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Вступ 
 

1. Мета дисципліни – сформувати у студентів систему поглядів на екополітику та 

антикризове управління в політиці як процесу застосування форм, методів та процедур, 

спрямованих на екологічне, політичне та соціально-економічне оздоровлення держави на 

муніципальному, локальному та загальнонаціональному рівні, формування умов 

внутрішнього та зовнішнього характеру для виходу з кризового стану. 
 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
2.1 До початку вивчення дисципліни «Екополітика та антикризовий менеджмент» 

студенти повинні мати узагальнені знання про процеси та явища суспільного буття, про 

філософські, культурні, політико-правові та соціально-економічні основи життя суспільства, 

про специфіку політичного менеджменту й теорії політичних конфліктів. 
2.2 Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо явищ політики, соціально-
політичних процесів та подій; застосовувати основні поняття, категорії парадигми й теорії 

для аналізу політичного процесу і явищ; виявляти сучасні виклики, загрози і перспективи 

розвитку конфліктних ситуацій та криз. 
2.3 Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 

інформацією; критичного ставлення та прогнозування політичних, соціально-економічних, 

культурних процесів та явищ. 
 
3. Анотація навчальної дисципліни: дисципліна «Екополітика та антикризовий 

менеджмент» спрямована на розкриття особливостей антикризового управління у політиці. 

Розглядаються методологічні засади екополітики та антикризового менеджменту, їхні 
витоки, суть, принципи, пріоритети, моделі та засоби реалізації. Аналізуються теоретико-
методологічні, соціальні і політичні аспекти процесів екологізації України і світу, подолання 

наслідків кризових ситуацій. Зміст навчальної дисципліни грунтується на осмисленні 

широкого спектру фундаментальних класичних і сучасних наукових доробків вітчизняних і 
зарубіжних авторів по всьому колу проблем екополітики та антикризового менеджменту. 
Наводиться багатий фактичний матеріал  у межах розгляду таких питань, як сталий розвиток, 

узгодженість економічної й екологічної парадигм розвитку, правові, демографічні, 

соціокультурні, гуманітарні та технологічні аспекти реалізації екологічної політики, 

перспективи екологізації політики в Україні, розпізнання передкризових ситуацій, 
прогнозування криз та варіантів поведінки політичної та соціально-економічної систем в 

кризовій ситуації, кризовий рекрутинг та система антикризових заходів тощо.  
 
4. Завдання (навчальні цілі) – сформувати у студентів цілісну систему знань про 

екополітику та антикризове управління у політиці; про інструменти та механізмі 

унеможливлення, мінімізації наслідків кризових ситуацій в системі управлінських 

адміністративно-політичних рішень; про управління кризами як інструментом досягнення 

політичних цілей, екологічну компетентність влади і пересічних громадян; про внутрішні, 

зовнішні та інформаційні чинники політичних криз тощо. 
Дисципліна спрямована на формування наступних програмних компетентностей: 
ЗК1. Знання предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ФК1. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК3. Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 
ФК4. Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та глобальних 

студій у фаховій діяльності. 
 
 
 



5. Результати навчання: 
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 
(та/або методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 
Знати: 

1.1 

Сутність основних політичних та  
соціальних-економічних явищ та 

процесів, що є предметом 

дисципліни «Екополітика та 

антикризовий менеджмент».  

Лекція, 
семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
20 

1.2 

Сутність та базові поняття 

антикризового управління; 
інструменти, механізми та 

прийоми управління конфліктами 
та кризами у політиці, 
особливості кризового стану 

екосистем, основні напрямки 

здійснення сучасної екополітики 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 
самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
20 

Вміти:  

2.1 

Аналізувати сучасний стан 

екосистем, соціально-економічні і 

політичні явища, критично 

оцінювати їх в ЗМІ та в мережі 

інтернет, надавати їм фахову 

інтерпретацію з урахуванням 

здобутків політичних наук, що є 

першим кроком до оволодіння 

екополітикою та антикризовим 

управлінням 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
10 

2.2 

Знаходити пояснення проблемам 

екологічної, соціальної, 

громадсько-політичної та 

професійної діяльності в 

закономірностях функціонування 

суспільства, політики і влади 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
15 

2.3 

Аналізувати процеси та явища, на 

локальному, регіональному, 

загальнонаціональному та 

міжнародних рівнях для 

прогнозування й управління 

політичними конфліктами і 

кризами та конфліктами за 

природні ресурси. Розкривати 

сутність актуальних екологічних, 

соціально-економічних і 

політичних проблем, конфліктів 

сучасного суспільства, умови та 

чинників виникнення та 

подальшого їх врегулювання 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи, 

контрольна робота 

5 

Комунікація:  
3

3.1 
Використовувати знання 

іноземних мов для аналізу 

Лекція, 

семінарське 

Усні відповіді, 

завдання для 
5 



 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 
Результати навчання  

дисципліни (код) 
Програмні  
результати навчання (назва) 

1.1
 

1.2
 

2.1
 

2.2
 

2.3
 

3.1
 

3.2
 

3.3
 

4.1
 

4.2
 

ПРН 1. Розуміти предметну область, етичні та 

правові засади професійної діяльності + + + + + + + +  + 

ПРН 8. Вміти використовувати базовий 

категорійно-понятійний та аналітично 

дослідницький апарат сучасної політичної науки 
+ + + + + + + + + + 

ПРН 10. Вміти описувати, пояснювати й 

оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних 

контекстах 

+ + + + + + + + + + 

ПРН 11. Застосовувати інструментарій 

нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної 

політології, міжнародних та глобальних студій у 

фаховій діяльності. 

 + + + + +     

 
7. Схема формування оцінки 
7.1 Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1-1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підготовки – 

інформаційних інтернет-ресурсів, 

читання новітньої соціально-
економічної та політичної 

літератури 

заняття, 

самостійна 

робота 

самостійної роботи, 

3
3.2 

Представляти результати 

проведених досліджень та 

здійсненої самостійної роботи у 

вигляді доповідей, повідомлень, 

есе, презентацій 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
5 

2
3.3 

Вести полеміку стосовно 

актуальних екологічних, 

соціально-економічних та 

політичних конфліктів та криз 

Семінарське 

заняття 

Усні відповіді, 
участь в дискусії на 

семінарському 

заняття 

5 

Автономність та відповідальність:  

4
4.1 

Самостійно шукати та критично 

опрацьовувати літературу з  
досліджень екополітики, 

антикризового менеджменту, 
вільно володіти методами 

обробки, аналізу та синтезу 

наукової інформації 

Лекція, 

семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

конспект 

першоджерел, 

завдання для 

самостійної роботи, 

контрольна робота 

10 

4
4.2 

Нести відповідальність за 

достовірність інформації, яка 

повідомляється під час 

семінарських занять та 

використовується при написанні 

самостійних робіт 

Семінарське 

заняття, 

самостійна 

робота 

Усні відповіді, 

завдання для 

самостійної роботи 
5 



результати навчання (вміння 2.1-2.3); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% загальної оцінки. 
Оцінювання семестрової роботи: 
1. Усна доповідь: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 –             31-45 балів; 
2. Доповнення /участь у дискусії: РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 –    5-10 балів; 
3. Самостійна робота: (конспект першоджерел): РН 1.1, 4.1, 4.2 –              2-5 балів; 
4. Самостійна робота: (есе): РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 –                       10-20 балів; 
5. Підсумкове оцінювання у формі заліку: залік виставляється за результатами роботи 

студента впродовж усього семестру і не передбачає додаткових заходів оцінювання для 

успішних студентів. Після вивчення всіх тем курсу проводиться підсумкова контрольної 

робота (2 питання, 6-10 балів за кожне). Загалом підсумкова контрольна робота оцінюється в 

діапазоні від 1 до 20 балів. Оцінка за неї не може бути меншою за 12 балів для отримання 

загальної позитивної оцінки за курс. 
 
Якщо студент під час семестру набрав менше, ніж 48 балів за обидві частини, то 

позитивної оцінки за залік він не отримує навіть за умови успішного написання підсумкової 

контрольної роботи. Для отримання позитивної підсумкової оцінки обов’язково слід 

відпрацювати в усній формі розглянуті на семінарі питання та/або виконати самостійні 

завдання у кількості, необхідній, щоб добрати бали до 24. 
 
Семестрову кількість балів формують бали, отримані студентом у процесі засвоєння 

матеріалу з усього навчального курсу. Загальна оцінка за семестр складається із балів, 

отриманих за аудиторну роботу (усні доповіді, доповнення та участь в дискусіях на 

семінарах) та за самостійні роботи (робота з текстами, написання есе). Всі види робіт за 

семестр мають у підсумку: 
- в максимальному вимірі  80 балів; 
- в мінімальному вимірі 48 балів. 
 
При простому розрахунку отримуємо: 

 Семестрова кількість 

балів 
ПКР (підсумкова контрольна 

робота) / залік 
Підсумкова 

оцінка 
Мінімум 36 24 60 
Максимум 80 20 100 
 
7.2 Організація оцінювання 

Семестрова робота Семестрова кількість балів 
Min – 48 балів Max – 80 балів 

Аудиторна робота: 

усна доповідь на 

семінарі 

До тем семінарських занять: 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 

У разі відсутності студента на 

занятті, теми необхідно 

відпрацювати в письмовому 

вигляді 

Min – 31 бали Max –  45 балів 

Доповнення, 

участь в дискусіях 

До тем семінарських занять: 
протягом семестру, згідно з 

графіком навчальних занять. 
Min – 5 балів Max –  10 балів 

 
Самостійна робота 

До теми 2:  Самостійна 

робота з текстами – конспект 

5 текстів; 
Min – 2 балів Max – 5 балів 

До теми 8: Есе на тему: 

«Осмислення ролі держави та 

інших суб'єктів екологічної 

політики у здійсненні 

Min – 5 балів Max – 10 балів 



узгодженої еколого-
економічної парадигми 

розвитку» 
До теми 17: Есе на тему: 

«Антикризове управління в 

системі органів державної 

влади в демократичних  і 

недемократичних режимах: 

порівняльний аналіз» 

Min – 5 балів Max – 10 балів 

Підсумкова 

контрольна 

робота 
До тем 1-8 Min – 12 балів Max – 20 балів 

Підсумкова 

оцінка з 

дисципліни 
 Min – 60 Max – 100 

 
Критерії оцінювання: 
1. Аудиторна робота: 
Усна доповідь:  
5 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
4 бали – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його викладає, 

але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст поставленого 

завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві неточності; 
3 бали – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, не 

спирається на необхідну навчальну літературу, Має у відповіді суттєві неточності; 
2 бали – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його викладає, 

недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки у відповіді. 
Доповнення / участь в дискусіях: 
3 бали – доповнення змістовне, ґрунтовне, конструктивно доповнює обговорення теми;  
2 бали – доповнення змістовне;  
1 бал – доповнення містить інформацію, що суттєво не розширює дискусію. 
2. Самостійна робота (есе): 
10-9 балів – студент у повному обсязі розкрив питання, вільно та аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, використовуючи 

обов’язкову та додаткову літературу; 
8-7- бали – студент у достатньому обсязі розкрив питання, вільно його виклав в матеріалі, 

але не навів достатньої аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу. Допускаються несуттєві 

неточності; 
6-3 бали – в цілому розкрив питання, але не продемонстрував глибину знань, не спирається 

на необхідну навчальну літературу, Має в есе суттєві неточності; 
3-1 бали – не в повному розкрив питання, фрагментарно та поверхово його виклав, 

недостатньо розкрив зміст поставленого питання. Має суттєві помилки в есе. 
3. Підсумкова контрольна робота: 
20-16 балів – студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст поставленого завдання, 

правильно інтерпретує отримані результати, використовує обов’язкову та додаткову 

літературу, демонструє самостійність, достовірність, незаангажованість здійсненного 

дослідження / підсумкової контрольної роботи; 
15-11 балів – студент у достатньому обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно його 

викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях, в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність та 



достовірність проведеного дослідження / підсумкової контрольної роботи.  Допускаються 

несуттєві неточності; 
10-6 балів – в цілому володіє навчальним матеріалом, але не демонструє глибини знань, 

самостійності у вирішені поставлених завдань, не спирається на необхідну навчальну 

літературу, робота містить суттєві неточності; 
5-1 балів – не в повному обсязі володіє матеріалом, фрагментарно та поверхово його 

викладає, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Має суттєві помилки в роботі. 

Демонструє не самостійність у виконані завдань. 
 
Шкала відповідності 

Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 

 
 
 
 

СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЛЕКЦІЙ  І  СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

п/п Назва  лекції Кількість годин 
Лекції Семінари Самостійна робота 

Екополітика 

1 Тема 1. Поняття, предмет, методи та рівні 

екополітики 2  2 

 Тема 2. Особливості кризового стану 

природних екосистем 2 2 6 

 
Тема 3. Базис, засоби, морфологічний блок 

виміру та критерії ефективності екологічної 

політики 
4 2 6 

 Тема 4. Суб'єкти екологічної політики 2  6 
 Тема 5. Екологічна компетентність влади 2 2 6 

 Тема 6. Принципи формування екологічної 

політики 4 2 4 

 Тема 7. Моделі стійкого екорозвитку 4  6 

 Тема 8. Політико-правове забезпечення  
екологічної діяльності 4 2 4 

 Тема 9. Узгодження економічної та 

екологічної парадигм розвитку 2 2 6 

 Тема 10. Екологізація науки і техніки 2 2 6 
Антикризовий менеджмент 

 Тема 11. Поняття та суть політичних криз  4 2 6 

2 Тема 12. Особливості антикризового управління 

у політиці 4 2 6 

 Тема 13. Механізми та інструменти протидії 

кризовим процесам у політиці 4 2 6 

3 Тема 14. Антикризовий менеджмент в системі 

публічного адміністрування  4 2 4 

4 
Тема 15. Концептуальні підходи до формування 

системи антикризового управління в органах 

державної влади 
2 1 6 

5 Тема 16. Антикризове управління в 

муніципальному менеджменті 4 1 4 

6 Тема 17. Публічна політика як демократичний 

механізм протидії кризовим ситуаціям 2 2 6 

8 Тема 18. Стратегічні комунікації в умовах кризи 2 2 6 



 Підсумкова контрольна робота 2   

 ВСЬОГО 56 28 96 
 
Загальний обсяг 180 год., в тому числі: 
Лекцій     – 56 год. 
Семінарських занять   – 28 год. 
Самостійна робота   – 96 год. 
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