
Анотація 

навчальної дисципліни «Стратегія сталого розвитку у глобальному 

середовищі» 

 

Заплановані результати навчання  

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у здобувачів вищої 

освіти базових знань з: проблем формування ефективної системи управління 

регіонами в контексті нової біосферної парадигми суспільних цінностей; 

гармонізації відносин природи і суспільства в умовах поглиблення 

глобалізаційних процесів та формування нових вимог щодо переходу на сталий 

розвиток; наукових засад формування екологоорієнтованої регіональної політики 

з урахуванням стратегічних пріоритетів розвитку регіонів України. 

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення сутності та основних 

понять і принципів концепції сталого розвитку суспільства; формування 

екологічної свідомості здобувачів вищої освіти та відповідальності за екологічні 

наслідки для суспільства, імплементацію екологічних імперативів у їх наукову 

діяльність; формування вмінь здійснювати діагностику загроз і ризиків сталому 

розвитку, оцінювати їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, а також 

розробляти підходи щодо обґрунтування регіональної стратегії сталого розвитку. 

Компетентності:  

Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати складні наукові 

задачі та проблеми, включно з прийняттям рішень щодо відбору даних та вибору 

методів досліджень для вивчення агрономічних наук (відповідно до спеціалізації) 

у різних просторово-часових масштабах із використанням комплексу 

міждисциплінарних даних, в умовах глобальної інформатизації 

Загальні:  ЗК1. Креативність, здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК З. Здатність приймати обгрунтовані рішення, планувати і здійснювати 

комплексні дослідження на сучасному рівні з використанням новітніх 

інформаційних і комунікаційних технологій на основі цілісного системного 

наукового світогляду з використанням знань в області історії і філософії науки. 

ЗК 4. Здатність виявляти, отримувати й аналізувати інформацію з різних джерел, 

організовувати та керувати інформацією. 

ЗК6. Здатність до участі в науковій кооперації (міжгалузевій, міжнародній 

тощо). 

ЗК9. Здатність здійснювати науково-дослідну та науково-виробничу діяльність 

зберігаючи природне та культурне надбання. 

     Програмні результати навчання: 

ПРН 18. Демонструвати міждисциплінарний підхід та цілісний світогляд у 

вирішенні наукових 



проблем, що передбачає глибоке знання передових концептуальних та 

методологічних основ фундаментальних та прикладних наук й дає можливість 

переосмислювати і поглиблювати аграрну науку в контексті біосферної 

парадігми розвитку суспільства. 

ПРН 20. Застосовувати новітні підходи для розробки екологоорієнтованої моделі 

розвитку регіонального аграрного виробництва у контексті глобалізаційних 

процесів. 

ПРН21. Вибирати оптимальну стратегію господарюванння та/або 

природокористування з урахуванням імплементації екологічних імперативів у 

розвиток аграрного виробництва. 

Програма навчальної дисципліни  

Тема 1. Проблеми глобалізації і сталий розвиток.  

Тема 2. Сутнісні детермінанти управління сталим розвитком територій.  

Тема 3. Екологічна складова сталого розвитку. Імплементація екологічних 

імперативів у регіональну, державну та глобальну політику. 

Тема 4. Економічна складова сталого розвитку. Стратегічні засади 

інвестиційного забезпечення сталого розвитку. 

Тема 5. Соціальний вектор сталого розвитку. Екологічна свідомість 

особистості, як основа екологоорієнтованого розвитку суспільства.  

Тема 6. Екологічна політика. Програмно-цільовий підхід до забезпечення 

екологічної безпеки в контексті сталого розвитку держави. 

Тема 7. Ноосфера та біосферної парадигма суспільних цінностей.  Наукові 

засади формування екологоорієнтованої регіональної політики з урахуванням 

стратегічних пріоритетів розвитку регіонів України. 

 

Трудомісткість 

Загальна кількість годин 90 год. 

Кількість кредитів 3.  

Форма семестрового контролю екзамен. 


