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1. Мета й завдання дисципліни  

«ГЛОБАЛЬНА ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

1.1. Мета вивчення 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.   

1.2. Зв'язок з іншими дисциплінами: 

«Методологія та організація наукових досліджень», «Академічне письмо та 

доброчесність», «Емпіричні методи та інформаційно-аналітичні технології у 

наукових дослідженнях». 

1.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни «Глобальна політика сталого розвитку»: 

 визначати основу для впровадження інноваційних перетворень в 

країні у напрямі сталого розвитку; 

 здатність аналізувати розроблені та затверджені стратегічні 

загальнодержавні, галузеві та регіональні документи з відображеними цілями та 

завданнями сталого розвитку;  

 

1.4.  Результати навчання. 

 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.  

 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. 
 

 

 



2. Програма дисципліни «Глобальна політика сталого розвитку» 

Тема 1. Базові концепції сталого розвитку. 

Складові концепції сталого розвитку: Економічна складова; Соціальна складова 

Екологічна складова; Єдність концепцій; Індикатори. 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10. 

 

Тема 2. Цілі сталого розвитку ООН. 

Подолання бідності. Подолання голоду, розвиток сільського господарства. Міцне 

здоров'я і благополуччя. Якісна освіта. Гендерна рівність. Чиста вода та належні 

санітарні умови. Доступна та чиста енергія. Гідна праця та економічне зростання. 

Промисловість, інновації та інфраструктура. Скорочення нерівності. Сталий 

розвиток міст і громад. Відповідальне споживання та виробництво. Пом'якшення 

наслідків зміни клімату. Збереження морських ресурсів. Захист та відновлення 

екосистем суші. Мир, справедливість та сильні інститути. Партнерство заради 

сталого розвитку. 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15. 

 

Тема 3. Демократичне врядування для забезпечення сталого розвитку 

Права людини.  Прозорість і доброчесність. Парламентська реформа: залучення 

громадян до моніторингу роботи парламенту та законодавчого процесу. 

Громадянське суспільство та робота з молоддю: зміцнення місцевих громадських 

організацій для посилення демократії та залучення громадян до спільного й 

орієнтованого на результат діалогу між урядом і громадськими організаціями. 

Реформа охорони здоров'я та підтримка системи державних закупівель: ПРООН 

якісно змінила ринок державних закупівель медичних препаратів. Ініціатива 

досягла успіху не тільки щодо покращення процедури закупівель але й зробила 

закупівлі більш прозорими. Цифрова трансформація: зміцнення українських 

інституцій. 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 17; 20. 

 

Тема 4. Розбудова миру та відновлення в умовах формування сталого 

суспільства. 

Економічне відновлення та розвиток інфраструктури. Місцеве самоврядування та 

реформа з децентралізації влади. Громадська безпека та соціальна згуртованість. 

Сталий розвиток суспільства – глобальний виклик врядуванню ХХІ століття.  

Актуальність проблеми сталого розвитку. Причини виникнення ідей сталого 

розвитку. Сутність сталого розвитку. Передумови сталого розвитку.  

Взаємозв’язок людини і людства з природою.  

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10. 

 

Тема 5. Інновації в умовах формування сталого суспільства. 

Принципи інновацій ПРООН. Впровадження інновацій в промисловості. Зелене 

інноваційне зростання та зелена економіка. Сталий інноваційний розвиток у 

контексті глобалізації. Еко розвиток циркулярних міст. Ресурсно-технологічні 

аспекти інноваційного забезпечення сталого суспільства.  

Література: 2; 3; 4; 7; 8; 11; 12; 15. 



 

Тема 6. Сталий розвиток і довкілля. 
Підтримка у впровадженні Порядку денного до 2030 р. та Цілей сталого розвитку. 

Енергоефективність та довкілля. Відновлювана енергетика в Україні. Сприяння 

використанню біомаси. Імплементація циркулярних бізнес-смарт-моделей. 

Сталий вейст-менеджмент. 

Література: 4; 5; 7; 8; 10; 18; 19; 20; 21. 

 
Тема 7.  Ґендерна рівність  

Інклюзивне й ефективне демократичне врядування. інклюзивний сталий розвиток, 

що враховує ґендерні аспекти. відновлення й розбудова миру в постраждалих від 

конфлікту районах.  
 

Література: 4; 5; 7; 8; 10; 17;18; 19; 20; 21. 
 

Тема 8. Цілі сталого розвитку та Україна 

Стале економічне зростання та зайнятість. Справедливий соціальний розвиток. 

Ефективне, підзвітне та всеохопне управління і справедливість для всіх. 

Екологічна рівновага та розбудова стійкості. Модель імплементації екобезпеки 

суспільства в Україні.  

Література: 4; 5; 7; 8; 10; 18; 19; 20; 21. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Глобальна політика сталого 

розвитку» 
 Всього  Лекції Прак- 

тичні заняття 

Самостій-на 

робота 

 

Контрол

ьні 

заходи 

 денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна 

Тема 1. Базові 

концепції сталого 

розвитку. 

8 8 4 1 2 1 12 13 практичн

і 

завдання, 

командні 

й 

індивідуа

льні 

проекти, 

реферати 

Тема 2. Цілі 

сталого розвитку 

ООН. 

8 8 4 1 2  12 13 практичн

і 

завдання, 

командні 

й 

індивідуа

льні 

проекти, 

реферати 

Тема 3. 

Демократичне 

врядування для 

забезпечення 

8 8 4 1 2 1 12 13 практичн

і 

завдання, 

командні 

й 



сталого розвитку індивідуа

льні 

проекти, 

реферати 

Тема 4. Розбудова 

миру та 

відновлення в 

умовах 

формування 

сталого 

суспільства. 

8 8 4 1 2  13 13 практичн

і 

завдання, 

командні 

й 

індивідуа

льні 

проекти, 

реферати 

Тема 5. Інновації в 

умовах 

формування 

сталого 

суспільства. 

8 8 4 2 2 1 12 

 

13 практичн

і 

завдання 

Тема 6. Сталий 

розвиток і довкілля 

8 8 4 1 2  12 13 індивідуа

льні 

проекти, 

реферати 

Тема 7.  Ґендерна 

рівність 

8 8 3 1 4 1 12 13 практичн

і 

завдання, 

командні 

й індиві-

дуальні 

проекти, 

реферати 

Тема 8. Цілі 

сталого розвитку 

та Україна 

10 10 3 2 4 1 12 14 практичн

і 

завдання 

Разом 150 150 30 10 20 5 100 105  

 

4. Тематика практичних завдань 

Практичне заняття №1 

Тема: Базові концепції сталого розвитку. 

Мета: дослідити науково-методологічні основи сталого розвитку 

Питання для обговорення: 

1. Складові концепції сталого розвитку. Індикатори. 

2. Економічна складова. 

3. Соціальна складова. 

4. Екологічна складова. 

5. Єдність концепцій.  

Тестові завдання 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10. 

 

Практичне заняття №2 

Тема: Цілі сталого розвитку ООН. 

Мета: систематизувати і зрозуміти Цілі сталого розвитку ООН. 

Питання для обговорення: 



1. Подолання бідності.  

2. Подолання голоду, розвиток сільського господарства.  

3. Міцне здоров'я і благополуччя.  

4. Якісна освіта.  

5. Гендерна рівність.  

6. Чиста вода та належні санітарні умови.  

7. Доступна та чиста енергія.  

8. Гідна праця та економічне зростання.  

9. Промисловість, інновації та інфраструктура.  

10. Скорочення нерівності.  

11. Сталий розвиток міст і громад.  

12. Відповідальне споживання та виробництво.  

13. Пом'якшення наслідків зміни клімату.  

14. Збереження морських ресурсів.  

15. Захист та відновлення екосистем суші.  

16. Мир, справедливість та сильні інститути.  

17. Партнерство заради сталого розвитку. 

Тестові завдання та кейси. 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 12; 13; 14; 15. 

 
Практичне заняття №3 

Тема: Демократичне врядування для забезпечення сталого розвитку. 

Мета: виявити та розкрити зміст демократичного врядування для забезпечення 

сталого розвитку. 

Питання для обговорення: 

1. Права людини в умовах забезпечення сталого розвитку. 

2. Прозорість і доброчесність сталого суспільства. 

3. Громадянське суспільство та робота з молоддю.  

4. Реформа охорони здоров'я та підтримка системи державних закупівель. 

5. Цифрова трансформація та сталий бізнес. 

Тестові завдання 

Література: 1; 2; 3; 5; 7; 8; 10; 17; 20. 

 

Практичне заняття №4 

Тема: Розбудова миру та відновлення в умовах формування сталого 

суспільства. 
Мета: дослідити концепцію розбудова миру та відновлення в умовах формування 

сталого суспільства. 

Питання для обговорення: 

1. Економічне відновлення та розвиток інфраструктури у формуванні політики 

сталого розвитку.  

2. Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади ЄС.  

3. Громадська безпека та соціальна згуртованість глобальних лідерів.  

4. Сталий розвиток суспільства – глобальний виклик врядуванню ХХІ 

століття.  



5. Актуальність проблеми сталого розвитку при розбудові миру та 

відновлення в умовах формування сталого суспільства.   

6. Причини виникнення ідей сталого розвитку в кореляції з глобальної 

політики відновлення.  

7. Взаємозв’язок людини і людства з природою.  

Тестові завдання та кейси. 

Література: ; 2; 3; 5; 7; 8; 10. 
 

Практичне заняття №5 
Тема: Інновації в умовах формування сталого суспільства. 
Мета: проаналізувати роль інновацій в умовах формування сталого суспільства.  

Питання для обговорення: 

1. Принципи інновацій ПРООН.  

2. Впровадження інновацій в промисловості.  

3. Зелене інноваційне зростання та зелена економіка.  

4. Сталий інноваційний розвиток у контексті глобалізації.  

5. Еко розвиток циркулярних міст.  

6. Ресурсно-технологічні аспекти інноваційного забезпечення сталого 

суспільства.  

Тестові завдання та кейси. 

Література: 2; 3; 4; 7; 8; 11; 12; 15. 

 

Практичне заняття №6 

Тема: Сталий розвиток і довкілля 

Мета: проаналізувати сталий розвиток та його вплив на довкілля. 

Питання для обговорення: 
1. Підтримка у впровадженні Порядку денного до 2030 р. та Цілей сталого 

розвитку.  
2. Енергоефективність та довкілля.  
3. Відновлювана енергетика в Україні.  
4. Сприяння використанню біомаси.  
5. Імплементація циркулярних бізнес-смарт-моделей.  
6. Сталий вейст-менеджмент. 

Тестові завдання та кейси. 

Література: 4; 5; 7; 8; 10; 18; 19; 20; 21. 
 
 

Практичне заняття №7 

Тема: Ґендерна рівність 

Мета: проаналізувати сталий розвиток та ґендерна рівність у сталому суспільстві. 

Питання для обговорення: 

Інклюзивне й ефективне демократичне врядування.  

Інклюзивний сталий розвиток, що враховує ґендерні аспекти.  

Відновлення й розбудова миру в постраждалих від конфлікту районах.  

Тестові завдання та кейси. 

Література: 4; 5; 7; 8; 10; 17;18; 19; 20; 21. 

 

 



5. Самостійна робота  
3. Теоретичні основи стратегії сталого розвитку економіки у економічних дослідженнях  

4. Основні поняття і визначення сталого розвитку. 

5. Концепція сталого розвитку.  

6. Історія формування концепції сталого розвитку суспільства. Система та її зміни. Стани 

та характеристика систем.  

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

8. Механізми зворотного зв'язку: негативний зворотній, позитивний зворотній. Основні 

характеристики стійкості системи.  

9. Глобальні проблеми людства  

10. Сутність глобалізації, її ефекти, етапи, її позитивні та негативні наслідки, економічна та 

культурна глобалізація. 

11. Глобальні проблеми: сутність, причини виникнення, класифікація, економічні аспекти, 

можливості та способи розв'язання.  

12. Положення "Порядку денного на 21 століття". 

13. Науково-технічні причини глобальної екологічної кризи.  

14. Глобалізаційні процеси та їх вплив на соціальноекономічний розвиток України.  

15. Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку  

16. Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992р.)  

17. Саміт тисячоліття. Світовий саміт зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002р.).  

18. Саміт ООН з питань Цілей розвитку тисячоліття (2010р.).  

19. Принципи забезпечення стійкого розвитку соціальноекономічних систем.  

20. Умови прогресивного розвитку соціальноекономічних систем.  

21. Принципи суспільної організації в просторі або принципи "екологічної республіки".  

22. Принципи екологічних цілей, або від задоволення потреб - до формування 

життєблагодатних комплексів. 

23. Індикатори сталого розвитку. Розрахунок індексу людського розвитку.  

24. Економічний механізм раціонального природокористування  

25. Основні поняття економічного механізму і еколого-економічних інструментів.  

26. Форми екологоекономічних інструментів.  

27. Податкові інструменти та пільги. Митні платежі. Ринкові механізми регулювання 

природокористування.  

28. Економічне зростання і сталий розвиток  

29. Економічний розвиток та економічне зростання. Фактори економічного зростання і 

сталий розвиток. 

30. Теорії сталого розвитку. Слабка та сильна стійкість.  

31. Міжнародний досвід і міжнародне співробітництво  

32. Міжнародне співробітництво, парадигма розвитку, стратегічні імперативи, зміна якості 

зростання, задоволення основних потреб людей, збереження і збільшення ресурсної 

бази, переорієнтація технологій та управління ризиками, процеси прийняття рішень, 

збалансоване використання природно-ресурсного потенціалу, глобальні зміни, складові 

сталого розвитку, соціальна сфера, забруднення, забруднюючі речовини, загроза 

екологічної безпеки.  

33. Міжнародний досвід подолання сучасних екологічних проблем.  

34. Міжнародне співробітництво в умовах глобальних змін навколишнього середовища: 

історичний аспект.  

35. Основи екологічного права  

36. Екологічне право: поняття, предмет, система та джерела.  

37. Конституційні положення екологічного права.  

38. Права та обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин.  

39. Економіко-правовий механізм природокористування і охорони навколишнього 

природного середовища. 

 

 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни “Глобальна політика сталого розвитку” 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента:  

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- реферати; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- залік.  

   

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни 
 

За шкалою 

університету 

За національною шкалою За шкалою ECTS 

90-100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов'язковим повторним 

курсом) 

 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

який передбачає навчальна дисципліна 
№ 

з/п 
Найменування 

Номер 

теми 

1. Закон України «Про вищу освіту» 1 

2. Автореферат дисертації та анотація дисертації з відповідної спеціальності  2, 3, 4 

3. Наказ МОН України «Про опублікування результатів дисертацій на 

здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»  

5 

4. Фаховий журнал, в якому можуть публікуватися результати наукових 

досліджень зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини» 

5, 7,8 

5. Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії 

4,5,6 

6. Мультимедійна техніка 1,2,3,4,5,6 
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