
Силабус дисципліни Сталий розвиток суспільства 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС Сталий розвиток суспільства (5 кр. ECTS) 

Загальна інформація про 
викладача 

Бобиль В. В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
«Облік і оподаткування», тел: 36-09-48, mail: 
oblik-aydit@i.ua 

Семестр, у якому 
можливе (планується) 
вивчення дисципліни 

докторам філософії – 2 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується  

Докторам філософії, які навчаються за 
спеціальністю 051-економіка 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Компетентності: 
1. Навички  аналітичного мислення стосовно 
методологічних  основ наукових досліджень, 
основних закономірностей та парадигми 
розвитку наукового знання; Прагнення 
осмислити основні тенденції та закономірності 
зміни ролі науки в сучасному соціо-
культурному просторі 
2. Здатність визначати та критично оцінювати 
ключові тренди соціально-економічного 
розвитку та застосовувати їх для формування 
нових моделей економічних систем та процесів  
3. Здатність викладати фахові дисципліни зі 
спеціальності «Економіка». 
Програмні результати навчання: 
1. Володіти методологією наукового пізнання 
та новітніми методами наукових досліджень. 
2. Знати та критично оцінювати теорії, 
положення та концептуальні підходи до 
вирішення комплексних наукових і практичних 
завдань з економіки.  
3. Формулювати наукові гіпотези й завдання, 
обирати інноваційні напрями, методи й моделі 
вирішення проблем в соціально-економічній 
сфері. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення 
дисципліни «Сталий розвиток суспільства є 
дисципліни: «Економіка», «Регіональний 
менеджмент» 

Основні теми дисципліни Лекцій – 36 год, практичні заняття – 36 год 
Основні теми лекцій: 

mailto:oblik-aydit@i.ua


1. Соціоекологічні аспети стратегії сталого 
розвитку  
2. Стратегія сталого управління 
урбоекосистемою 
3. Моделювання і прогнозування екологічного 
ризику при визначенні стратегії сталого 
розвитку 
Основні теми практичних занять: 
1 Ознайомлення з основними законодавчими 
актами України з питань сталого розвитку  
2 Економічний механізм раціонального 
природокористування 
3. Екологічний слід як стандартизований 
показник споживання людиною природних 
ресурсів 
4. Місцеві плани дій: роль громади 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Людський розвиток як головний чинник і 
показник суспільного прогресу 
2. Роль ООН у визначенні засад сталого 
розвитку суспільства 
3. Соціальна мобілізація 

Мова викладання  українська 

Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
1. Данилишин Б.М. Сталий розвиток України: 
реалії і проблеми. – Зб. наук. доповідей 
«Проблеми сталого розвитку України». – К.: 
БМТ, 2010. – С. 133-150. 
2. Eлектрона версія книг: Сталий розвиток 
України. Загальноукраїнський проект ( частина 
І – 2006р. та частина ІІ – 2007р.) http://who-is- 
who.com.ua/book/ust.html 
3. Лукінов І.І. До стабілізації еколого-
економічного і соціального розвитку. – Зб. 
наук. доповідей «Проблеми сталого розвитку 
України». – К.: БМТ, 2011. – с. 21-41. 
4. Основи стійкого розвитку. . Навч. посібник / 
За ред. Л.Г. Мельника, Суми: Університетська 
книга, 2016. – 654 с. 
5. Проблеми сталого розвитку України. Вид. 
третє (переробл. І доповнене). – К.:БМТ, 2015. 
– 423 с. 
6. Руденко Л.Г., Горленко И.А., Олещенко В.И. 
Украина на пути к устойчивому развитию. – К.: 
Ин-т географии НАН Украины, 2018. 
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7. Социально-экономический потенциал 
устойчивого развития.Учебник / под ред. Л.Г. 
Мельника и Л. Хенса – Суми: Университетская 
книга, 2011. – 1120с. 
Додаткова 
8. Воронкова В.Г. Соціально-економічне 
прогнозування: Навч. посіб. – К.: ВД 
«Професіонал», 2014. – 288 с 
9. Нижник Н.Р., Ситник Г.П. та ін. Національна 
безпека України / Методологічні аспекти, стан 
і тенденції розвитку. – К.: Преса України, 2015. 
10. Стійкий екологічно безпечний розвиток і 
Україна: Навч. посіб./Ф.В.Вальвач, М.І. 
Дробноход, В.Г.Дюканов та ін. За ред. М.І. 
Дробнохода. -К.: МАУП, 2012. 
11. Україна. Сталий розвиток. Вип. 1 / авт.-
упор. : В. В. Болгов. - К. : Укр. видавничий 
консорціум, 2016. - 222 с. 

 

 

 


