
Теми для роботи на семінарських заняттях 

1. Активізація планетарних геологічних сил. 

2. Аналіз сильних та слабких сторін функціонування держав згідно з критеріями 

сталості розвитку. 

3. Безпека продовольства та стале сільське господарство. 

4. «Блакитна» економіка та світовий океан. 

5. Виробництво продуктів тваринництва в Україні та світі.  

6. Гендерна рівність як чинник забезпечення сталого розвитку. 

7. Глобальна продовольча криза. 

8. Готовність державних та недержавних інституцій до ліквідації наслідків 

стихійних лих. 

9. Екологізація енергетики. 

10. Екологізація промисловості, ефективність матеріалів та мінімізація відходів. 

11. Екологічні наслідки військової діяльності. 

12. Економічний механізм сталого розвитку сільських територій. 

13. Енергетична безпека України та шляхи її реалізації. 

14. Зміни екологічного стану земельних ресурсів. 

15. Зміст еколого-психологічної глобальної кризи. 

16. Історія розвитку концепції сталого розвитку. 

17. Контроль за реалізацією стратегії сталого розвитку. 

18. Концепція сталого розвитку в Україні: мета, цілі та завдання. 

19. Концепція сталого розвитку та норми «м’якого права» у регулюванні 

біологічного різноманіття світового океану. 

20. Міжнародні координації економічної політики у реалізації глобальних 

трансформацій. 

21. Найбільш розповсюджені токсичні компоненти забруднення Світового 

океану. 

22. Науково-технічний прогрес, як одна з основ сталого розвитку суспільства. 

23. Партнерство між владою, бізнесом, громадськістю у розробці стратегій 

сталого місцевого розвитку. 

24. Порівняльна характеристика законодавства України, Європейського Союзу та 

США у галузі контролю органічних продуктів харчування. 



25. Причини припинення гіперболічного зростання численності населення Землі. 

26. Проаналізувати вплив суспільно-політичної та військової ситуації на сталий 

розвиток країни. 

27. Проблема зменшення біологічного і ландшафтного різноманіття. 

28. Проблема природо-техногенних підтоплень. 

29. Проблеми та перспективи сталого розвитку малих острівних держав. 

30. Прогнози енерго-екологічної кризи. 

31. Ринок органічних продуктів в Україні та світі. Тенденція поширення 

органічних продуктів. 

32. Роль мас-медіа, у забезпеченні сталого розвитку суспільства 

33. Роль місцевого самоврядування у досягненні сталості місцевого розвитку. 

34. Сертифікація органічних продуктів в Україні та світі. 

35. Сталий розвиток природно-ресурсного потенціалу. 

36. Стан реалізації прийнятих на міжнародних форумах стратегій сталого 

розвитку. 

37. Сучасна економіка як шлях деградації відновлюваних ресурсів. 

38. Управління міграцією трудових ресурсів в системі безпеки держави. 

39. Упровадження засад сталого розвитку в соціальній сфері 

40. Участь України у міжнародних угодах зі змін клімату. 

41. Формування і збереження природно-заповідного фонду України. 


