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ДИСЦИПЛІНА «Публічне управління сталим розвитком в умовах трансформації 
суспільних відносин» 
 
Анотація. Дисципліна «Публічне управління сталим розвитком в умовах трансформації 
суспільних відносин» належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона 
забезпечує професійний розвиток аспіранта й спрямована на формування у здобувачів основ 
цілісного світогляду щодо напрямів розвитку цивілізації, розуміння ролі суб’єктів сталого 
розвитку в реалізації Цілей розвитку тисячоліття та концепції сталого розвитку у суспільному 
житті. 
Особливі акценти зроблено на питаннях теоретичних засад сталого розвитку; ролі 
міжнародних і вітчизняних суб’єктів сталого розвитку в реалізації Цілей розвитку тисячоліття; 
підходів до оцінювання сталого розвитку територій; визначення сучасних екологічних проблем 
територій України; механізмів формування та реалізації політики сталого розвитку територій. 
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні системних знань щодо наукового 
дослідження сталого розвитку суспільства та практичних навичок прийняття управлінських 
рішень згідно з принципами сталого розвитку, а також використання сучасних підходів щодо 
кількісного оцінювання сталого розвитку територій.  
Попередні вимоги:  
Аспірант повинен знати сутність базових понять проблематики сталого розвитку суспільства, 
принципи, чинники, методи управління розвитком територій на засадах сталого розвитку, 
основні складові забезпечення сталого розвитку територій у їх взаємозв’язку. 
Аспірант повинен уміти: використовувати сучасний арсенал методів кількісної оцінки розвитку 
території; досліджувати проблеми територіального управління в контексті сталого розвитку 
територій. 
Змістові модулі: 

 Теоретичні аспекти сталого розвитку.  

 Організація Об’єднаних Націй як фундатор концепції сталого розвитку суспільства. Цілі 
розвитку тисячоліття. 

 Оцінювання сталого розвитку територій: міжнародні та вітчизняні метрики.  

 Екологічні проблеми територій в контексті сталого розвитку 

 Механізми формування та реалізації політики сталого розвитку територій 
Мова викладання: українська. 
Рік підготовки, шифр навчальної дисципліни: друге півріччя другого року навчання, ВБ 1.1. 
Кількість кредитів: 4 
Форма заключного контролю: іспит 
Структура навчальної дисципліни: загальний обсяг 120 годин, у тому числі 24 години 
аудиторних занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 
96 годин самостійної роботи. 
Викладач: Вакуленко Володимир Миколайович, к.держ.упр., доцент кафедри регіональної 
політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби. 
Інформація про викладача: http://ipacs.knu.ua/pages/dop/267/files/2c4c526d-0bb3-4b92-96dc-
30da984c0b92.pdf 
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