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1. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, в яких розкриваються 

сутність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, основні положення 

концепції сталого розвитку та  напрями діяльності, визначальні чинники сталого 

розвитку, причини загострення глобальних проблем людства, загрози природно-

екологічного характеру, глобальні соціальні, політичні та економічні проблеми. 

Розглядається людський розвиток як головний чинник суспільного прогресу, роль 

науки та освіти у визначенні засад сталого розвитку, роль ООН у вирішенні 

глобальних проблем людства, значення сталого розвитку для економічного  

зростання, впровадження принципів сталого розвитку в Україні. 

2. Мета та завдання курсу: 

Метою є вивчення  теоретичних  засад сталого розвитку та  науково-

прикладних аспектів сучасних моделей стійкого розвитку на глобальному, 

міжнаціональному, національному, регіональному та локальному рівнях і їх 

застосування в Україні. 

Завдання: 

- розкрити сутність поняття «сталий розвиток» та 

основні трансформації, пов’язані з розвитком сталого розвитку та  напрямами 

діяльності; 

- описати основні екологічні проблеми та висвітлити актуальність та 

пріоритети екологічно збалансованого розвитку; 

- охарактеризувати глобальні та регіональні політичні проблеми; 

- розкрити сутність демографічних проблем; 

- висвітлити проблему обмеженості природних ресурсів: паливних, земельних, 

водних, лісових; 



-  показати можливості наближення до моделі сталого розвитку через 

вирішення соціальних проблем; 

- визначити підходи, можливості і перспективи вирішення сучасних проблем 

взаємодії суспільства і природи на принципах концепції сталого 

 розвитку в межах території України; 

-дати поняття людського розвитку як головного чинника і показника 

суспільного прогресу та його місце у соціальній підсистемі сталого розвитку. 
 

3. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність  Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає 

застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується 

невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення 

професійної та навчальної діяльності.  

Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні  

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

Спеціальні компетентності: 

СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні 

явища.  

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури.  

СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у 

тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.  

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку.  

Програмні результати навчання: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  



ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 

особливості функціонування фінансових систем.  

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів.  

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  
 

4. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття 

(год.) 

Самостійна робота 

(год.) 

5 кредитів / 150 годин 26 24 100 
 

 

5. Ознаки курсу 

Рік 

викладання 

Семестр Спеціальність Курс (рік 

навчання) 

Обов’язкова / 

вибіркова компонентна 

2020/2021 I 072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

I  Обов’язкова 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

 

Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до Інтернет, інше обладнання: мультимедійний проектор для: 

комунікації та опитувань; виконання домашніх завдань; виконання завдань 

самостійної роботи; проходження тестування (поточний, рубіжний, підсумковий 

контроль). Програмний редактори MSExcel. Програмне забезпечення для роботи з 

освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Moodlе. 
 

7. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни вимагається 

100% відвідування очне або дистанційне відвідування всіх видів відповідно до 

встановленого розкладу, не запізнюватися. У разі відсутності з поважних причин 

(через хворобу) необхідно надати відповідну довідку. Пропущені заняття 



відпрацьовувати в визначений викладачем час на консультаціях. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись 

індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету) та 

презентувати виконані завдання під час консультації викладача. Пропуск понад 25% 

занять без поважної причини буде оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх студентів освітньої 

програми відбувається абсолютно рівне ставлення. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може 

призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального 

рейтингу студентів. 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 та підготовки практичних завдань 

під час заняття. Реферати та тези доповідей, інші наукові роботи повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. Мінімальне покарання для 

студентів, яких спіймали на обмані чи плагіаті під час тесту чи підсумкового 

контролю, буде нульовим для цього завдання з послідовним зниженням підсумкової 

оцінки дисципліни принаймні на одну літеру. Будь ласка, поставтесь до цього 

питання серйозно та відповідально. 

 

8. Схема курсу 

 

 
Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план Форма 

навчального 

заняття 

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Список 

рекомендованих 

джерел 

Завдання Максимальна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Сталий розвиток як глобальний виклик ХХІ століття 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1.   Теоретичні засади 

сталого розвитку 
1. Поняття сталого розвитку 

2. Основні положення концепції 

сталого розвитку та  напрями 

діяльності  

3. Визначальні чинники сталого 

розвитку 

4. Рівні та принципи сталого 

розвитку 

лекція− 4 год. 1, 2, 3, 6, 9, 12, 

14 

 

Опрацю

вання 

лекційн
ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

Тема 1.   Теоретичні засади 

сталого розвитку 
1. Поняття сталого розвитку 
2. Основні положення концепції 

сталого розвитку та  напрями 

діяльності  

3. Визначальні чинники сталого 

розвитку 

4. Рівні та принципи сталого 

розвитку 

Семінар − 4 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1, 2, 3, 6, 9, 12, 

14 

 

Презент

ація 
4 



Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 2 Розвиток концепції 

сталого розвитку 

1. Класифікація наукових теорій і 

концепцій в контексті сталого 

розвитку. 

2.  Теорія В.І. Вернадського про 

ноосферу та її зв’язок з теорією 

сталого розвитку. 

3. Роботи членів Римського клубу.  
4. Конференція ООН з 

навколишнього середовища і 

розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992р.) 

Роль ООН у визначенні та втіленні 

ідей сталого розвитку 

лекція− 2 год. 1, 2, 3, 12-17 

 

Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 2 Розвиток концепції 

сталого розвитку 

1. Класифікація наукових теорій і 

концепцій в контексті сталого 

розвитку. 

2.  Теорія В.І. Вернадського про 

ноосферу та її зв’язок з теорією 
сталого розвитку. 

3. Роботи членів Римського клубу.  

4. Конференція ООН з 

навколишнього середовища і 

розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992р.) 

Роль ООН у визначенні та втіленні 

ідей сталого розвитку 

семінар− 4 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1, 2, 3, 12-17 

 

Самості

йна 

робота 

10 

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 3. Проблемні питання 

сталого розвитку 

1. Причини загострення глобальних 

проблем людства  

2. Загрози природно-екологічного 

характеру.  
3. Глобальні соціальні проблеми. 

4.  Політичні конфлікти  

5. Економічні проблеми розвитку. 

лекція− 4 год. 2, 3, 5, 9, 10-14 

 

Опрацю
вання 

лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 3. Проблемні питання 

сталого розвитку 

1. Причини загострення глобальних 

проблем людства  

2. Загрози природно-екологічного 

характеру.  

3. Глобальні соціальні проблеми. 

4.  Політичні конфлікти  

5. Економічні проблеми розвитку. 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

2, 3, 5, 9, 10-14 

 

Контрол

ьна 
роботар

обота 

10 

Модуль 2 Організація та  впровадження заходів сталого розвитку  

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 4 Диспропорційність 

економічного розвитку: основні 

причини та наслідки  

1. Глобалізація: поняття, витрати та 

вигоди глобалізації.  
2. Роль глобалізації у загостренні 

проблем сталого розвитку. 

3. Поляризація економічного 

розвитку. 

4. Проблема дефіциту ресурсів 

розвитку суспільства. 

лекція− 2 год. 2, 3, 4, 5, 9-16 Опрацю
вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 



5.Проблема бідності та можливості її 

вирішення. 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 4 Диспропорційність 

економічного розвитку: основні 

причини та наслідки  

1. Глобалізація: поняття, витрати та 

вигоди глобалізації.  

2. Роль глобалізації у загостренні 

проблем сталого розвитку. 

3. Поляризація економічного 
розвитку. 

4. Проблема дефіциту ресурсів 

розвитку суспільства. 

5.Проблема бідності та можливості її 

вирішення. 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

2, 3, 4, 5, 9-16 Доповід

ь 

4 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 5 Соціальні виклики в 

сучасному світі  

1. Демографічна ситуація в світі 

2. Регіональний аспекти проблеми  

голоду, поширення хвороб, стану 

здоров’я матерів та дітей.  

3. Проблеми ринку праці та 
міжнародних міграцій.  

4. Гендерна рівність в контексті 

сталого розвитку. 

лекція− 2 год. 1, 3, 9-13 

 

Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 5 Соціальні виклики в 

сучасному світі  

1. Демографічна ситуація в світі 

2. Регіональний аспекти проблеми  

голоду, поширення хвороб, стану 

здоров’я матерів та дітей.  

3. Проблеми ринку праці та 

міжнародних міграцій.  

4. Гендерна рівність в контексті 

сталого розвитку. 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1, 3, 9-13 

 

Тести  4 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 6 Актуальні питання 

збереження природної основи 

сталого 

розвитку  

1. Джерела та шляхи забруднення 

навколишнього природного 

середовища. 

2.  Глобальні зміни клімату та 

основні напрямки їх досліджень. 

3. Проблема нестачі прісних вод 

планети та шляхи її вирішення. 

4. Стан вод Світового океану в 
контексті збереження ресурсного 

потенціалу 

та стійкості природних екосистем. 

5. Винищення лісів планети та їх 

наслідки. 

лекція− 2 год. 1, 2, 4-7,  9, 10, 

12 

Опрацю

вання 

лекційн
ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

ТЕМА 6 Актуальні питання 

збереження природної основи 

сталого 

розвитку  

1. Джерела та шляхи забруднення 

навколишнього природного 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1, 2, 4-7,  9, 10, 

12 

тести 4 



занять середовища. 

2.  Глобальні зміни клімату та 

основні напрямки їх досліджень. 

3. Проблема нестачі прісних вод 

планети та шляхи її вирішення. 

4. Стан вод Світового океану в 

контексті збереження ресурсного 

потенціалу 

та стійкості природних екосистем. 
5. Винищення лісів планети та їх 

наслідки. 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 7. Світові екологічні 

проблеми у контексті сталого 

розвитку та напрямки їх 

подолання  

1. Актуальність екологічно 

збалансованого розвитку  

2. Основні екологічні проблеми 

України  

3. Екологічні проблеми у стратегії 

національної безпеки України  
4. Пріоритети збалансованого 

розвитку 

5. Напрямки  вирішення основних 

екологічних проблем світу. 

лекція− 2 год. 2, 4,6, 7,  13, 14, 

15 

 

Опрацю

вання 

лекційн
ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 7. Світові екологічні 

проблеми у контексті сталого 

розвитку та напрямки їх 

подолання  

1. Актуальність екологічно 

збалансованого розвитку  

2. Основні екологічні проблеми 

України  

3. Екологічні проблеми у стратегії 
національної безпеки України  

4. Пріоритети збалансованого 

розвитку 

5. Напрямки  вирішення основних 

екологічних проблем світу. 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

2, 4,6, 7,  13, 14, 

15 

 

Індивіду

альні 

завдання  

4 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 8  Зелена економіка в 

умовах розвитку сталого розвитку 

України  

1. Зелена” економіка: сутність, цілі 

та  принципи 

2. чинники  формування зеленої 

економіки.  
3. Структура зеленої економіки.  

4. Зелені міста, перспективи їх 

розвитку в світі та Україні. 

лекція− 2 год. 2, 5-7, 9-15 Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 8  Зелена економіка в 

умовах розвитку сталого розвитку 

України  

1. Зелена” економіка: сутність, цілі 

та  принципи 

2. чинники  формування зеленої 

економіки.  

3. Структура зеленої економіки.  

4. Зелені міста, перспективи їх 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

2, 5-7, 9-15 Усне 

опитува

ння 

5 



розвитку в світі та Україні. 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 9. Людський розвиток як 

головний чинник суспільного 

прогресу  

1. Поняття людського розвитку, 

методи його вимірювання  

2. Рівень життя і людський розвиток  

3. Здоров’я, тривалість життя і 

людський розвиток  

4. Освіта і людський розвиток  

лекція− 2 год. 1, 3-6, 9-17 Опрацю

вання 
лекційн

ого 

матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 

навчальн
ого 

плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 9. Людський розвиток як 

головний чинник суспільного 

прогресу  

1. Поняття людського розвитку, 

методи його вимірювання  

2. Рівень життя і людський розвиток  

3. Здоров’я, тривалість життя і 

людський розвиток  

4. Освіта і людський розвиток 

семінар− 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1, 3-6, 9-17 Контрол

ьна 

робота  

10 

Згідно 
робочого 

навчальн

ого 
плану, 

розкладу 

занять 

ТЕМА 10. Науковий та освітній 

виміри сталого розвитку  

1. Роль науки та освіти у визначенні 

засад сталого розвитку  
2.  Створення наукового потенціалу 

3 Переорієнтація освіти на сталий 

розвиток  

4 Розширення поінформованості 

населення  

Лекція – 4 год. 1-4, 16-20 Опрацю
вання 

лекційн

ого 
матеріал

у 

 

Згідно 

робочого 
навчальн

ого 

плану, 
розкладу 

занять 

ТЕМА 10. Науковий та освітній 

виміри сталого розвитку  

1. Роль науки та освіти у визначенні 

засад сталого розвитку  

2.  Створення наукового потенціалу 

3 Переорієнтація освіти на сталий 

розвиток  

4 Розширення поінформованості 
населення  

Семінар – 2 

год., самост.  

робота – 10 

год. 

1-4, 16-20 Індивіду

альні 

завдання  

5 

 
 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та 

вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

Модуль 1. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 10 балів. 

Презентація – 4 бали. 

Самостійна робота – 10 балів. 

Модуль 2. Назва та максимальна кількість балів за цей модуль 

Форма (метод) контрольного заходу, критерії оцінювання та бали 

Контрольна робота – 10 балів. 

Доповідь – 4 бали. 

Тести (по 4  бали за 2 тести). 

Усне опитування – 5. 

Індивідуальні завдання –  9 балів. 



Студенти можуть отримати до 10% бонусних балів за виконання 

індивідуальних завдань, підготовці презентації англомовної статті з аналізу даних, 

участь у конкурсах наукових робіт, предметних олімпіадах, конкурсах, 

неформальній та інформальній освіті (зокрема, COURSERA та ін.). за виконання 

завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач). 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі, за результатами опанування 

освітньої компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю 

якої є екзамен 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

1

. 

Аудиторна робота (заняття у 

дистанційному режимі) 

4 26 30 

- тестування  8 8 

- доповідь  4 4 

- індивідуальні завдання   9 9 

- усне опитування  5 5 

- презентація 4  4 

2

2. 

Самостійна робота  10  10 

3

3. 

Контрольна робота  10 10 20 

 Поточне оцінювання (разом) 24 36 60 

Підсумковий контроль    40 

Разом балів   100 

1 - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової 

роботи на конкурс; 

- тощо 

  max 10 

Оцінка відповідає рівню сформованості загальних і спеціальних 

компетентностей та отриманих програмних результатів навчання здобувача вищої 

освіти та визначається шкалою ЄКТС та національною системою оцінювання (табл. 

2). 

Таблиця 2  

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС 
Оцінка за національною шкалою/National 

grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно  

82-89 В 
Good Добре  

74-81 С 

64-73 D Satisf Задовільно  



60-63 Е actory 

35-59 F

X 
Fail 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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