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ВСТУП 
 

1. Мета дисципліни – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у професійній 

діяльності з розвитку міської зеленої економіки в умовах загострення глобальних екологічних 

проблем. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1) успішне опанування курсів “Економічна географія”, “Урбоекологія”, “Теорія і практика 

планування”, “Оцінка впливу міста на довкілля“, “Сталий розвиток міст та регіонів”; 

2) знання сутності концепції сталого розвитку, закономірностей розвитку сучасної міської 

економіки, особливостей прояву в містах глобальних проблем людства, основних екологічних 

проблем міст; 

3) вміння оцінювати, аналізувати сучасний стан соціального, економічного, екологічного 

розвитку міст, володіти навичками планування розвитку міст. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Економіка міст зазнає суттєвих трансформацій в умовах глобальних екологічних 

викликів, перш за все кліматичних змін. Сучасні вимоги до розвитку коричневих секторів 

економіки обґрунтовуються на основі більш жорстких стандартів природокористування, а 

також обмежень щодо викидів та скидів забруднюючих речовин. Зелене зростання 

ґрунтується як на комплексі заходів озеленення традиційних секторів, так і розвитку нових 

галузей. Фахівці з планування розвитку міст мають знати сучасні тенденції розвитку зеленої 

економіки, вміти формувати для цього сприятливі умови, визначати пріоритетні сектори. 

Розвиток зелених секторів економіки відображається у стратегічних планах та програмах, 

містобудівній документації і його належне обґрунтування є передумовою досягнення містами 

цілей сталого розвитку, формування безпечного та комфортного середовища проживання 

населення. Дана дисципліна формує у здобувачів освіти компетентності, що дозволяють 

управляти розвитком економікою міст за засадах сталого розвитку та зеленого зростання.   

 

Навчальна дисципліна «Урболабораторія 4: Міська зелена економіка» є однією зі складових 

комплексної підготовки фахівців рівня «Бакалавр», спеціальності «Географія» освітньої 

програми «Урбаністика та міське планування». 

 

 

4. Завдання полягають у формуванні у студентів цілісної системи знань про передумови, 

особливості та завдання розвитку міської зеленої економіки; ознайомленні з механізмами 

стимулювання зеленого зростання на різних ієрархічних рівнях з особливим акцентом на 

інструментах і методах міської політики; оволодінні методами оцінки розвитку зелених секторів.  

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 

- розуміти суть теорій зеленого зростання в контексті сталого розвитку  (СК7);  

- знати специфіку та проблеми озеленення основних зелених секторів економіки міст 

(СК2); 

- знати теорію планування розвитку зеленої економіки в містах на засадах 

інклюзивності (СК2, С К7); 

- вміти визначати напрями озеленення міської економіки, враховуючи місцеві 

особливості та спеціалізацію міст  (ЗК1); 

- оцінювати прогрес на шляху озеленення секторів зеленої економіки, проводити 

порівняльний аналіз міст (ЗК7); 

- обґрунтовувати заходи та розробляти проекти в рамках реалізації стратегічних планів 

розвитку зеленої економіки міст (ЗК11, СК7). 



 

5. Результати навчання за дисципліною:  

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.1 поняття про зелену економіку лекція 

Контрольна 

робота, 

виконання 

практичних 

робіт, залік 

 

40% 

1.2 теорії і концепції розвитку зеленої 

економіки 

лекція, 

1.3 чинники зеленого зростання лекція 

1.4 особливості озеленення основних 

секторів міської економіки 

лекція 

1.5 механізми та інструменти 

стимулювання розвитку зеленої 

економіки 

лекція 

1.6 теоретичні основи та практику 

планування розвитку зеленої економіки 

лекція 

2.1 визначати сприятливі умови для 

озеленення економіки міст 

практичні заняття, 

консультації 

перевірка, 

захист 

практичних 

робіт, дискусія, 

залік 

40% 

2.2 здійснювати порівняльний аналіз розвитку 

зеленої економіки в містах України та 

світу 

практичні заняття, 

кейс-стаді 

2.3 виявляти перешкоди та можливості 

для розвитку ключових секторів 

практичні заняття, 

консультації 

2.4 оцінювати потенціал зеленої міської 

економіки 

практичні заняття, 

консультації 

2.5 аналізувати міську політику щодо 

розвитку зеленої економіки  

практичні заняття, 

консультації 

2.6 обґрунтовувати заходи та розробляти 

проекти в сфері зеленої економіки 

практичні заняття, 

консультації 

3 комунікація: вироблення 

комунікативних навичок щодо 

спілкування з представниками 

зацікавлених сторін щодо розвитку 

міської зеленої економіки 

практичні заняття перевірка, 

захист 

практичних 

робіт, дискусія 

10% 

4. автономність та відповідальність: 
вироблення особистої відповідальності 

за професійні та/або управлінські 

рішення щодо вибору механізмів та 

інструментів зеленого зростання в 

містах, в тому числі в умовах 

недостатності інформації 

практичні заняття перевірка, 

захист 

практичних 

робіт, дискусія, 

залік 

10% 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

 

                  Результати навчання 

дисципліни 

Програмні результати навчання  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 

1. Аналізувати географічний 

потенціал території (Р04) 

      + + + + +  +  

2. Знати цілі сталого розвитку та 

можливості своєї професійної сфери 

+ + + + + +     + + + + 



для їх досягнення, в тому числі в 

Україні (Р10). 
 

 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання студентів: рівень досягнення поставлених цілей навчання 

визначається за результатами письмових контрольних робіт, виконання та захисту 

практичних робіт, аналізу кейсів, участі у дискусії, складання заліку. 

Питома вага результатів навчання у підсумковій оцінці за умови її опанування на 

належному рівні така: 

1. результати навчання – 1. (знання РН 1.1-1.6) – до 40%;  

2. результати навчання – 2 (вміння РН 2.1-2.6) - до 40%;  

3. результати навчання – 3,4 (автономність та відповідальність РН 3.1, 4.1) - до 20%  

 

7.2  Організація оцінювання:  
У курсі передбачено 2 змістових частини. У змістовну частину 1 входять теми: 1 - 4. У 

змістовну частину 2 – теми 5 - 9. Заняття проводяться у вигляді лекцій та практичних занять. 

Завершується дисципліна заліком. 

Впродовж семестру проводяться тематичні контрольні роботи у вигляді тестів та запитань 

з розгорнутими відповідями після завершення розгляду відповідних тем. Набуття студентами 

знань та навичок також оцінюється під виконання практичних робіт, презентації та захисту 

практичних робіт, участі у дискусіях. Для студентів, що впродовж семестру не набрали 

мінімальної кількості балів (60 балів), проводиться заключна семестрова контрольна робота з 

максимальною кількістю балів – 40. Обов’язковим для отримання заліку є виконання 

практичних робіт. 

Підсумкове оцінювання не проводиться і студент отримує оцінку відповідно до виконання 

основних видів робіт впродовж семестру. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



88..  ССттррууккттуурраа    ннааввччааллььннооїї    ддииссццииппллііннии..  Тематичний  план  лекцій  і  практичних занять 

№ 

п/п 
Назва  теми* 

Кількість годин 

лекції 
практичні 

роботи 

самостійна 

робота 

Розділ 1„Теоретико-методичні основи вивчення міської зеленої економіки”  

1 

Вступ. 

Тема 1. Мета, завдання і структура дисципліни. 

Поняття про зелене економічне зростання та 

його цілі 

2 2 10 

2 
Тема 2 Сутність поняття «міська зелена 

економіка». Ключові зелені сектори  
2 2 10 

3 
Тема 3. Чинники розвитку зеленої економіки у 

містах 
4 4 20 

4 
Тема 4. Методи оцінки масштабів та 

ефективності міської зеленої економіки  
4 4 10 

Контрольна робота 1 

Розділ 2 “Прикладні аспекти розвитку міської зеленої економіки” 

5 

Тема 5. Особливості розвитку ключових 

секторів міської економіки з високим 

потенціалом озеленення 

2 2 10 

6 
Тема 6. Зміни ринку праці в контексті зеленого 

зростання.  
2 4 10 

7 
Тема 7. Національні механізми стимулювання 

розвитку зеленої економіки 
2 2 10 

8 
Тема 8. Міська політика розвитку зеленої 

економіки 
4 2 10 

9 
Тема 9. Залучення стейкхолдерів до планування 

розвитку зеленої економіки у містах 
2 2 10 

 Контрольна робота 2    

 ВСЬОГО 24 24 100 

 

 

Загальний обсяг 150 год, в тому числі: 

Лекцій –  24 год. 

Практичні роботи - 24 год. 

Консультації - 2 год. 

Самостійна робота - 100  год. 
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