
Екополітика 

Анотація. Екологічна політика розглядається як новий напрям державної політики, як 

сукупність засобів і заходів, спрямованих на забезпечення  стійкого еколого-економічного 

розвитку і цивілізованості. Розглядаються методологічні засади екополітики, її витоки, 

суть, принципи, пріоритети, моделі та засоби реалізації. Аналізуються теоретико-

методологічні, соціальні і політичні аспекти  процесів екологізації України і світу. Зміст 

навчальної дисципліни грунтується на осмисленні широкого спектру фундаментальних  

класичних і сучасних наукових доробок вітчизняних і зарубіжних авторів по всьому колу 

проблем екополітики. 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. 

Кількість кредитів: 3 

Мета навчальної дисципліни: забезпечення стійкої системи знань про екологічну 

політику як важливого напряму державної політики, як сукупність засобів і заходів, 

спрямованих на забезпечення  стійкого еколого-економічного розвитку України і 

світосистеми загалом. 

Попередні вимоги: 

Студент повинен знати: співвідношення категорій «екологія», «соціальна екологія», 

«екологічна криза», «екологічна катастрофа», «політика», трактування змісту екологічної 

політики у наукових працях вітчизняних та зарубіжних вчених, характер взаємодії 

основних суб’єктів екологічної політики та методи політико-екологічних досліджень. 

Студент повинен вміти: збирати та інтерпретувати інформацію щодо основних акторів 

екологічної політики; володіти навичками наукового дослідження кризового стану 

екосистем України та світу (атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери) 

 

Основні теми курсу:  

– Поняття, предмет, методи та рівні екополітики 

– Зумовленість екологічної політики кризовим станом екосистем 

– Особливості кризового стану природних екосистем 

– Детермінованість екологічної політики формами природокористування 

– Базис, засоби, морфологічний блок виміру та критерії ефективності екологічної 

політики 

– Суб'єктиекологічної політики 

– Екологічна компетентність влади 

– Принципи формування екологічної політики 

– Пріоритети політики екобезпечного розвитку 

– Моделі стійкого екорозвитку 

– Формування екологічної культури 

– Витоки, ідеологія та тактика дій "зеленого" руху 

– Політико-правове забезпечення  екологічної діяльності 

– Демографічно-екологічні суперечності 

– Узгодження економічної та екологічної парадигм розвитку 

– Екологізація науки і техніки 

– Створення та поширення екологічно сприятливих технологій 

 



Мова викладання: українська. 

Термін вивчення: дисципліна вивчається на 3 курсі ОПП «Культурологія» в обсязі 90 

годин, у тому числі 44 години аудиторних занять (30 год. – лекцій, 14 год. – семінарські 

заняття), 46 годин самостійної роботи 

Форма контролю: залік 

Викладач: д.ф.н., професор кафедри політології Хилько Микола Іванович 

Інформація про викладача: http://www.polit.univ.kiev.ua/pages.php?lang=ua&page=vykladachi 
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