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Купінець Лариса Євгенівна lek_larisa@ukr.net, 067-771-71-28  
Доктор економічних наук, професор 
Досвід роботи - понад 40 років, Автор понад 200 наукових праць. 

Відомий в Україні науковець, чиї роботи присвячені актуальним проблемам 
формування систем інтегрованого управління природокористуванням, сталого розвитку, 
забезпечення економіко-екологічної безпеки, комплексного освоєння природно-ресурсного 
потенціалу приморських регіонів та континентального шельфу, економічного 
регулювання раціонального природокористування в секторах національної економіки, 
теорії і методології продовольчо-екологічної безпеки, екологізації секторів національної 
економіки, управління процесами екологізації. Займає посаду завідуючої відділом 
економіко-екологічних проблем приморських регіонів. Приймає участь в підготовці 
наукових кадрів економічного профілю у Інституті проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України. Має досвід педагогічної роботи з 1992 р., зокрема в 
Одеському Національному економічному університеті (кафедра економіки підприємства)  
та в Центрі післядипломної освіти при ОНЕУ, Одеській національній академії харчових 
технологій (ОНАХТ) (кафедра управління бізнесом), Одеському регіональному інституті 
державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України (ОРІДУ НАДУ) (економічної та фінансової політики). Неодноразово обиралась 
головою державної екзаменаційної комісії (Одеський національний політехнічний 
університет, Одеський торговельно-економічний інститут, Одеська державна академія 
будівництва та архітектури, Одеський державний екологічний університет). Пройшла 

СИЛАБУС 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

mailto:lek_larisa@ukr.net


 

стажування у наукових установах України та Польщі. Член редакційної колегії: збірника 
наукових праць (категорії Б) «Економічні інновації»; науково-періодичного видання 
«Економіка харчової промисловості», включеного до Переліку наукових фахових видань 
України, збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Має досвід практичної 
роботи в сфері бізнесу. 
Профіль НПП  
scholar.google.com/citations?hl=uk&user=tCEmQEQAAAAJ 
ORCID - 0000-0001-9251-4014 
ResearcherID (WоS) – AAI-7834-2021 
https://publons.com/researcher/4320384/larysa-kupinets/ 
Scopus Author ID – 57222103449 
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222103449&amp;eid=2-s2.0-
85101444144 

Researchgate:   
https://www.researchgate.net/profile/Larysa-Kupinets 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на формування системних знань про теоретичні та прикладні аспекти 
переходу суспільства до сталого розвитку, який розглядається як новий цивілізаційний підхід  до 
світоустрою, передбачає зміни у всіх сферах суспільного життя,  ґрунтується на забезпеченні 
національних інтересів та виконанні міжнародних зобов'язань України.  

Мета  

Мета - формування цілісного уявлення про виклики, проблеми  і  перспективи забезпечення 
високого рівня та якості життя населення України, створення сприятливих умов для діяльності 
нинішнього та майбутніх поколінь та припинення деградації природних екосистем шляхом 
впровадження нової моделі економічного зростання, що будується на засадах  сталого розвитку. 
Курс передбачає: 

- формування уявлення щодо світового досвіду формування національних концепцій та 
стратегій сталого розвитку; 

-  визначення та осмислення протиріч переходу до сталого розвитку; 
- оволодіння навичками аналізу індикаторів сталого розвитку та їх застосування в практиці 

національних та міжнародних кількісно-якісних вимірів сталості. 
- розуміння аспірантами: 
-  теоретичних узагальнень і фундаментальних наукових засад національної стратегії сталого 

https://publons.com/researcher/4320384/larysa-kupinets/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57222103449&amp;eid=2-s2.0-85101444144
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розвитку України та довгострокової інтегрованої моделі дій, що формують ідеологію розвитку 
країни в координатах сучасних та планетарних викликів; 

- стратегічних цілей та пріоритетних завдань переходу до сталого розвитку, векторів 
розвитку секторальної політики; 

- сутності поліфункціонального механізму та інструментарію переходу до сталого розвитку в 
системі національних обмежень та глобальних вимог. 

Формат 
Очні та дистанційні (за необхідністю) лекції із застосуванням мультимедійних засобів навчання, 
практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні консультації . Підсумковий контроль – 
залік.  

Результати  
навчання 

Розуміти світоглядне бачення соціо-еколого-економічного розвитку, глобальні тенденції та 
кращі практики в процесі досягнення Цілей сталого розвитку. 

Знати принципи сталого розвитку як нового етапу взаємодії суспільства і природи та 
глобального завдання світоглядної парадигми. 

 Мати уявлення про національні стратегії сталого розвитку країн пострадянського простору 
та зарубіжних країн 

Визначати передумови, чинники, національні ознаки та орієнтири переходу України до сталого 
розвитку. 

Виділяти екоресурсну складову стратегії сталого розвитку. 
Обирати та розраховувати національні та регіональні індикатори сталого розвитку. 
Визначати сталий розвиток як процес змін у часовому, просторовому та результативному 

вимірі 
Відрізняти етапи переходу країни до сталого розвитку 
Визначати напрями та завдання щодо налагодження вертикальної і горизонтальної взаємодії у 

процесі розв’язання конкретних проблем сталого розвитку територій 
Бути свідомими щодо необхідності активних дій та впровадження інноваційних змін для 

сталого розвитку держави, її регіонів та громад 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150  год.: 48 годин – аудиторних (лекції – 32 год., практичні заняття 
– 16год.); самостійна робота – 102 год. 

Вимоги викладача 
Аспірант зобов'язаний відвідувати заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися 
етики поведінки. Для проходження дисципліни необхідно працювати з навчальною та 
додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску 



 

лекційних занять проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю 
освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна підготовленість до занять. Без 
особистої присутності аспіранта підсумковий контроль не проводиться. 

Лекційний матеріал 
Лекція 1 Сталий розвиток як новий етап взаємодії суспільства і природи , його складові та основні принципи 
Лекція 2 Основні напрямки наукового забезпечення концепції сталого розвитку 
Лекція 3 Економічна, екологічна, соціальна та інші складові сталого розвитку 

Лекція 4 Національні стратегії сталого розвитку країн пострадянського простору, принципи формування 
програмних документів 

Лекція 5 Передумови  та чинники переходу України до сталого розвитку 
Лекція 6 Наукові підходи до визначення принципів політики переходу України до сталого розвитку 
Лекція 7 Структуризація та стратегічні пріоритети складових переходу України до сталого розвитку 

Лекція 8 Системне поєднання стратегічних завдань екосистемної, економічної та соціальної складових 
сталого розвитку України 

Лекція 9 Регіональні та просторові рівні досягнення сталого розвитку 
Лекція 10 Екоресурсна  складова стратегії сталого розвитку 
Лекція 11 Секторальна  політика переходу України до сталого розвитку 
Лекція 12 Поліфункціональний механізм та інструментарій переходу України до сталого розвитку 

Лекція 13 Природа, функції і задачі індикаторів сталого розвитку. Міжнародний досвід системної побудови 
моделей індикаторів 

Лекція 14 Типологія національних та регіональних індикаторів сталого розвитку: підходи до вибору та 
проблеми побудови. Агрегування показників сталого розвитку 

Лекція 15 Моніторинг індикаторів сталості як базис запровадження управління сталістю  
Лекція 16 Позиція України щодо підсумкового документу Ріо+20 

 Практичні заняття (ПЗ) 
ПЗ 1 Глобалізація та основні глобальні загрози людству 
ПЗ 2 Світові саміти зі сталого розвитку.  
ПЗ 3 Законодавча база переходу України до сталого розвитку 
ПЗ 4 Цілі сталого розвитку 



 

ПЗ 5 Проблеми  сталості розвитку у різних сферах економічної діяльності 
ПЗ 6 Стратегічні цілі та пріоритетні завдання переходу до сталого розвитку 

ПЗ 7 Врахування ЦСР при розробленні та впровадженні регіональної  політики. Сталий місцевий 
розвиток, орієнтований на громаду.  

ПЗ 8 Зелене зростання у документах, подіях і рішеннях світового співтовариства. 
Самостійна робота 

Основні питання Додаткові питання 
1. Саміт ООН з питань cталого розвитку: 17 цілей, щоб 

змінити світ.  
2. Основні виклики сталого розвитку держави 
3. Завдання і головні принципи переходу до сталого 

розвитку. Зарубіжний досвід. 
4. Історія формування концепції сталого розвитку 
5. Декларація і Цілі розвитку тисячоліття 
6. Імплементація Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні. 
7. Врахування ЦСР при розробці державних стратегічних 

документів  
8. Стан імплементації ЦСР  в Україні. Пріоритети для 

України 
9.  Моніторинг показників досягнення ЦСР  
10. Децентралізація як передумова сталого розвитку в 

Україні 
11. Правове та інституційне забезпечення сталого розвитку 

регіонів України. 
12.  Регіональні доповіді та дорожні карти. 
13.  Можливості громад в реалізації ЦСР 
14. Взаємодія публічної влади, бізнесу та громадськості 

для досягнення ЦСР. Пріоритетні напрями взаємодії з 
бізнесом. 

15. Залучення громадськості та приватного сектору до 

1. Поняття ноосфери, загрози і шляхи розвитку людства 
2. Глобальне потепління на планеті Вплив кліматичних змін 

на сектори економіки 
3. Парниковий ефект 
4. Руйнування озонового шару Землі. 
5. Кислотні опади 
6. Зміни ландшафтів 
7. Отруєння ґрунтів 
8. Ерозія ґрунтів 
9. Опустелювання 
10. Забруднення Світового океану 
11. Криза надвиробництва промислових відходів 
12. Енергетична криза 
13. Ріст народонаселення на планеті (демографічна криза) 
14. Необмежене зростання потреб 
15. Економічні індикатори сталого розвитку 
16. Екологічні індикатори сталого розвитку 
17. Соціальні індикатори сталого розвитку 
18. Децентралізація як передумова сталого розвитку в Україні 
19. Впровадження стратегії сталого розвитку у сферу освіти 
20. Сталий місцевий розвиток за участі громади та бізнесу 
21. Розроблення регіональних доповідей «Цілі сталого 

розвитку до 2030 р.» у Волинській та Дніпропетровській 



 

забезпечення сталого розвитку території. 
16. Вертикальна та горизонтальна взаємодія у процесі 

досягнення ЦСР 
17. Огляд закордонних практик упровадження Цілей 

сталого розвитку 
18. Інституційне, організаційне та ресурсне забезпечення 

переходу до сталого розвитку: 
19. Інформаційно-комунікаційне забезпечення переходу до 

сталого розвитку 
20. Міжнародне співробітництво у забезпеченні сталого 

розвитку 

областях 
22. Досвід проєкту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду» з реалізації проєктів 
інноваційного врядування 
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Розпорядження КМУ від 01.04.2014 р. № 333-р 
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[Електронний ресурс] // Режим доступу: 
https://www.mao.kiev.ua/biblio/jscans/svitogliad/svit-2017-12-
1/svitoglyad-2017-1-05-marushevsky.pdf 
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проф. Хлобистова Є.В. - Черкаси, 2015, 538с.  
Перелік запитань для підготовки до заліку 
1. Глобальні виміри сталого розвитку 
2. Позитивні та негативні ознаки глобалізації 
3. Глобальні завдання для людської цивілізації 
4. Сутність поняття «глобалізація»: темпи та індикатори 

розвитку 
5. Цілі сталого розвитку України на період до 2030 
6. Категорія «сталий розвиток»: проблеми визначення 
7. Мета та принципи сталого розвитку 
8. Чинники переходу України до сталого розвитку 
9. Складові сталого розвитку 
10. Екоресурсна складова стратегії сталого розвитку 
11. Світовий  досвід формування національних програмних 

документів переходу країн до сталого розвитку 
12.  Методичні підходи до оцінки прогресу досягнення ЦСР 

країнами світу (Індекси конкурентоспроможності країн 
світу, людського розвитку , EPI (Enviromental Performents 
Index) ,екологічного сліду (методика розрахунку, місце 
України) 

13. Функції і задачі індикаторів сталого розвитку 
14. Економічні індикатори 
15. Екологічні індикатори 
16. Соціальні індикатори 
17. Методики оцінки рівня стійкого розвитку регіонів 

України  
18. Розподіл регіонів України за рівнем стійкого розвитку 
 

19. Інституції, що реалізують державну політику у сфері 
стійкого розвитку. 

20. Сталий місцевий розвиток за участі громади 
21. Управління переходом до сталого розвитку 
22. Структуризація секторальних політик переходу до 
сталого розвитку (на прикладі сектору за вибором аспіранта) 
23.  Економічний механізм (призначення та методологія 

побудови, системна дія та принципи функціонування 
механізму, нструментарій) 

24.  Адміністративно-правовий механізм (призначення та 
методологія побудови, системна дія та принципи 
функціонування механізму, нструментарій) 

25.  Суспільно-політичний (призначення та методологія 
побудови, системна дія та принципи функціонування 
механізму, нструментарій) 

26. Громадський механізм (призначення та методологія 
побудови, системна дія та принципи функціонування 
механізму, нструментарій)) 

27. Концепція зеленої економіки.   
28. Нормативно-правові передумови формування зеленої 

економіки в Україні.  
29. Особливості запровадження зелених технологій у 

основних галузях економіки України 
30. Етапність переходу до сталого розвитку 
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Сума балів за всі види навчальної діяльності 
Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 
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Бали 
нараховуються за 
наступним 
співвідношенням: 
• Відвідування 

лекцій - 40% 
семестрової 
оцінки; 

• Самостійна 
робота - 20% 
семестрової 
оцінки; 

• Залік -  40% 
семестрової 
оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 74-81 С 
64-73 D 

задовільно 60-63 Е 
35-59 FХ незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 

F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Аспірант повинен дотримуватися «Кодексу етики ІПРЕЕД НАНУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з 
викладачем, а при нерозв'язності конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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