оцінювання.

Т1
10

9. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне тестування та самостійна робота
Загальна сума
Змістовий модуль 1
Змістовий модуль 2
балів
Т2 Т3 Т4 Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
100
10
10 10
10
10
10
10
10
10
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10. Шкала оцінювання
Сума балів за всі форми
навчальної діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
0-34

Оцінка за національною шкалою

Зараховано

Не зараховано

11. Навчально-методичне забезпечення
- конспект лекцій на паперовому носії та електронному носії;
- друкований роздатковий матеріал.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

12. Рекомендована література
Базова
Виконання Плану дій Україна-ЄС: довкілля та сталий розвиток / під ред.
Н. Андрусевич. Львів, 2009. 95 с.
Галушкіна Т.П. Економіка природокористування: Навч. посіб. - Харків: БурунКнига, 2009. 480 с.
Ковшун Н. Е. Система сталого водокористування: механізм та технології
управління : монографія / Н. Е. Ковшун. – К. : КНТ, 2017. – 298 с.
Макроекономіка: зростання і сталий розвиток: Навч. посіб. Київ: Професіонал,
2006. – 272 с.
Проблемні питання розвитку національної економіки в контексті сталого
розвитку / Ковшун Н. Е., Мельник О. М., Мощич С. З // Сталий розвиток – ХХІ
століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2017 : колективна
монографія / Аверіхіна Т. В., Адамець Т. П., Андерсон Н. В. [та ін.]; за наук.
ред. проф. Хлобистова Є. В.; НТУУ Київський політех. інститут ім. Ігоря
Сікорського; Інститут телекомуніцій та глобального інф. простору НАН
України; Вища економіко-гуманітарна школа. – К., 2017. – С. 60–70.
Публічне управління в забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку : [навч.
посіб.] / Т. К. Гречко, С. А. Лісовський, С. А. Романюк, Л. Г. Руденко. – Херсон
: Грінь Д.С., 2015. – 264 с.
Якимчук А. Ю., Навроцький Р. Л. Екологічні інновації: основа економічної
безпеки : монографія //. – Рівне : НУВГП, 2018. – 175 с.

Допоміжна
1. Yakymchuk A. Y., Mykytyn T. M., Valyukh A. M. Management of Protected Areas
of Ukraine’s Polissia: International Experience. Problems and Perspectives in
Management : International research Journal. 2017. № 1. Volume 15. P. 183–190.

13

2. Yakymchuk A., Valyukh A., Zaitsev D. The Estimation of Natural Capital of
Ukraine. International Journal of New Economics and Social Sciences (IJONESS).
2017. № 1 (5). P. 57–64.
3. Кузнєцова Т. В., Сіпайло Л. Г. Економічний механізм стимулювання екологоінноваційного розвитку промислових підприємств регіону : монографія. - Рівне:
НУВГП, 2016. 217 с.
4. Мінерально-сировинний комплекс та сталий розвиток України. - Київ: Логос,
2014. 232 с.
5. Петраковська О. С., Тацій Ю. О. Девелопмент нерухомості та сталий розвиток
міст: навч. посіб. Київ: Кий, 2015. 501 с.
6. Прищепа А. М., Лико С. М., Портухай О. І. Системний аналіз якості
навколишнього середовища: підручник. - Київ: Кондор, 2016. 496 с.
7. Розвиток України в умовах глобалізації та скорочення природно-ресурсного
потенціалу. - Київ: ЛОГОС, 2009. 194 с.
8. Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та
механізм реалізації: монографія / за ред. П. М. Скрипчука. - Рівне: НУВГП,
2014. 454 с.
9. Сталий розвиток міст за участі громад: уроки з досвіду впровадження
«Муніципальної програми врядування та сталого розвитку». Програма розвитку
ООН в Україні: Аналітичний документ. Київ: ПРООН/МПВСР. 2008. 48 с.
10. Сталий розвиток суспільства: навчальний посібник / авт.: А. Садовенко, Л.
Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2 вид. – К.; 2011. – 392 с.
11. Стратегічна екологічна оцінка: метод. посіб. 2015. 95 с.
12. Україна. Сталий розвиток. - Вип.1. - Київ: УВК УНТГВ, 2006. 224 с.
13. Якимчук А. Ю. Державна політика сталого збереження біорізноманіття :
моногр. / А. Ю. Якимчук. – Рівне : НУВГП, 2014. – 477 с.
14. Якимчук А. Ю., Бутник О. О., Валюх А. М. Державне управління
запровадженням екологічно орієнтованих інновацій. Наукові розвідки. 2012.
№ 2. С. 63–72.
15. Якимчук А.Ю. Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні:
проблеми управління: колект. моногр. Розділ 2.2. «Удосконалення механізмів
державного регулювання розвитку «зеленої» енергетики як основи розвитку
еколого-економічної безпеки України»; за заг. ред. д.е.н., проф. Сотник І.М.
Суми: СумДУ, 2019. – 277 с. – С. 115-127.
13. Інформаційні ресурси
1. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
2. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) . – [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://lib.nuwm.edu.ua/
3. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. – [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
4. Цифровий репозиторій НУВГП. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://ep3.nuwm.edu.ua/

