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Опис дисципліни 

Основною метою курсу «Глобальна політика сталого розвитку» є формування у студентів системи 
теоретичних знань про Цілі сталого розвитку (ЦСР), які ще називають ―Глобальними цілями‖ — це 
загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і 
забезпечити мир і процвітання для всі людей у світі. Вказані 17 Цілей є розвитком успіху Цілей 
розвитку тисячоліття; крім того, серед інших пріоритетів, вони також охоплюють нові сфери, такі як 
кліматичні зміни, економічна нерівність, інновації, стале споживання, мир і справедливість. Цілі є 
взаємопов'язаними — ключем до успіху в одній із них є вирішення питань, загалом пов'язаних із 
іншими. 

ЦСР працюють у дусі партнерства і прагматизму, і спрямовані на правильний вибір з метою 
стабільного підвищення якості життя для майбутніх поколінь. Вони містять чіткі орієнтири та цільові 
показники, які всі країни мають запровадити відповідно до власних пріоритетів і екологічних проблем 
світу загалом. ЦСР є інклюзивним порядком денним. Вони усувають основні причини бідності та 
об'єднують нас для запровадження позитивних змін для людей і планети, для вирішення деяких 
нагальних проблем, що стоять перед нашим світом, таких як бідність, кліматичні зміни та конфлікти. 
ПРООН має досвід і знання, необхідні для досягнення прогресу і надання допомоги країнам на шляху 
до сталого розвитку.   

 
 

Структура курсу 

Години 
(лек. / сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

4/ 2 1. Базові концепції 
сталого розвитку. 

визначати основу для впровадження інноваційних 
перетворень в країні у напрямі сталого розвитку 

Тести, 
питання  

4 / 2 2. Цілі сталого визначати основу для впровадження інноваційних Кейси 
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розвитку ООН. перетворень в країні у напрямі сталого розвитку 

4 / 2 3. Демократичне 
врядування для 
забезпечення 
сталого розвитку 

аналізувати та адаптувати поняття ―стійкий розвиток‖, 
розгляд цілей, завдань і проблем стійкого розвитку, 
вихідні будівельні блоки для формування стійкого 
розвитку як нової перспективи людства, передумови і 
закономірності переходу суспільства до моделі сталого 
розвитку 

Кейси  

4 / 2 4. Розбудова миру 
та відновлення в 
умовах формування 
сталого суспільства. 

демонструвати системний науковий світогляд знань щодо 
концептуальних засад та технологій реалізації Цілей 
сталого розвитку ООН в Україні та країнах світу, а також 
свого місця і ролі в процесі реалізації Цілей сталого 
розвитку ООН на національному і локальному рівнях. 

Кейси  

4 / 2 5. Інновації в умовах 
формування сталого 
суспільства. 

визначати основу для впровадження інноваційних 
перетворень в країні у напрямі сталого розвитку 

Кейси 

4 / 2 6. Сталий розвиток і 
довкілля. 

визначати основу для впровадження екологічних 
перетворень в країні у напрямі сталого розвитку 

Тести, 
питання  

3/ 4 7. Ґендерна рівність демонструвати системний науковий світогляд знань щодо 
концептуальних засад щодо гендерної рівності  

розв’язанн
я кейсів, 
професійн
о-етичних 
дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикла
дання 

3/ 4 8. Цілі сталого 
розвитку та Україна 

демонструвати системний науковий світогляд знань щодо 
концептуальних засад та технологій реалізації Цілей 
сталого розвитку ООН в Україні та країнах світу, а також 
свого місця і ролі в процесі реалізації Цілей сталого 
розвитку ООН на національному і локальному рівнях. 

розв’язанн
я кейсів, 
професійн
о-етичних 
дилем, 
практичних 
завдань; 
мікровикла
дання 
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Політика оцінювання 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів відбувається із 
дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).     

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 
плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних 
девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування 
(наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 
яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. В такому разі 
оцінювання студентів відбувається також в он-лайн формі на платформі Moodle.  

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Залік (теми 1-8)  100 

 
 
 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

  


