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2021 – 2022 навчальний рік 



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

денна/заочна форма навчання 

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва 

спеціальності")  / вибіркова дисципліна 
Вибіркова дисципліна 

Семестр (осінній / весняний) Осінній 

Кількість кредитів 5 

Загальна кількість годин 150 

Кількість модулів 1 

Лекції, годин 56 / 16 

Практичні / семінарські, годин - 

Лабораторні, годин - 

Самостійна робота, годин 94 / 134 

Тижневих годин для денної форми навчання:  

Аудиторних 4 

самостійної роботи студента 6,71 

Вид контролю Екзамен 
 

2. Програма дисципліни 

     Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань про 

особливості сталого розвитку, підходи, можливості й перспективи вирішення 

сучасних національних проблем взаємодії суспільства і природи на принципах 

сталого розвитку.  

     Завдання дисципліні полягає в ознайомленні з категоріальним апаратом, 

наданні знань щодо концептуальної сутності сталого розвитку; визначенні 

чинників, які впливають на механізми забезпечення сталого розвитку; формуванні 

навичок оцінки результативності реалізації програм сталого розвитку, розробки 

підходів щодо удосконалення управління сталим розвитком на міжнародному та 

національному рівнях. 

        Предмет: механізм забезпечення реалізації програм сталого розвитку.  

      Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Глобалізаційні виклики та концептуальна сутність сталого розвитку. 

2. Інституціональне забезпечення реалізації програм сталого розвитку. 

3. Економічна складова сталого розвитку. 

4. Соціальна складова сталого розвитку. 

5. Екологічна складова сталого розвитку. 

6. Механізм функціонування глобальної системи фінансування сталого розвитку. 

7. Оцінка забезпечення сталого розвитку. 

8. Забезпечення сталого розвитку в Україні.      

 

Опанування дисципліни дозволяє забезпечити:  

1) формування: 

 загальних програмних компетентностей: 



          здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

          здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

 фахових програмних компетентностей: 
здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат теорії сталого 

розвитку та методичний інструментарій для ідентифікації ефективного вирішення 

актуальних соціально-економічних та екологічних проблем; 

здатність виявляти, формулювати та розв'язувати проблеми сталого 

розвитку; 

     здатність визначати показники сталого розвитку на міжнародному та 

національному рівнях; 

здатність проводити самостійні дослідження проблем сталого розвитку та 

оприлюднювати їх результати у вигляді завершених наукових праць;  

          здатність узагальнювати результати самостійних наукових досліджень, 

складати аналітичні звіти; 

  здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з питань сталого 

розвитку для задоволення очікувань зацікавлених сторін.  

2) досягнення програмних результатів навчання: 

уміти аналізувати міжнародний та вітчизняний досвід забезпечення сталого 

розвитку; 

визначати принципи та механізми функціонування глобальної системи 

фінансування сталого розвитку; 

встановлювати переваги та недоліки методів оцінки сталого розвитку;  

обґрунтовувати доцільність застосування інтегральних показників при здійсненні 

аналізу реалізації програм сталого розвитку на міжнародному та національному рівнях. 

3) набуття результатів навчання (згідно з Дублінськими дескрипторами): 

 знання: 

концептуальної сутності сталого розвитку; 

умов і управлінських механізмів забезпечення сталого розвитку; 

механізмів інституціонального забезпечення сталого розвитку; 

механізму забезпечення реалізації програм сталого розвитку;  

механізму функціонування глобальної системи фінансування сталого 

розвитку; 

специфіки забезпечення реалізації програм сталого розвитку в Україні; 

 уміння/навички: 

уміння визначати чинники, які впливають на механізми забезпечення сталого 

розвитку; 

уміння застосовувати індикатори сталого розвитку; 

уміння аналізувати результативність реалізації програм сталого розвитку; 

здійснювати моніторингові дослідження у сфері сталого розвитку; 

обґрунтовувати рішення, пов’язані з досягненням цілей у сфері сталого 

розвитку; 

впроваджувати рішення, необхідні для забезпечення сталого розвитку в 

умовах інформаційного суспільства; 



виявляти і враховувати глобальні тенденції при розробці підходів щодо 

удосконалення управління сталим розвитком на міжнародному та національному 

рівнях; 

 комунікація: 

визначати заінтересовані та впливові сторони та розбудовувати партнерські 

відносини у сфері сталого розвитку; 

доносити знання з питань сталого розвитку до усіх зацікавлених осіб; 

ефективно взаємодіяти - дослухатися, сприймати та викладати думку щодо 

вирішення проблем сталого розвитку; 

публічно виступати перед аудиторією з питань сталого розвитку; 

переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації; 

 відповідальність і автономія: 

самостійно виконувати завдання, розв'язувати задачі і проблеми у сфері 

сталого розвитку; 

мати ініціативність, автономно приймати рішення та відповідати за 

результати своєї діяльності, пов’язаної з реалізацією політики у сфері 

сталого розвитку. 

 

 



Структура дисципліни 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин (денна форма навчання) 

усього  у тому числі 

Лекц. Практ.сем. Лаб. СРС 

 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сталий розвиток: сутність, складові, принципи 

Тема 1. Глобалізаційні 

виклики та концептуальна 

сутність сталого розвитку. 

22 10 - - 12 

Тема 2. Інституціональне 

забезпечення ООН реалізації 

програм сталого розвитку. 

23 10 - - 13 

Тема 3. Економічна складова 

сталого розвитку. 
15 4 - - 11 

Тема 4. Соціальна складова 

сталого розвитку. 
15 4 - - 11 

Тема 5. Екологічна складова 

сталого розвитку. 
15 4 - - 11 

Разом за змістовим 

модулем 1 
90 32 - - 58 

Змістовий модуль 2.  Реалізація політики забезпечення сталого розвитку в країнах світу 

Тема 6 Механізм 

функціонування глобальної 

системи фінансування 

сталого розвитку. 

14 4 - - 10 

1 2 3 4 5 6 

Тема 7. Оцінка забезпечення 

сталого розвитку в країнах 

світу 

23 10 - - 13 

Тема 8. Забезпечення сталого 

розвитку в Україні.       
23 10 - - 13 

Разом за змістовим 

модулем 2 
60 24 - - 36 

Усього годин  150 56 - - 94 

 

4. Розподіл балів, які отримують студенти 

- вид контролю: екзамен 
 

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень 

сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення 

екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю 

- екзамену (50 балів). 
 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(очна форма навчання) 

 

№ теми 

семінарського/практичного 

заняття 

Аудиторна робота 
Позааудиторна 

робота 

С
у
м

а 
б

ал
ів

 

Тестові 

завдання 

Ситуаційні 

завдання, 

задачі 

Обговорення 

теоретичних 

питань теми 

ПМК 

Завдання для 

самостійного 

виконання 

Змістовий модуль 1 

Тема 1       

Тема 2       

Тема 3       

Тема 4       

Тема 5       

Разом за змістовим 

модулем 1 
   15 10 25 

Змістовий модуль 2 

Тема 6       

Тема 7       

Тема 8       

Разом за змістовим 

модулем 2 
   15 10 25 

Усього годин    30 20 50 

 



Оцінювання студентів протягом семестру 

(заочна форма навчання) 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума в 

балах 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
Індивідуальне 

завдання 50 100 

25 10 15 

 

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни 

 

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих 

за результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 

Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних 

результатів вивчення дисципліни (модулю). 

Оцінка 

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала 

90-100 A 5, «відмінно» 

80-89 B 
4, «добре» 

75-79 C 

70-74 D 
3, «задовільно» 

60-69 E 

35-59 FX 
2, «незадовільно» 

0-34 F 
 

 
 


