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1. Мета дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку міст» є 

формування у студентів цілісного уявлення щодо комплексного підходу оцінювання стану 

соціально-економічно-екологічної системи, запобігання розбалансування систем та екологічної 

безпеки міст. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

 

Вивчення цієї дисципліни  

безпосередньо спирається 

на: 

На результати цієї дисципліни  

безпосередньо спираються: 

вихідна кваліфікаційна робота 

 

3. Результати навчання 

 

Програмний 

результат навчання* 
Методи навчання Форми оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною  

ВПР01. Базуючись на 

стратегічних цілях 

сталого розвитку міст 

визначати і оцінювати 

чинники екологічних 

загроз та ризиків, 

розробляти методи 

управління ними, 

шляхи зниження та 

методи регламентації 

Словесні, наочні, 

практичні 

Поточний усний та 

письмовий контроль, 

підсумковий контроль 

- екзамен 

ВПР 01.1 набуття 

студентами 

теоретичних знань і 

практичних умінь 

щодо комплексного 

підходу оцінювання 

стану складної 

соціально-економічно-

екологічної системи, 

планування територій з 

урахуванням 

принципів соціо-

еколого-економічно 

виваженого 

природокористування 

для забезпечення 

екологічної безпеки 

міст 

 

 

4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Стратегія сталого розвитку міст 

Змістовий модуль 1. Виникнення та розвиток концепції сталого розвитку 

Розглядаються актуальні проблеми сталого розвитку, етапи виникнення та 

становлення концепції збалансованого розвитку. Тенденції розвитку людства в контексті 
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взаємодії соціуму і природи. Сталий розвиток як парадигма суспільного зростання. 

Міждисциплінарний підхід.  

Змістовий модуль 2. Індикатори сталого розвитку 

Розглядаються підходи оцінки ситуацій або подій, прогнози розвитку ситуацій, що 

склалися, і розробка сценаріїв її вирішення. Розробка індексів індикаторів та існуючі системи 

індикаторів сталого розвитку, галузеві особливості критеріїв та індикаторів сталого розвитку.  

Змістовий модуль 3. Стратегія сталого розвитку як основа екологічної безпеки 

міст, сценарії і прогнози 

Розглядаються основи формування системи управління сталим розвитком еколого-

економічних систем. Фактори та переваги стратегічного планування розвитку міст та сценарії 

сталого розвитку. Український і світовий досвід. Механізми і інструменти управління. 

  

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  

Кількість годин 

усього 
лек. практ. лаб. сам. 

роб. 

МОДУЛЬ(семестр) 180 34 34 - 112 

Змістовий модуль 1  60 12 10 - 38 

Змістовий модуль 2  60 12 12 - 36 

Змістовий модуль 3  45 10 12 - 23 

Підсумковий контроль 15    - 

 

6. Теми лекцій  

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

1.1 Історія 

формування концепції 

сталого розвитку та її 

соціально-екологічне 

значення 

Вступ. Предмет, історія, методологія і практичне 

значення. Передумови формування концепції сталого 

розвитку. Базові принципи концепції. Питання сталого 

розвитку у законодавстві України. 

4 

1.2 Поняття системи і 

сутність іі розвитку  

Основні компоненти систем, класи, властивості, 

енергетичний баланс розвитку, хаотичність систем, 

стійкість до екологічних та економічних впливів, 

відновлюваність систем. 

4 

1.3Соціальні виклики. 

Цілі сталого розвитку 

тисячоліття 

Передумови формування Цілей сталого розвитку. 

Демографічна ситуація в світі: пошук балансу. Основні 

типи соціального відторгнення і політика соціального 

залучення. Проблеми ринку праці та міжнародних 

міграцій. Гендерна рівність в контексті сталого 

розвитку. Детальний аналіз кожної з 17 цілей сталого 

розвитку. 

4 

Змістовий модуль 2 

2.1 Поняття 

індикаторів цілей 

сталого розвитку. 

Система індикаторів сталого розвитку. Підходи до 

побудови індексів та індикаторів. Світові системи 

4 
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індексів сталого розвитку.  

2.2 Індикатори 

сталого розвитку в 

системі цілей 

розвитку тисячоліття.  

 

Структура, використання, виконання. Поняття 

раціонального і збалансованого ресурсокористування 

4 

2.3 Галузеві 

індикатори сталого 

розвитку 

Індикатори сталого розвитку сільських територій, 

Індикатори сталого розвитку міських територій, 

Індикатори сталого розвитку територій 

надрокористування. Індикатори сталого економічного 

розвитку регіонів. Досвід розробки системних 

індикаторів сталого розвитку. 

4 

Змістовий модуль 3 

3.1 Стратегія сталого 

розвитку України та 

національний план 

дій 

Керівні принципи стратегії. Детальний аналіз семи 

стратегічних цілей. Принципи впровадження стратегії. 

Ключові цільові показники. 

4 

3.2 Теоретико-

прикладні основи 

управління сталим 

розвитком 

Принципи побудови і функціонування систем 

управління сталим розвитком ЕЕ . Соціальні й еколого-

економічні фактори стійкості функціонування еколого-

економічної системи. 

2 

3.3 Фактори 

ефективності 

стратегічного 

планування: приклади 

українських міст 

Об’єднання для вирішення спільних проблем Триєдине 

партнерство: влада, бізнес, громада. Комітет з 

управління впровадженням стратегії розвитку міста. 

Залучення громадськості. Наявність інституції з 

розвитку міста як рушія змін та виконавця розвиткових 

цілей.  

4 

 

 

7. Теми практичних  занять 

 

Тема  Зміст (план) 
Кількість 

ауд. годин 

Змістовий модуль 1 

1. Фактори, які 

визначають сталий 

розвиток. Теоретичні 

засади захисту 

навколишнього 

природного 

середовища. 

Опитування студентів за матеріалами лекції. 

Розгляд підходів до аналізу і узагальнення 

інформації за завданнями по варіантах. Аналіз бази 

знань та теоретичних ресурсів за досліджуваними 

питаннями. Аналіз індивідуальних доповідей за 

зазначеними питаннями. 

4 

2. Соціоекологічні 

аспекти стратегії 

сталого розвитку 

Опитування студентів за матеріалами лекції. 

Соціологічна теорія “суспільства ризику”, 

особливості прийняття ризикованих рішень 

Аналіз індивідуальних доповідей за зазначеними 

питаннями. 

2 

3. Екологічна політика і 

стратегія сталого 

розвитку. 

Опитування студентів за матеріалами лекції. Цілі 

розвитку тисячоліття в глобальному та українському 

контексті. Соціальна, економічна та екологічна 

4 
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складові сталого розвитку: параметри, критерії, та ін. 

Аналіз індивідуальних доповідей за зазначеними 

питаннями. 

Змістовий модуль 2 

4. Еколого-економічні 

аспекти стратегії 

сталого розвитку.  

Розглядаються еколого-економічні індикатори, 

критерії та методи досягнення сталого розвитку, 

економічне обґрунтування заходів з захисту 

довкілля. Письмове завдання за варіантами. 

4 

5. Системи 

застосування 

індикаторів стійкого 

розвитку за різних 

сценаріїв подій 

Опитування студентів за матеріалами лекції. 

Розглядаються підходи оцінки ситуацій або подій, 

прогнози розвитку ситуацій, що склалися, і розробка 

сценаріїв її вирішення. Письмове завдання за 

варіантами. 

4 

6. Моделювання і 

прогнозування 

екологічного ризику 

при визначенні стратегії 

сталого розвитку 

регіонів Індекси 

індикаторів стійкого 

розвитку за різних 

сценаріїв подій 

Розглядаються підходи розробки індикаторів 

стійкого розвитку за модельованими сценаріями 

подій. Письмове завдання за варіантами. 

4 

Змістовий модуль 3 

7. Вплив екологічного 

ризику на стратегію 

сталого розвитку 

регіонів 

Еколого-технологічні аспекти сталого розвитку 

регіонів. Стратегія сталого розвитку природного 

заповідного фонду.  Аналіз індивідуальних доповідей 

за зазначеними питаннями. 

2 

8. Стратегія сталого 

розвитку регіонів 

Екологічні ризики, викликані природними 

(геодинамічними, гідрогеологічними, геохімічними 

та ін.) процесами. Аналіз індивідуальних доповідей 

за зазначеними питаннями. 

4 

9. Стратегія сталого 

управління 

урбоекосистемою. 

Опитування студентів за матеріалами лекції. 

Моделювання сценаріїв і подій. Письмове 

викладення стратегічного підходу за варіантами 

подій.  

2 

10. Стратегія сталого 

розвитку регіонів 

екологічного ризику 

викликаного 

техногенним 

забрудненням. 

Моделювання сценаріїв і подій. Письмове 

викладення стратегічного підходу за варіантами 

подій. 

4 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 

 

не передбачено 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 

 

Методи контролю:  

1. Прослуховування доповідей, що винесені на самостійну роботу за темами практичних 

занять 1 - 4 , 7 та 8.  

2. Усне опитування. 

3. Письмові завдання за темами практичних занять 4, 5, 6, 9, 10. 
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4. Підсумковий контроль письмово у вигляді екзамену за екзаменаційними білетами. 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100   

Змістовий модуль 1 20 10 10 

Змістовий модуль 2  30 10 20 

Змістовий модуль 3  20 10 10 

Підсумковий контроль 30 - - 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне завдання №1, усне опитування та оцінювання усних доповідей 10 

Практичне завдання №2, оцінювання усних доповідей 5 

Практичне завдання № 3, оцінювання усних доповідей 5 

Змістовий модуль 2 30 

Практичне завдання № 4, письмове завдання за варіантами 10 

Практичне завдання № 5, письмове завдання за варіантами 10 

Практичне завдання № 6, письмове завдання за варіантами 10 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне завдання № 7, оцінювання індивідуальної усної доповіді 5 

Практичне завдання № 8, оцінювання індивідуальної усної доповіді 5 

Практичне завдання № 9, письмове завдання за варіантами 5 

Практичне завдання № 10, письмове завдання за варіантами 5 

Підсумковий контроль – екзамен  30 

Теоретичне питання 1 10 

Теоретичне питання 2 10 

Теоретичне питання 3 10 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

 

1. Стратегія сталого розвитку міст: конспект лекцій для студентів 1 курсу усіх форм 

навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 183 – Технології захисту 

навколишнього середовища / О. М. Дрозд ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 40 с. 

2. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної 

роботи з навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку міст» для студентів 1 курсу 

усіх форм навчання усіх форм навчання другого (магістерського) рівня спеціальності 183 

– Технології захисту навколишнього середовища / О. М. Дрозд; Харків. нац. ун-т міськ. 

госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 36 с. 

3. Дистанційний курс Стратегія сталого розвитку міст. Режим доступу 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1 Сталий розвиток суспільства: [навчальний посібник] / А. Садовенко, Л. Масловська, В. 

Середа, Т. Тимочко. – [2 вид.]. – К., 2011. – 392 с.  

2  Сталий розвиток суспільства: роль освіти. Путівник / [В. Підліснюк, І. Рудик, В. 

Кириленко та ін.]. – К.: Видавництво СПД «Ковальчук», 2005. – 88 с.  

3 Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. академіка НАН України 

Б. Є. Патона. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та 

сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 72 с.  

4 Бондар О.І., Хоренжая І.В., Хоренжая А.О. Екологічна безпека та сталий розвиток - 

основоположні аспекти екологічної політики.  

5 Добуш Ю.Я. Формування системи екоменеджменту у економіці сталого розвитку.  

6 Майєр Джеральд М., Раух Джемс Е. Філіпенко Антон. Основні проблеми економіки 

розвитку. – К.: Либідь, 2003. – 688.  

7 Sustainable Development Knowledge Platform. United Nations . [Електронний ресурс]. 

Режим доступу https://sustainabledevelopment.un.org/index.html 

8 Цілі сталого розвитку та Україна [Електронний ресурс]. Режим доступу 

https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/cili-stalogo-rozvitku-ta-ukrayina 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Аркуш актуалізації 
 

Робоча програма навчальної дисципліни на 202_-202_ навчальний рік переглянута 

та затверджена «Без змін» 

 

Стратегія сталого розвитку міст 

 

вид дисципліни, шифр за ОП вибіркова, ВК 2.3 

семестр 2 

кількість кредитів ЄКТС 6 

форма підсумкового 

контролю 

екзамен  

мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська  

кафедра інженерної екології міст 

 

для здобувачів вищої освіти: 

рівень вищої освіти перший (бакалаврський)  

галузь знань 18 виробництво і технології 

спеціальність 183 Технології захисту навколишнього 

середовища 

освітня програма  Технології захисту навколишнього середовища 

форма навчання денна  

 
 

 

Завідувач кафедри __________________________________________________ 
 яка забезпечує викладання дисципліни 

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 

 

Гарант Освітньої програми  

«____»____________ 202_ року  ___________________  (_________________) 
                                                                                                                                          підпис                                              прізвище та ініціали 

 


