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1 Анотація до курсу 

На сьогодні практично всі країни світу переходять на  нові принципи побудови та 

функціонування енергетичної галузі з метою надання ефективного, надійного, 

справедливого та екологічно прийнятного енергозабезпечення споживачів. Україна 

визнала стратегію інтеграції до європейського енергетичного простору, що  базується на 

широкому використанні відновлюваних джерел енергії, впровадженні нової регуляторної 

політики та прогресивних стандартів з управління сталим енергетичним розвитком,. 

Зазначені принципи в цілому й характеризують поняття «сталий розвиток енергетики». 

Лекції дисципліни викладатимуть українською та англійською мовами із 

застосуванням мультимедійного супроводження. Практичні заняття –  з використанням 

Дистанційної е-платформи ECO-Campus (Бранденбурзького технічного університету & 

GIZ, Німеччина).  

https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=3037
http://mk.nmu.org.ua/ua/kaff/palekhova.php
http://vde.nmu.org.ua/ua/kafedra/dreshpak.php
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Найкращі студенти курсу матимусь можливість брати участь у програмах 

міжнародної академічної мобільності, програмах подвійних дипломів, літніх та зимових 

школах і міжнародних конференціях.  

2  Мета та завдання курсу 

Мета дисципліни – формування компетентностей щодо управління сталим 

розвитком енергетики. 

Завдання курсу: 

- Ознайомити студентів з глобальними тенденціями розвитку світової економіки на 

принципах енергетичної сталості та моделями сталого розвитку енергетики; 

- Роз’яснити завдання та принципи реформування енергетичної системи України в 

контексті її інтеграції до енергетичного простору ЄС;  

-  Показати потенціал, перспективи та шляхи розвитку відновлюваної енергетики в 

Україні з урахуванням досвіду країн ЄС; 

- Навчити використовувати сучасні інструменти і методи для вимірювання рівня  

енергетичного сталості для планування розвитку на різних рівнях управління; 

- Ознайомити з міжнародними добровільними стандартами та ініціативами з 

підтримки сталості виробництва та споживання енергії; 

- Навчити здійснювати аналіз енергетичної сталості виробничих ланцюгів створення 

вартості, бізнес процесів та продуктів. 

3  Результати навчання 

Розуміти зміст концепції сталого розвитку енергетики; нову систему регулювання, 

структурні зміни та етапи реформування енергетичної системи України відповідно до 

завдань її інтеграції в енергетичний простір ЄС; 

Знати критерії та показники оцінки енергетичної сталості на різних рівнях 

управління розвитком; міжнародні добровільні стандарти та ініціативи з підтримки 

сталого розвитку виробництва та споживання енергетичних ресурсів; інструменти та 

методи  підвищення енергетичної сталості; енергетичного розвитку 

Вміти оцінювати стан та перспективи підвищення енергетичної сталості на різних 

рівнях управління розвитком; застосовувати методи вимірювання енергетичної сталості 

ланцюгів створення вартості, виробничих процесів та продуктів; визначати основні 

напрями енергозбереження та енергоефективності; розробляти пропозиції з підвищення  

економічної, екологічної та соціальної ефективності енергетичного розвитку. 
 

4  Структура курсу 

ЛЕКЦІЇ 

1 Енергетична стратегія України в контексті інтеграції до енергетичного простору 

ЄС  

1.1 Глобальні тенденції розвитку світової енергетики 

1.2 Цілі та задачі енергетичної політики ЄС 

1.3 Виклики інтеграції України до енергетичного пакету ЄС 

1.4 Нова енергетична стратегія України до 2035 року 

1.5 Адаптація енергетичного законодавства України до директив ЄС 

1.6 Перспективи переходу України  до четвертого енергопакету ЄС 

2 Проблеми реформування енергетичного ринку України  

2.1 Стан паливно-енергетичного комплексу України та проблеми енергозабезпечення 
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економічного та соціального розвитку 

2.2 Програмні показники підвищення енергозбереження та енергоефективності  

2.3 Структурні зміни відповідно до енергетичних пакетів ЄС 

2.4 Сертифікація енергетичної ефективності будівель 

3 Виклики та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

3.1 Цілі та сучасний стан розвитку відновлюваної енергетики в Україні 

3.2 Потенціал, проблеми та перспективи розвитку окремих галузей відновлюваної 

енергетики 

3.3 Законодавча підтримка розвитку сонячної та вітрової енергетики для корпоративних 

та приватних виробників  

3.4 Схема «зелених» тарифів на ринку електроенергії 

4 Парадигма сталого розвитку енергетики 

4.1 Модель сталого розвитку енергетики  

4.2 Поняття та показники екологічної сталості енергетики 

4.3 Поняття та показники економічної сталості енергетики 

4.4 Поняття та показники соціальної справедливості енергетики 

4.5 Динаміка показників сталого розвитку енергетики в Україні та країнах ЄС 

5 Планування сталого розвитку енергетики 

5.1 Рівні планування сталого розвитку енергетики 

5.2 Методи оцінки сталості планів енергетичного розвитку регіонів і міст  

5.3 Інтеграція показників енергетичної сталості в стратегії розвитку на рівні організації 

5.4 Досвід країн ЄС з планування сталого енергетичного розвитку 

6 Добровільні стандарти сталого розвитку у сфері енергетики 

6.1 Поняття та види міжнародних добровільних стандартів та ініціатив з підтримки 

сталості виробництва та споживання енергії 

6.2 Галузеві стандарти  з управління сталим розвитком енергетики 

6.3 Міжгалузеві стандарти  з підтримки принципів сталості щодо виробництва та 

споживання енергетичних ресурсів 

6.4 Досвід країн ЄС у галузі використання  добровільних стандартів з метою досягнення  

сталого енергетичного розвитку 

7  Вимірювання і оцінка енергетичної сталості уздовж ланцюгів створення 

вартості 

7.1 Проблеми енергетичної сталості уздовж ланцюгів створення вартості 

7.2 Методи оцінки сталості енергоспоживання протягом життєвого циклу продукту  

7.3 Використання методу  LCA для оцінки енергетичної сталості ланцюгу створення 

вартості та його окремих ланок (за стандартами ISO 14040 та ISO 14044) 

7.4 Досвід країн ЄС з використання  методу  LCA для досягнення  енергетичної сталості 

у різних сферах економічної діяльності 

8 Адаптивний менеджмент для цілей сталого розвитку енергетики 

8.1 Мета та зміст адаптивного менеджменту у галузі виробництва і споживання 

енергетичних ресурсів 

8.2 Адаптивний цикл менеджменту для досягнення сталого енергетичного розвитку  

8.3 Використання відкритих стандартів в енергетичній сфері 

8.4 Світова практика адаптивного менеджменту для вирішення питань сталого 

енергетичного розвитку 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1 Ситуаційна вправа «Розрахунок економічної ефективності проектів зі встановлення 

міні-сонячних електростанцій в приватних домогосподарствах» 

2 Ділова гра «В пошуках енергії» 

3 Ділова гра «Чиста енергія для міста » 
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4 Тренінг: технологія дебрифінгу «Стратегічна екологічна оцінка енергетичних програм 

міста» 

5 Ситуаційна вправа «Обґрунтування впровадження ISO 50001 на підприємствах різних 

промислових галузей» 

6 Аналіз критичних випадків «Використання процедури LCA для оцінки 

енергоефективності життєвого циклу продукту» 

7 Брейнстормінг  «Розробка адаптивного циклу менеджменту для цілей сталого 

споживання енергетичних ресурсів» 

 

5  Технічне обладнання та/або програмне забезпечення 

Назва роботи 

Інструменти, обладнання та програмне 

забезпечення, що застосовуються при 

проведенні роботи 

1 Ситуаційна вправа «Розрахунок 

економічної ефективності проектів зі 

встановлення міні-сонячних 

електростанцій в приватних 

домогосподарствах» 

Мультимедійне обладнання, ноутбук, 

калькулятор 

2 Ділова гра «В пошуках енергії» Мультимедійне обладнання, ноутбук, 

калькулятор 

3 Ділова гра «Чиста енергія для міста » Мультимедійне обладнання, ноутбук 

4 Тренінг: технологія дебрифінгу 

«Стратегічна екологічна оцінка 

енергетичних програм міста» 

Мультимедійне обладнання, ноутбук 

дистанційна е-платформа ECO-Campus 

5 Ситуаційна вправа «Обґрунтування 

впровадження ISO 50001 на 

підприємствах різних промислових 

галузей» 

Мультимедійне обладнання, ноутбук 

6 Аналіз критичних випадків 

«Використання процедури LCA для 

оцінки енергоефективності 

життєвого циклу продукту» 

Мультимедійне обладнання, ноутбук 

дистанційна е-платформа ECO-Campus 

7 Брейнстормінг  «Розробка 

адаптивного циклу менеджменту для 

цілей сталого споживання 

енергетичних ресурсів» 

Мультимедійне обладнання, ноутбук 

6 Система оцінювання та вимоги 

6.1 Навчальні досягнення студентів за результатами вивчення курсу 

оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче: 

 

 

Сума балів за навчальні досягнення 

студента 
Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 відмінно   
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75-89 добре  

60-74 задовільно  

0-59 незадовільно 

 

6.2 За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних 

занять не менше 60 балів, підсумковий контроль здійснюється без участі студента шляхом 

визначення середньозваженого значення поточних оцінок.  

Незалежно від результатів поточного контролю кожен студент під час заліку має 

право виконувати ККР, яка містить 2 теоретичних питання та 1 практичне завдання, що 

охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання. ККР  виконується в письмовій 

формі; значення  оцінки  за її виконання  визначається  середньою  оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) і є остаточним. Оцінка нижче 60 балів вважається академічною 

заборгованістю (кредити не зараховано). 

Види засобів діагностики та процедура оцінювання для поточного та підсумкового 

контролю дисципліни наведено нижче: 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

навчальне 

заняття 

засоби 

діагностики 
процедури 

засоби 

діагностики 
процедури 

лекції самостійна 

робота з 

теоретичних 

питань теми 

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у 

дискусії; захист) 

без участі 

студента 

 

 

визначення 

середньозваженого 

значення поточних оцінок 
(за наявності результатів 

поточних контролів з усіх 

видів навчальних занять 

не менше 60 балів) 

контрольна 

робота за певним 

розділом (темою)  

виконання під час 

лекційних занять 

(перевірка) 

практичні самостійна 

робота з 

виконання 

практичних 

завдань  

виконання під час 

самостійної роботи 

дома (участь у 

дискусії; захист) 

комплексна 

контрольна 

робота (ККР) 

під час заліку 

за бажанням 

студента 

визначається  середньою  

оцінкою складових 

(конкретизованих завдань) 

класні завдання 

за кожною темою 

виконання під час 

практичних занять 

(участь у дискусії; 

захист) 

 

6.3 Критерії оцінювання підсумкової роботи  

Для оцінювання виконання контрольних завдань під час поточного контролю 

лекційних і практичних занять в якості критерія використовується коефіцієнт засвоєння, 

що автоматично адаптує показник оцінки до рейтингової шкали: 

Оi = 100 a/m, 

де a – число правильних відповідей або виконаних суттєвих операцій відповідно до 

еталону рішення; m – загальна кількість запитань або суттєвих операцій еталону. 

Індивідуальні завдання та комплексні контрольні роботи оцінюються експертно за 

допомогою критеріїв, що характеризують співвідношення вимог до рівня 

компетентностей і показників оцінки за рейтинговою шкалою. 

7  Політика курсу 
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7.1 Політика щодо академічної доброчесності. Академічна доброчесність 

студентів є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і 

отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна 

доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із 

залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату 

(відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації 

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика 

щодо академічної доброчесності регламентується положенням «Положення про систему 

запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті "Дніпровська 

політехніка"»1. 

У разі порушення студентом академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому 

викладач залишає за собою право змінити тему та зміст завдання. 

7.2 Комунікаційна політика. Студенти повинні мати активовану університетську 

пошту. Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на 

університетську електронну пошту.  

7.3  Політика щодо перескладання. Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із 

дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

7.4 Політика щодо опротестовування оцінювання. Якщо студент не згоден з 

оцінюванням його знань він може опротестувати виставлену викладачем оцінку у 

встановленому порядку.  

7.5 Відвідування занять. Для студентів денної форми відвідування занять є 

обов’язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в 

університетських заходах, студентська мобільність, які необхідно підтверджувати 

документами. Про відсутність на занятті та причини відсутності студент має повідомити 

викладача або особисто, або через старосту. За об’єктивних причин (наприклад, 

міжнародна мобільність) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням з 

керівником курсу. 

7.6 Участь в анкетуванні. Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії 

студентам буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети 

(MicrosoftFormsOffice 365), які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. 

Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить 

оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно 

покращення змісту навчальної дисципліни «Сталий розвиток енергетики».  
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