
Дисципліна Екологічна політика 

Рівень ВО Перший  (бакалаврський) 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

здобувач вищої освіти повинен володіти матеріалом наступних курсів – 

«Вступ до фаху», «Загальна екологія», «Соціальна екологія» та багато 

інших.  

Що буде вивчатися Екологічна політика розглядається, як новий напрям державної 

політики, як сукупність засобів і заходів, спрямованих на забезпечення  

стійкого 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 ґрунтується 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. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Цікавість полягає в тому, що після вивчення предмету студент буде: 

знати:  

предмет і завдання сучасної екологічної політики, як науки; 

сутність екологічної політики як сукупності заходів  засобів, 

спрямованих на забезпечення стійкого розвитку і цивілізованості; 

теоретичні основи екологічної політики, її витоки, суть, еволюцію, 

інструментарій; 

принципи пріоритети, основні напрямки, моделі та джерела усталеного 

екологічного розвитку. 

уміти: 

давати оцінку сучасному стану природних екосистем регіону, держави і 

світу; 

розуміти суперечності між економічним поступом суспільства і 

проблемами збереження довкілля; 

застосовувати набуті знання в майбутній професійній та громадській 

діяльності. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

Розуміти основні екологічні закони, правила та принципи охорони 

довкілля та природокористування.  

Розуміти основні концепції, теоретичні та практичні проблеми в галузі 

природничих наук, що необхідні для аналізу і прийняття рішень в сфері 

екології, охорони довкілля та оптимального природокористування.  

Уміти пояснювати соціальні, економічні та політичні наслідки 

впровадження екологічних проектів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Здатність до критичного осмислення основних теорій, методів та 

принципів природничих наук.  

Здатність до опанування міжнародного та вітчизняного досвіду 

вирішення регіональних та транскордонних екологічних проблем.  

Здатність застосування системи моральних і правових принципів, норм, 

правил щодо регулювання відносин людини з природою. 

Здатність пізнавати нові екологічні знання протягом всього життя і 

вміння застосовувати їх на практиці. 

Інформаційне 

забезпечення 
Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять 

та самостійної роботи студентів, роздатковий матеріал, 



мультимедійне забезпечення. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні заняття, практичні заняття, самостійна робота 

Семестровий 

контроль 

Залік 

 

 

 


