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У другій половині ХХ століття людство зіткнулося з тим, що зростання  потужності 

економіки здійснює руйнівний вплив на довкілля. Стало очевидно, що більшість природних 

ресурсів, які використовуються у виробництві та споживанні, можуть бути вичерпані вже у 

найближчому майбутньому, а чинні пріоритети економічного зростання не забезпечують 

загальне покращення якості життя людей. Бурхливе зростання виробничої діяльності 

призвело до збільшення кількості масштабних техногенних аварій та критичного 

забруднення навколишнього природного середовища. 

Усвідомлення цих загроз і глобальної системної кризи спонукали світове 

співтовариство до пошуку інших шляхів розвитку людської цивілізації. В результаті було 

запропоновано стратегію, яка отримала назву «сталий розвиток» (англ. sustainable 

development).  За визначенням Комісії ООН зі сталого розвитку це «розвиток, який 

задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 

задовольняти свої власні потреби». Дотримуватись політики сталого розвитку це є задача до 

яку потрібно вирішувати на всіх рівнях: державному, підприємства, особистому. Для її 

впровадження також доцільно використовувати і математичне моделювання.  

Цей курс присвячений вивченню ключових понять, термінів і індикаторів сталості 

розвитку, засвоєнню методів економіко-математичного моделювання для цілей управління 

сталим розвитком промислових підприємств і територій. Під час вивчення курсу слухачі  

набувають практичних навичок із моделювання, оцінювання і управління сталістю, але і, що 

є не менш важливим, особистого, свідомого споживання і розвитку. 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо моделювання управління 

сталим розвитком. 

Завдання курсу: 

– ознайомити здобувачів вищої освіти із ключовими поняттями, термінами і 

індикаторами сталості розвитку, цілями та змістом концепції сталого розвитку, завданнями 

моделювання сталого розвитку; 

– навчити здобувачів свідомо і обґрунтовано застосовувати математичні моделі і 

методи у задачах управління сталим розвитком.  

 

3. Результати навчання 

 

Знати, розуміти та вміти використовувати у практичній діяльності: 

 цілі та зміст концепції сталого розвитку, завдання моделювання сталого 

розвитку;  

 критерії оцінки сталості та міжнародні стандарти управління сталим розвитком 

в основних галузях економічної діяльності, принципи  моделювання сталого 

розвитку; 

 здійснювати системний аналіз за допомогою процедур, що ґрунтуються на 

чітких і прозорих критеріях сталого розвитку; 

 виконувати прикладні дослідження у сфері управління сталим розвитком; 

 оцінювати сталість розвитку на відповідність цілям та показникам сталого 

розвитку України і ЄС; 

 формувати бази даних для оцінки та моніторингу сталості розвитку, що сумісні 

з європейськими підходами і методиками; 

 розробляти моделі раціонального використання первинних ресурсів, що 

збалансовані за глобальними і національними критеріями сталого розвитку. 

 

 

 

 

 



4. Структура курсу 

Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

ЛЕКЦІЇ 56 

Тема1 Парадигма сталого розвитку економічних систем  

Концепція сталого розвитку економічних систем. Європейський досвід в 

забезпеченні сталого розвитку територій і підприємств. Критерії і складові 

моделі сталого розвитку економічних систем 

4 

Тема 2 Дослідження сталості розвитку суб’єктів економічної діяльності 

Завдання дослідження сталості розвитку підприємств і територій. Система 

показників сталості законодавства, політик, планів і програм сталого 

розвитку територій. Система показників сталості політик, планів і програм 

сталого розвитку підприємств 

8 

Тема 3 Добровільні стандарти сталого розвитку  

Поняття добровільних стандартів сталого розвитку. Добровільні 

галузеві стандарти  сталого розвитку. Добровільні міжгалузеві 

стандарти  сталого розвитку. Основні критерії і показники стандартів 

для розробки моделей сталого розвитку суб'єкту діяльності 

8 

Тема 4 Вимірювання і оцінка сталості рішень щодо розвитку 

економічної діяльності 

Методи і моделі оцінки сталості законодавства, політик планів і 

програм розвитку на національному та регіональному рівні. Методи і 

моделі оцінки сталості політик планів і програм сталого розвитку 

підприємств. Процедури оцінки сталості протягом життєвого циклу 

продукту 

8 

Тема 5 Адаптивні моделі для цілей сталого розвитку  
Ідея та мета адаптивних моделей управління сталим розвитком. 
Адаптивний цикл управління сталим розвитком. Відкриті стандарти 

для практики сталого розвитку  

4 

Тема 6 Математичне моделювання в задачах сталого розвитку 

Системний підхід до моделювання. Побудова оптимізаційних та 

імітаційних моделей еколого-економічних систем 
8 

Тема 7 Кореляційно-регресійний аналіз в задачах сталого розвитку 
Основні поняття кореляційно-регресійного аналізу і термінологія. Побудова 

регресійних моделей і оцінка якості рівняння регресії. Застосування 

кореляційно-регресійного аналізу в задачах оцінювання сталості 

8 

Тема 8 Використання когнітивних моделей для аналізу еколого-

економічних систем 

Поняття про когнітивний аналіз. Побудова і верифікація когнітивної 

моделі. Прогнозування і аналіз ситуації на основі когнітивних 

моделей. 

8 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 58 

Практична робота № 1  

Тема: Використання процедури LCA для розробки моделей 

сталого життєвого циклу продукту 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з 

методів і підходів щодо розробки моделей сталого життєвого циклу 

продукту. 

12 

Практична робота № 2  

Тема: Вибір критеріїв і показників для формування баз даних зі 

сталого розвитку 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички 

обґрунтованого вибору критеріїв і формування показників  сталого 

розвитку 

12 



Види та тематика навчальних занять 

Обсяг 

складових, 

години 

Практична робота № 3 

Тема: Побудова простих оптимізаційних моделей сталого 

розвитку  

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички 

формулювання змістової і концептуальної постановки задачі, 

навчитися будувати прості оптимізаційних моделей систем.  

10 

Практична робота № 4 

Тема: Побудова когнітивних моделей еколого-економічних систем 

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з 

адаптивних алгоритмів мікропроцесорного керування технологічними 

процесами різного прикладного призначення і рівня складності. 

12 

Практична робота № 5 

Тема: Побудова імітаційних моделей систем  

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички з 

розробки методів і засобів віддаленого моніторингу параметрів і 

характеристик технологічних процесів різного прикладного 

призначення і рівня складності 

12 

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ 6 

РАЗОМ 120 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Технічні засоби навчання: мультимедійні та комп’ютерні пристрої. 

Засоби дистанційної освіти: Moodle, MS Teams. 

Пакети приладних програм: MS Office. 

 

6. Система оцінювання та вимоги 

 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

Рейтингова шкала  Інституційна шкала 

90 – 100  відмінно 

75-89  добре 

60-74  задовільно 

0-59  незадовільно 

 

6.2. Здобувач ступеня освіти «Бакалавр» може отримати підсумкову оцінку з 

навчальної дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана 

кількість балів з поточного тестування та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Поточна успішність складається з успішності за теоретичну частину курсу (максимум – 40 

балів) та оцінок за виконання практичних робіт (максимум 12 балів за кожну роботу та 

максимальною сумарною оцінкою за всі роботи – 60 бали). Отримані бали за теоретичну 

частину курсу та практичні роботи додаються і є підсумковою оцінкою за вивчення 

навчальної дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може 

набрати 100 балів. 

 

Шкала оцінювання (зазначено максимально можливі бали): 

Теоретична 

частина 

Практичні роботи 

Разом 
При своєчасному складанні 

При несвоєчасному 

складанні 

40 60 36 100 



 

 

6.3 Критерії оцінювання поточного та підсумкового контролю: 

– підсумкове оцінювання відбувається у формі диференційованого заліку у форматі 

тесту, який складається з 20 завдань (19 тестових запитань; 1 завдання у формі задачі – 

максимум 10 балів, якщо надано повністю правильну і обґрунтовану відповідь); 

– поточне оцінювання практичних робіт відбувається шляхом захисту звіту з 

відповідної роботи (максимальний бал – 12, який формується наступним чином: 50 % – 

правильність і повнота викладення матеріалу в звіті, 50 % – захист індивідуальної роботи 

шляхом відповіді на контрольні питання, правильне оформлення звіту  та своєчасне його 

подання (зниження оцінки)). 

 

7. Політика курсу 

 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність студентів 

є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання 

задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність 

базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням 

зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення 

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування 

даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). У НТУ «Дніпровська 

політехніка» політика щодо академічної доброчесності регламентується положенням 

"Положення про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному 

університеті "Дніпровська політехніка": https://cutt.ly/S08thYl . 

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему завдання. 

7.2. Комунікаційна політика. Студенти повинні мати активовану університетську 

(корпоративну на домені @nmu.one) пошту і бути зареєстровані на дистанційний курс 

«Моделювання сталого розвитку». Обов’язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз 

на тиждень (щонеділі) поштової скриньки на Офіс365. 

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту або на форум  дистанційного курсу.  

7.3. Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу 

деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4. Відвідування занять. Для студентів денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі 

тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності студент 

має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо студент захворів, ми 

рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної платформи. 

Студентам, чий стан здоров’я є незадовільним і може вплинути на здоров’я інших студентів, 

буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини 

хвороби). Лабораторні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під 

час консультації.  

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не 

згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку 

у встановленому порядку   https://cutt.ly/N08yRHA 
7.6. Бонуси. Здобувачі вищої освіти можуть додатково отримати до 10 балів за 

виконання додаткової самостійної роботи за курсом, наприклад виконання індивідуальних 

завдань за додатковою темою – завдання пропонуються викладачем, підготовка доповіді і 

https://cutt.ly/S08thYl


участь у студентських наукових конференціях за темою курсу, розробка програмного 

забезпечення при виконанні індивідуальних завдань, підготовка методичних матеріалів і 

презентацій. 
7.7. Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії 

студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети (MS Office 365), які є 

доступними на дистанційному курсі або буде розіслано на ваші університетські поштові 

скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою навчальної активності, що дозволить 

оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни.  
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