
Перелік тем до семінарських занять 

1. Використання водню в якості палива для автотранспорту: проблеми та 
реалізація.  
2. Відмінність основних засад сталості розвитку суспільства від парадигми 
індустріального суспільства.  
3. Екологічний моніторинг та специфіка екологічних нормативів у розвинених 
країнах.  
4. Екологічний стан Чорного моря.  
5. Екологічний стан Чорного моря: проблеми та шляхи їх подолання  
6. Збереження культурних пам’яток, як крок до збереження національної 
самобутності.  
7. Збереження реліктового степу біосферного заповіднику «Асканія Нова».  
8. Індекси сталого розвитку.  
9. Концепція сталого розвитку і ринкова економіка.  
10. Можливі складові енергонезалежності України.  
11. Навколишнє середовище: довгий шлях до керування планетою.  
12. Найпотужніші стихійні лиха останнього десятиріччя, як реакція Землі на 
діяльність людства.  
13. Новітні технології в управлінні сучасними мегаполісами.  
14. Організаційна структура державного екологічного моніторингу в Україні.  
15. Проблеми сучасної екологічної освіти в Україні.  
16. Проблеми сучасної освіти в Україні в контексті сталого розвитку.  
17. Радянська індустріалізація, її наслідки та вплив на подальший розвиток 
країни.  
18. Регіональні екологічні проблеми України: Регіони підвищеної екологічної 
напруги.  

19. Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього 
природного середовища.  
20. Сильно діючі отруйні речовини. Гранично допустимі норми зберігання 
небезпечних речовин.  
21. Система розселення як фактор антропогенного впливу на довкілля.  
22. Сталий розвиток: зародження ідеї.  
23. Стратегії збереження біологічного і ландшафтного біорізноманіття.  
24. Транспорт і раціональне природо користування.  
25. Транспортні проблеми Києва і можливі шляхи їх вирішення.  
26. Україна - 20 років незалежності: втрачені можливості.  
27. Україна - європейські перспективи.  
28. Ресурси що відновлюються та ресурси що не відновлюються.  
29. Сільськогосподарська та промислова революції.  
30. Соціальні та політичні чинники сталого розвитку.  
31. Перетворення та радянізація Західної України у повоєнні роки.  
32. Показники економічної і соціальної ефективності природоохоронних заходів.  
33. Культурні аспекти сталого розвитку.  
34. Механізм забезпечення міжнародно-правової охорони довкілля.  
35. Міжнародна регіональна екополітика.  
36. Еколого-економічні проблеми використання водних ресурсів.  
37. Еколого-економічні проблеми використання земельних ресурсів.  
38. Економічна та соціальна ефективність безвідходних і маловідходних 
технологій.  

 


