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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета викладання дисципліни. Основною метою навчальної дисципліни є формування у 

майбутніх фахівців сучасного мислення на засадах концепції сталого розвитку суспільства та 

системи спеціальних знань у сфері прийняття управлінських рішень, набуття практичних умінь 

та навичок з організації та управління з використанням системного підходу та урахуванням 

наслідків діяльності по відношенню до довкілля та якості життя. А також просування 

суспільства на шляху сталого розвитку та забезпечення безпечних умов існування людства в 

майбутньому. Студенти повинні розуміти сутність сталого розвитку суспільства як на 

глобальному, так і на національному, регіональному та місцевому рівні. 

Концепція сталого розвитку спрямована на одночасне вирішення трьох основних завдань 

реалізації сталого розвитку – забезпечення росту економіки за умови одночасного покращення 

екологічної ситуації та вирішення соціальних питань. 

Дисципліна, що має предметом концепцію сталого розвитку, повинна допомогти 

студентам перевести вже набуті знання у площину їх практичного використання. Сталий 

розвиток суспільства стосується всіх без винятку – фахівців різних за освітою, віком, 

спрямуванням, традиціями, можливостями тощо. 

Завдання вивчення дисципліни. Знання та вміння. Вивчення, 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 з використанням сучасних знань в галузі управління 

проєктами. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- предметну сферу і методологічну основу сталого розвитку;  

- перспективні наукові напрями розвитку різних сфер економіки у світі, 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;  

Студент повинен вміти:  

- дати оцінку та рекомендації для регіону, територіальної громади та суб’єкта 

господарювання з відповідності  управління в контексті сталого розвитку;  

- забезпечити процедуру розробки стратегії та управління сталим розвитком суб’єкта 

господарювання, регіону та територіальної громади;  

- визначати технологію управління суб’єкта господарювання за ознаками досягнення мети 

діяльності та ресурсами, що використовуються, з урахуванням особливостей цього 

суб’єкта в контексті сталого розвитку;  

- вміти здійснити моніторинг за процесом виконання стратегії та управління сталим 

розвитком.  

 
Компетенції студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни  

 

Код Зміст Результати навчання 
Загальні компетентності 
ЗК3 Навички використання інформаційних 

та комунікаційних технологій 
Знати: інформаційні технології, які 

використовують для управління сталим 

розвитком суб’єкта господарювання,  регіону 

та територіальної громади, інформаційно-

комунікаційні технології, що допомагають 

організувати взаємодію суспільства. 
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Вміти: використовувати інформаційні 
технології для управління сталим розвитком 
суб’єкта господарювання, регіону та 
територіальної громади, обирати 
інформаційно-комунікаційні технології та 
канали комунікації у відповідності до потреб 
аудиторії, ситуації та рівня керівництва, які 
будуть забезпечувати ефективну та 
раціональну комунікацію під час управління 
сталим розвитком суб’єкта господарювання 
для усіх зацікавлених сторін процесу, 
будувати та розвивати соціальні 
співтовариства, оцінювати їх вплив, 
здійснювати інформаційний вплив на 
зацікавлені сторони.процесу. 
 

ЗК4 Здатність мотивувати людей та 
рухатися до спільної мети 

Знати: різницю між мотивацією та стимулом, 
основні підходи щодо мотивації на основі 
цінностей (теорія спіральної динаміки), 
фактори, системи, інструменти, способи 
управління мотивацією 

Вміти: розробити мотиваційний пакет для 
учасників, задіяних в процесі управління 
сталим розвитком на основі цінностей, 
розробити чіткі та прозорі підходи щодо 
запровадження мотивації. 
 

ЗК5 Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) 

Знати: підходи щодо етики у бізнесі та під 

час ділового спілкування на основі різних 

психологічних типів співрозмовників та 

враховуючи міжкультурне та міжнаціональне 

розмаїття. 

Вміти: вести ділові перемовини, вирішувати 
конфлікти та організовувати співпрацю як у 
проєктній команді, так і з зацікавленими 
сторонами, які можуть представляти різні 
етнічні, бізнесові національні та культурні 
традиції народів світу. 
 

ЗК6 Здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) 

Знати: підходи щодо організації ділового 

спілкування, засновані на правильному 

слуханні співрозмовника та колег, підходи 

щодо організації наради та формування її 

рішення для управління 

Вміти: почути думку іншого, сформулювати 
основну ідею розмови, створити рішення 
наради, знати підходи щодо формування 
єдиної думки колективу та управління 
виконанням рішення, демонструвати емпатію 
шляхом слухання, розуміння та підтримки. 
 
 
 
 
 



5 
 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК1 Здатність обирати та 

використовувати концепції, методи 

та інструментарій менеджменту, в 

тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних 

стандартів 

Знати: основи методології управління 

проєктами, принципи концепції сталим 

розвитком; методи управління сталим 

розвитком; методи та системи комп‘ютерної 

підтримки прийняття управлінських рішень, 

міжнародні стандарти управління проєктами. 

Вміти: розробляти процеси управління 

сталим розвитком; застосовувати методи 

планування, впровадження та оцінки 

реалізації проєктів сталого розвитку; 

застосовувати методи управління сталим 

розвитком; розробляти системи управління 

сталим розвитком згідно міжнародних 

стандартів. 

 

СК2 Здатність встановлювати цінності, 

бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та 

плани 

Знати: технології та процедури формування 

бачення, місії, цілей сталого розвитку для 

різних суб’єктів господарської діяльності. 

Вміти: встановлювати цінності, за якими 

організація визначає подальші напрямки 

розвитку, забезпечити процедуру    розробки 

стратегії та управління сталим   розвитком    

суб’єкта господарювання,  регіону та 

територіальної громади. 

СК4 Здатність до ефективного 

використання та розвитку ресурсів 

організації 

Знати: методи планування ресурсів 

організації. 

Вміти: ефективно використовувати ресурси 

організації в контексті управління сталим 

розвитком. 

СК5 Здатність створювати та 

організовувати ефективні комунікації 

в процесі управління 

Знати: комунікаційну модель та причини 

комунікативних проблем 

Вміти: застосовувати алгоритм 

конструктивного рішення проблем. 

СК9 Здатність аналізувати й 

структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх 

реалізацію 

Знати: предметну сферу і методологічну 

основу сталого розвитку організації, 

особливості та проблеми реалізації 

менеджменту організацій в діяльності 

підприємств та установ різних форм 

власності. 

Вміти: аналізувати й структурувати 

проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови 

їх реалізації; оцінювати ризиковий характер 

здійснення операційної діяльності, 

враховувати рівень невизначеності 

середовища при прийнятті управлінських 

рішень. 
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СК10 Здатність до управління організацією 
та її розвитком. 

Знати: основи управлінської діяльності, які 

дають можливість самостійно реалізовувати 

процес організаційного управління в 

організації; як вибрати стратегію розвитку 

організації та визначити пріоритети її 

функціонування; володіти прийомами та 

техніками формування стратегії розвитку 

організації. 

Вміти: застосовувати гнучкі форми 
управління та сучасний інструментарій 
керування організацією. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. «Концепція сталого розвитку» 

 

Змістовий модуль 1. «Теоретико-прикладні аспекти реалізації концепції  сталого 

розвитку» 

 

Тема 1. Теоретичні основи концепції сталого розвитку. 

Наукові основи стратегії сталого розвитку природи та суспільства. Основні поняття і 

визначення сталого розвитку. Концепція сталого розвитку: цілі, завдання, проблеми і напрямки 

сталого розвитку. Історія формування концепції сталого розвитку суспільства. Система та її 

зміни. Формування закономірностей взаємодії людини і природи. Механізми стійкості систем. 

Механізми зворотного зв'язку: негативний зворотній, позитивний зворотній 

 

Тема 2. Роль міжнародної спільноти у формуванні та реалізації засад сталого 

розвитку.  

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (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.). 

 

Тема 3. Глобальні проблеми людства. 

Сутність глобальних процесів, основні напрями їх розвитку. Глобальні проблеми 

розвитку світової спільноти: політичні, економічні, культурні, екологічні, соціальні, наукові. 

Положення "Порядку денного на 21 століття. Науково технічні причини глобальної екологічної 

кризи. Формування глобальної виробничої інфраструктури світової економіки. Глобалізація і 

проблеми розвитку оптимальної стратегії природокористування. 

 

Модуль 2. «Управління сталим розвитком» 

 

Змістовий модуль 2. «Управління сталим розвитком» 

Тема 1. Забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. 

Принципи забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. Принципи 

суспільної організації в просторі або принципи «екологічної республіки». Принципи 

екологічних цілей, або від задоволення потреб до формування життєблагодатних комплексів. 

Індикатори сталого розвитку. Розрахунок індексу людського розвитку. 

 Тема 2. Програмно-цільовий  підхід  до  розвитку  різних  соціально-економічних  

систем.  

 Поняття  програмно-цільового  підходу  та  його  переваги.  Особливості  формування  

програм  розвитку соціально-економічних систем на різних рівнях. 

Тема 3. Оцінка соціального потенціалу держави та її регіонів.  



7 
 

Поняття соціального потенціалу держави. Структурна схема формування та 

використання соціального потенціалу сталого розвитку. Ієрархічна модель визначення загальної 

структури соціального потенціалу.  

 

Тема 4. Територіальна міграційна система України як передумова сталого розвитку 

економіки, держави і суспільства. 

Поняття праці як каталізатора розвитку сучасної інноваційної економіки. Зв’язки 

сучасної міграції з процесами розвитку національної економіки. Макрорівневий розвиток теорії 

міграційних систем. Актуальні методи дослідження формування і розвитку. 

 

Тема 5. Характеристика енергетичної складової сталого розвитку України.  

Оцінка природно-ресурсного потенціалу у контексті ідентифікації рівня енергетичної 

безпеки України. Методика оцінювання масштабів природно-ресурсного потенціалу. Оцінка 

паливно-енергетичної самодостатності розвитку національного господарства.  

 

Тема 6. Економічний механізм раціонального природокористування. 

Основні поняття економічного механізму і еколого-економічних інструментів. Форми 

еколого-економічних інструментів. Податкові інструменти та пільги. Митні платежі. Штраф, 

субсидії, дотації, гранти, кредити, виплати та інші економічні інструменти. Ринкові механізми 

регулювання природокористування. Практичні процедури управління екологізацією економіки 

та її підрозділів. 

 

Тема 7. Стратегічні напрями формування моделі сталого розвитку України та її 

регіонів.  

Конструктивно-ключові критерії мультирівневої діагностики соціально-економічного 

потенціалу сталого розвитку. Методологічні засади формування організаційно-економічного 

механізму управління соціально-економічним потенціалом сталого розвитку. Паспортизація 

національної економіки як методологічна передумова нарощення соціально-економічного 

потенціалу. 

 

3. Методи контролю та оцінювання знань студентів 

3.1. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
Назва теми 

1 Теоретичні основи концепції сталого розвитку  

2 Роль  міжнародної  спільноти  у  формуванні  та  реалізації    засад  сталого розвитку.  

3 Глобальні проблеми людства. 

4 Забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. 

5 Програмно-цільовий  підхід  до  розвитку  різних  соціально-економічних  

систем.  

6 Оцінка соціального потенціалу держави та її регіонів.  

7 Територіальна міграційна система України як передумова сталого розвитку 

економіки, держави і суспільства. 

 

3.2. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
Назва теми 

1 Характеристика енергетичної складової сталого розвитку України. 

2 Економічний механізм раціонального природокористування. 

3 Стратегічні напрями формування моделі сталого розвитку України та її регіонів.  

 

3.3. САМОСТІЙНА РОБОТА 



8 
 

№ 
Назва теми 

1 Теоретичні основи концепції сталого розвитку  

2 Роль  міжнародної  спільноти  у  формуванні  та  реалізації    засад  сталого розвитку.  

3 Глобальні проблеми людства. 

4 Забезпечення стійкого розвитку соціально-економічних систем. 

5 Програмно-цільовий  підхід  до  розвитку  різних  соціально-економічних  

систем.  

6 Оцінка соціального потенціалу держави та її регіонів.  

7 Територіальна міграційна система України як передумова сталого розвитку 

економіки, держави і суспільства. 

8 Характеристика енергетичної складової сталого розвитку України. 

9 Економічний механізм раціонального природокористування. 

 

3.4. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

№ Назва теми 

1 Вибір та коротка характеристика обраного суб’єкта господарювання,  регіону або 

територіальної громади для управління сталим розвитком. 

2 Розробка стратегії сталого розвитку обраного суб’єкта господарювання,  регіону або 

територіальної громади для управління сталим розвитком. 

3 Презентація проєкту «Управління сталим розвитком  обраного суб’єкта 

господарювання,  регіону або територіальної громади»  

 

4. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни використовуються словесний, інформаційно-

ілюстративний, наочний та практичний, проблемний та пошуковий методи навчання із 

застосуванням лекцій, задач, ситуаційних завдань, моделювання конкретних ситуацій. 

 

5. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Контрольні заходи передбачають проведення, поточного та підсумкового контролю. 

Поточний та підсумковий контроль здійснюється під час проведення практичних занять з 

викладачем. 

Поточний контроль здійснюються під час практичних та лабораторних занять 

передбачених робочою програмою. Засоби контролю модулю №1 – виконання студентами 

письмової контрольної роботи (вирішення типової задачі); модулю №2 – виконання контрольної 

роботи (вирішення задач на основі завдання модулю №1). 

Підсумковий контроль (залік) здійснюється на основі позитивного складання модулів 1 і 

2, а також вдалого захисту індивідуального завдання (для денної форми навчання). 

Студент, який захистив індивідуальне завдання та отримав за результатами 

поточного контролю позитивні оцінки за національною шкалою (А, В, С, D, E – за шкалою 

ECTS), за згодою кафедри та власним бажанням може не складати залік і отримати 

підсумкову оцінку у відповідності до набраної суми балів з вивчення дисципліни. 

 

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Поточне оцінювання Підсумковий тест 

(залік) 

Сума 

 Модуль № 1 Модуль № 2 

40 40 20 100 

7. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Нова дисципліна. Електронні версії методичного забезпечення розсилаються здобувачам 

вищої освіти. 
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