
Перелік тем до семінарських занять 

1. Аналіз методів очищення газових викидів двигуна внутрішнього згорання.  
2. Бідність, як показник не сталого розвитку.  
3. Використання енергії альтернативних джерел енергії  
4. Використання технологій та інновацій з метою підвищення ефективності та 
продуктивності і зниження несприятливого впливу на навколишнє середовище.  
5. Вирішення комунальних проблем міста згідно принципів сталого розвитку.  
6. Вчення Вернадського про ноосферу, чи можливий симбіоз людини та 
природи.  
7. Генетично змінені рослини і продукти харчування.  
8. Глобалізація та її наслідки для економіки України.  
9. Екологічні наслідки каскаду Дніпровських водосховищ.  
10. Екологічні нормативи та стандарти якості навколишнього середовища.  
11. Екологічні проблеми агропромислового комплексу.  
12. Енергоощадність, як перший крок до сталого розвитку.  
13. Забруднення морів і океанів нафтопродуктами.  
14. Індустріалізація українських земель наприкінці 19 та у першій половині 20 ст. 
та її наслідки.  
15. Інтелектуальний ресурс українського суспільства: Глобальна перспектива.  
16. Історія формування права навколишнього середовища Європейського Союзу.  
17. Майбутнє України: сировинний придаток чи промислово розвинена країна?  
18. Методологічні проблеми дослідження інтернаціоналізації та глобалізації.  
19. Освіта, як пріоритетний напрямок у розвитку.  
20. Основи екологічної політики розвинених зарубіжних країн.  
21. Перехід до не етилованого бензину – бензин без свинцю.  
22. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування.  
23. Поверхнево активні речовини та їх шкода для природи.  
24. Проблеми зменшення рідкісних видів тварин в Україні. Червона книга 
України.  
25. Проблеми накопичення та переробки відходів.  
26. Проблеми накопичення та утилізації пластикового сміття.  
27. Роль та місце екологічного аудиту в системі екологічного управління.  
28. Світова економіка, як вагомий важіль сталого розвитку суспільства.  
29. Світова криза в умовах вільної ринкової економіки.  
30. Сталий розвиток транспортної інфраструктури міста.  
31. Сталий розвиток як концепція управління бізнесом.  
32. Сталий розвиток. Побудова. Використання енергії  
33. Технології майбутнього в аспекті сталого розвитку.  
34. Технологічний прогрес, як чинник сталого розвитку.  
35. Технологічні процеси сучасних методів переробки твердих побутових 
відходів.  
36. Чисті технології та сталий розвиток.  

37. Шляхи використання когенераційних технологій.  
38. Що зроблено в Україні для впровадження цілей розвитку тисячоліття.  

 


