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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів – 

4 

Галузь знань 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки»
 

Нормативна дисципліна 

спеціалізації «Політичний 

маркетинг і менеджмент» Спеціальність 

052 «Політологія» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 
1-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – немає 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,5 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

другий (магістерський) 

16 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

88 год. 

Індивідуальні завдання: 0 

год. 

Вид контролю: екзамен 
 

 

Примітка 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять (лекційних, практичних і 

семінарських) до кількості годин самостійної й індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2,75. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Навчальна дисципліна «Антикризовий політичний менеджмент» – це нормативна 

навчальна дисципліна внутрішньої спеціалізації «Політичний маркетинг і менеджмент», яка 

вивчається студентами-магістрами першого року навчання спеціальності 052 

«Політологія». Навчальний курс розрахований на 120 годин і вивчається в другому 

семестрі магістратури. У структурі годин курсу виокремлено такі складові: лекційні 

заняття – 16 год.; семінарські заняття – 16 год., самостійні завдання – 88 год. 

Навчальна дисципліна «Антикризовий політичний менеджмент» присвячена аналізу 

моделей, особливостей та функцій антикризового політичного менеджменту у США, 

країнах ЄС, Державі Ізраїль та Японії. Методологічно дисципліна сягає постбіхевіоралізму 

й неоінституціоналізму. В науковому та навчальному контексті курс постає механізмом 

диверсифікації та поглиблення (звуження) сфери наукового політологічного аналізу. 

Курс розділено на два змістові модулі: 1. Антикризовий політичний менеджмент: 

теоретико-методологічні засади; 2. Антикризовий політичний менеджмент на практиці:  

досвід США, країн ЄС, Держави Ізраїль та Японії.   

Мета вивчення нормативної дисципліни «Антикризовий політичний менеджмент» –

сформувати у студентів розуміння сутності антикризового політичного менеджменту, 

ознайомити з особливостями антикризового політичного менеджменту у США, країнах 

ЄС, Державі Ізраїль та Японії.  

Завдання курсу: 

 розкрити ознаки, причини і наслідки політичних криз; 

 визначити різновиди політичних криз; 

 проаналізувати підходи до визначення антикризового політичного менеджменту; 

 прищепити у студентів навики самостійного аналізу антикризової політичної 

комунікації; 

 ознайомити з особливостями антикризового політичного менеджменту у США, 

країнах ЄС, Держави Ізраїль та Японії.   

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Антикризовий політичний менеджмент» 

студент буде: 

знати:  

1) ознаки, причини і наслідки політичних криз; 

2) різновиди політичних криз; 

3) підходи до визначення антикризового політичного менеджменту; 

4) моделі та функції антикризового політичного менеджменту; 

5) ознаки й моделі антикризової політичної комунікації; 

6) особливості антикризового політичного менеджменту у США, країнах ЄС, Державі 

Ізраїль та Японії. 

вміти:  

1) користуватися знанням підходів до визначення політичних криз й антикризового 

політичного менеджменту; 

2) розрізняти основні моделі антикризового політичного менеджменту; 

3) розуміти проблематику й специфіку антикризової політичної комунікації; 

4) оволодіти навичками прогнозування розвитку соціально-політичних процесів в 

контексті політичних та економічних криз. 
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Крім того, в результаті успішного проходження навчальної дисципліни 

«Антикризовий політичний менеджмент» студент набуде: 

Загальні компетентності: 

 ЗК03. Здатність розробляти проекти та управляти ними;  

 ЗК04. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 ЗК06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми; 

 ЗК09. Здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на основі аналізу 

інформації. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

 СК01. Усвідомлення природи та значення політики як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику 

та її сучасні інтерпретації; 

 СК06. Здатність використовувати широкий спектр концептів і методів для 

інтерпретації та аналізу політики на місцевому, національному, європейському та 

глобальному рівні; 

 СК07. Спроможність ефективно виконувати політико-організаційні, експертно-

аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному рівні; 

 СК10. Розуміння постмодерного підходу до політики та наукової парадигми , 

сутності, природи, структури, можливостей і викликів глобальної демократії, 

суті, особливостей і еволюції формування політичних цінностей у різних типах 

політичних режимів; 

 СК11. Здатність визначати ознаки, типи, причини й наслідки політичних змін і криз, 

розуміти сутність антикризового менеджменту та соціального конструктивізму у 

політиці, а відтак вміння аналізувати соціоконструктивні виміри політики; 

 СК14. Здатність ідентифікувати й аналізувати явища та різні виміри 

мультикультуралізму, етнонаціональної політики і моделі громадянського 

суспільства та їхні політичні й етнокультурні ефекти, а також ефективно управляти 

етнокультурним розмаїттям. 

Програмні результати навчання після вивчення навчальної дисципліни 

«Антикризовий політичний менеджмент»: 

 ПР04. Приймати ефективні рішення з питань політики, політичних наук і дотичних 

проблем, у тому числі у складних і непередбачуваних умовах; прогнозувати розвиток 

політичних процесів; визначати фактори, що впливають на них і на досягнення 

поставлених цілей; аналізувати і порівнювати альтернативи; оцінювати ризики та 

імовірні наслідки політичних рішень. 

 ПР05. Планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт відповідно до 

встановлених вимог; 

 ПР07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері політики, політології та у 

ширших контекстах, розробляти плани і заходи з їх реалізації, забезпечувати якість 

освіти, оцінювати ефективність і результативність діяльності; 

 ПР10. Аналізувати політичний процес на підставі постмодерного підходу та засад 

і методології соціального конструктивізму, розуміння сутності і форм 

ідеологічного маніпулювання, оперування різними за евристичними цінностями 

моделями громадянського суспільства, різними політичними цінностями й 

антицінностями в умовах глобалізації, концепціями, практиками, засадами і моделями 

політики мультикультуралізму, етнонаціональної політики, управління розмаїттям, 

конфліктами та перспективами розвитку громадянського суспільства в країнах 

світу; 

 ПР11. Інтерпретувати та порівнювати сутність і складові міжнародних організацій 

та законодавства про основи транскордонного співробітництва України в рамках 
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участі прикордонних територій в інтеграційних процесах, а також зумовленість і 

роль зарубіжних, передусім європейських, політичних чи суспільно-політичних подій, 

процесів, систем й інститутів та їхнє значення у світовій, регіональній і вітчизняній 

політиці; 

 ПР12. Усвідомлювати сутність, типи, причини та наслідки політичних змін і криз, 

в тому числі на тлі еволюції, організації і доктрин лівих партій, а також сутність, 

особливості, моделі й стратегії, методи та процедури, специфіку і наповненість 

радикалізму, екстремізму і тероризму, техніки та механізми протидії їм і 

антикризового менеджменту у контексті етнічних, територіальних, регіональних 

конфліктів тощо, зокрема антитерористичної діяльності держави та ролі і 

функціональності міжнародних організацій у протидії деструктивним явищам в 

політиці. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1. Антикризовий політичний менеджмент:  

теоретико-методологічні засади 

 

Тема 1. Політичні кризи: чинники, етапи розвитку й різновиди 

 

Політична стабільність і політичний конфлікт. Модель політичного циклу і 

політичний процес. Чинники й ознаки політичних криз. Функціональні та дисфункціональні 

наслідки політичних криз. Парламентська криза, урядова криза, криза легітимності влади, 

криза політичної участі. 

Основні поняття: політична стабільність, політичний конфлікт, політична криза, 

умови політичної кризи, етапи політичної кризи, наслідки політичної кризи. модель 

політичного циклу, парламентська криза, урядова криза, криза легітимності влади, криза 

політичної участі. 

 

Тема 2. Антикризовий політичний менеджмент: підходи, моделі й функції 

 

Принципи ефективного антикризового політичного менеджменту. Діагностика 

політичних криз. Стратегії та моделі антикризового політичного менеджменту. Розробка 

та механізми реалізації антикризової стратегії. Основні функції антикризового 

політичного менеджменту. 

Основні поняття: політичний менеджмент, антикризовий політичний менеджмент, 

стратегія антикризового політичного менеджменту, модель антикризового політичного 

менеджменту. 

 

Тема 3. Антикризова політична комунікація 

 

Система антикризової політичної комунікації. Превентивна і реактивна моделі 

формування антикризової політичної комунікації. Особливості інформаційного простору в 

умовах кризи. Комунікаційні стратегії в умовах політичної кризи. 

Основні поняття: політична комунікація, антикризова політична комунікація, 

інформаційна політика, інформаційна безпека держави. 

 

 

 

 

 



7 

 

Змістовий модуль 2. Антикризовий політичний менеджмент на практиці:  досвід 

США, країн ЄС, Держави Ізраїль та Японії   

 

Тема 4. Антикризовий політичний менеджмент у США 

 

Причини світової економічної кризи 1929–1933 рр. Особливості впровадження 

програми Ф. Рузвельта «Новий курс». Заходи щодо посилення державного регулювання 

економіки. Реформи банківської системи, промисловості, сільського господарства, реформа у 

сфері соціального захисту. Нормативно-правове забезпечення реформ. Заходи адміністрації 

президента Б. Обами в контексті світової економічної кризи 2008–2009 рр. Елементи 

внутрішньої політики адміністрації президента Д. Трампа. Інструменти боротьби уряду 

США з поширенням і наслідками COVID–19. 

Основні поняття: «Новий курс», світова економічна криза, адміністрація 

президента, США. 

 

Тема 5. Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 1) 

 

Антикризові заходи у монетарній політиці країн ЄС. Антикризові заходи у 

допомозі фінансовим установам країн ЄС. Антикризові заходи у фінансовій допомозі 

реальному сектору економіки країн ЄС. Політика урядів країн ЄС в рамках боротьби з 

поширенням і наслідками COVID–19. 

Основні поняття: світова економічна криза, монетарна політика, економіка, 

фінансова установа, реальний сектор економіки, Європейський Союз.   

 

Тема 6. Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 2) 

 

Особливості формування міграційної політики ЄС. Завдання, напрями та 

інструменти міграційної політики країн ЄС. Захист кордонів і запобігання нелегальній 

міграції. Формування єдиної системи притулку. Політика щодо трудової міграції. 

Соціальний захист мігрантів. Реалізація виборчого права мігрантів. Чинники і наслідки 

міграційної кризи в ЄС. Специфіка інтеграції мігрантів у суспільство країни перебування. 

Основні поняття: міграційна політика, міграційна криза, біженець, множинне 

громадянство, антикризовий політичний менеджмент, Європейський Союз. 

 

Тема 7. Антикризовий політичний менеджмент в Державі Ізраїль 

 

Інструменти забезпечення національної безпеки в Державі Ізраїль. Антикризові 

заходи у монетарній політиці в Державі Ізраїль. Антикризові заходи у допомозі 

фінансовим установам в Державі Ізраїль. Антикризові заходи у фінансовій допомозі 

реальному сектору економіки Держави Ізраїль. Політика уряду Держави Ізраїль в рамках 

боротьби з поширенням і наслідками COVID–19. 

Основні поняття: уряд, національна безпека, світова економічна криза, монетарна 

політика, економіка, фінансова установа, реальний сектор економіки, Держава Ізраїль.   

 

Тема 8. Антикризовий політичний менеджмент в Японії  

 

Антикризові заходи у монетарній політиці в Японії. Антикризові заходи у допомозі 

фінансовим установам в Японії. Антикризові заходи у фінансовій допомозі реальному 

сектору економіки Японії. Інструменти забезпечення національної безпеки в Японії. 

Політика уряду Японії в рамках боротьби з поширенням і наслідками COVID–19. 

Основні поняття: світова економічна криза, монетарна політика, економіка, 

фінансова установа, реальний сектор економіки, Японія. 
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4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього  
у тому числі 

л. п./с. лаб. інд. ср. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Антикризовий політичний менеджмент:  

теоретико-методологічні засади 

Тема 1. Політичні кризи: чинники, етапи 

розвитку й різновиди 
15 2 2 – – 11 

Тема 2. Антикризовий політичний 

менеджмент: підходи, моделі й функції 
15 2 2 – – 11 

Тема 3. Антикризова політична 

комунікація 
15 2 2 – – 11 

Разом – Змістовий модуль 1 45 6 6 – – 33 

Змістовий модуль 2. Антикризовий політичний менеджмент на 

практиці:  досвід США, країн ЄС, Держави Ізраїль та Японії  

Тема 4. Антикризовий політичний 

менеджмент у США 
15 2 2 – – 11 

Тема 5. Антикризовий політичний 

менеджмент у країнах ЄС (частина 1) 
15 2 2   11 

Тема 6. Антикризовий політичний 

менеджмент у країнах ЄС (частина 2) 
15 2 2 – – 11 

Тема 7. Антикризовий політичний 

менеджмент в Державі Ізраїль 
15 2 2 – – 11 

Тема 8. Антикризовий політичний 

менеджмент в Японії 
15 2 2 – – 11 

Разом – Змістовий модуль 2 75 10 10 – – 55 

РАЗОМ 120 16 16 – – 88 
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5. Теми семінарських занять 

 

Змістовий модуль 1. Антикризовий політичний менеджмент:  

теоретико-методологічні засади 

 

Тема 1. Політичні кризи: чинники, етапи розвитку й різновиди (2 год.) 

 

1. Політичні кризи: ознаки, чинники й наслідки. 

2. Етапи розвитку політичних криз. 

3. Різновиди політичних криз. 

 

Основні поняття: політична стабільність, політичний конфлікт, політична криза, 

умови політичної кризи, етапи політичної кризи, наслідки політичної кризи. модель 

політичного циклу, парламентська криза, урядова криза, криза легітимності влади, криза 

політичної участі. 

 

Тема 2. Антикризовий політичний менеджмент: підходи, моделі й функції (2 год.) 

 

1. Антикризовий політичний менеджмент: основні підходи до концептуалізації.  

2. Моделі та стратегії антикризового політичного менеджменту. 

3. Функції антикризового політичного менеджменту. 

 

Основні поняття: політичний менеджмент, антикризовий політичний менеджмент, 

стратегія антикризового політичного менеджменту, модель антикризового політичного 

менеджменту. 

 

Тема 3. Антикризова політична комунікація (2 год.) 

 

1. Ознаки антикризової політичної комунікації. 

2. Моделі антикризової політичної комунікації. 

3. Антикризова політична комунікація в контексті інформаційної безпеки держави. 

 

Основні поняття: політична комунікація, антикризова політична комунікація, 

інформаційна політика, інформаційна безпека держави. 

 

 

Змістовий модуль 2. Антикризовий політичний менеджмент на практиці:  досвід 

США, країн ЄС, Держави Ізраїль та Японії   

 

Тема 4. Антикризовий політичний менеджмент у США (2 год.) 

 

1. Програма Ф. Рузвельта «Новий курс». 

2. США та світова економічна криза 2008–2009 рр.: заходи адміністрації Б. Обами. 

3. Антикризові заходи в контексті внутрішньої політики адміністрації Д. Трампа. 

4. Заходи уряду США у боротьбі з поширенням і наслідками COVID–19. 

 

Основні поняття: «Новий курс», світова економічна криза, адміністрація 

президента, США. 
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Тема 5. Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 1) (2 год.) 

 

1. Політика урядів країн ЄС в контексті світової економічної кризи 2008–2009 рр. 

2. Заходи урядів країн ЄС в боротьбі з поширенням і наслідками COVID–19. 

 

Основні поняття: світова економічна криза, монетарна політика, економіка, 

фінансова установа, реальний сектор економіки, Європейський Союз.   

 

Тема 6. Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 2) (2 год.) 

 

1. Причини міграційних криз в ЄС. 

2. Напрями та інструменти міграційної політики ЄС. 

3. Антикризовий політичний менеджмент у сфері міграційної політики країн ЄС. 

 

Основні поняття: міграційна політика, міграційна криза, біженець, множинне 

громадянство, антикризовий політичний менеджмент, Європейський Союз. 

 

Тема 7. Антикризовий політичний менеджмент в Державі Ізраїль (2 год.) 

 

1. Антикризовий політичний менеджмент і національна безпека в Державі Ізраїль. 

2. Політика уряду Держави Ізраїль в контексті світової економічної кризи 2008–2009 рр. 

3. Заходи уряду Держави Ізраїль в боротьбі з поширенням і наслідками COVID–19. 

 

Основні поняття: уряд, національна безпека, світова економічна криза, монетарна 

політика, економіка, фінансова установа, реальний сектор економіки, Держава Ізраїль.   

 

Тема 8. Антикризовий політичний менеджмент в Японії (2 год.) 

 

1. Політика уряду Японії в контексті світової економічної кризи 2008–2009 рр. 

2. Заходи уряду Японії в боротьбі з поширенням і наслідками COVID–19. 

3. Політика уряду Японії в контексті забезпечення національної безпеки. 

 

Основні поняття: світова економічна криза, монетарна політика, економіка, 

фінансова установа, реальний сектор економіки, Японія.   

 

6. Теми лабораторних занять 
 

Лабораторні заняття не передбачені навчальною програмою.  

 

7. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 Політичні кризи: чинники, етапи розвитку й різновиди 11 

2 Антикризовий політичний менеджмент: підходи, моделі й функції 11 

3 Антикризова політична комунікація 11 

4 Антикризовий політичний менеджмент у США 11 

5 Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 1) 11 

6 Антикризовий політичний менеджмент у країнах ЄС (частина 2) 11 

7 Антикризовий політичний менеджмент в Державі Ізраїль 11 

8 Антикризовий політичний менеджмент в Японії 11 

Разом 88 
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8. Індивідуальні завдання 
 

Індивідуальні завдання не передбачені навчальною програмою. 

 

9. Методи навчання 
 

Навчальний процес здійснюється за традиційною технологією: лекції, практичні 

(семінарські) заняття, самостійна робота. Також передбачено проектно-орієнтоване навчання, 

дискусії, аналіз статистичних баз даних. 

На лекційних заняттях використовуються головно: словесні методи (розповідь, бесіда, 

пояснення, лекція, діалог); наочні і практичні методи (ілюстрація, демонстрація, а також 

презентація); метод синтезу, аналізу, індукції, дедукції тощо. На семінарських заняттях 

використовуються: дискусія, проблемно-пошуковий, інтерактивний методи тощо. У рамках 

самостійної роботи застосовуються дослідницькі методи. 

 

10. Методи контролю 
 

Оцінка знань, умінь і практичних навиків студента з курсу «Антикризовий 

політичний менеджмент» здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

 практичні/самостійні тощо – 30% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 30);  

 контрольні заміри (модулі) – 20% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 20);  

 екзамен – 50% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 50). 

Поточний контроль знань студентів проводять за трьома складовими: 

 контроль систематичності та активності роботи студента впродовж семестру; 

 контроль за виконанням модульних завдань/контрольних замірів; 

 контроль за виконанням завдань самостійного опрацювання. 

При контролі систематичності й активності роботи студентів оцінці підлягають: 

 самостійна робота студентів; 

 відвідування й активність на семінарських занять; 

 рівень засвоєння знань програмного матеріалу. 

 

Поточний контроль успішності здійснюється за п’ятибальною шкалою: «5» – відмінно, 

«4» – добре, «3» – задовільно, «2» – доповнення, «1» – коментарі (участь у дискусії). 

Контроль знань за результатами вивчення змістовного модуля оцінюється в 10 балів. Форма 

підсумкового контролю – екзамен у комбінованій (усній і тестовій) формі в кінці семестру.  

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам 
 

Максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів із дисципліни, котра  

завершується екзаменом, становить за поточну успішність 50 балів. На іспиті студент теж 

може отримати 50 балів. 

 

Поточний контроль та самостійна робота Сума Екзамен 

Змістовий модуль 1 50 50 

1 2 3 4 5 6   

        

1, 2 ... 6 – теми семінарських занять у рамках змістовного модуля. 
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При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця 

відповідності оцінювання знань студентів за різними системами. 

 

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS 

 
Національна шкала Рейтингова шкала Шкала ЕСТS Пояснення 

5 (відмінно) 90-100 А Відмінно  

4 (добре) 
81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре  

3 (задовільно) 
61-70 D Задовільно  

51-60 Е Достатньо  

2 (незадовільно) 

25-50 FХ Незадовільно  

0-24 F 
Незадовільно без 

права перездачі 

 

12. Методичне забезпечення 
 

1. Робоча програма навчальної дисципліни «Антикризовий політичний менеджмент». 

2. Силабус і схема курсу «Антикризовий політичний менеджмент». 

3. Методичні рекомендації для студентів з курсу «Антикризовий політичний 

менеджмент» з планом проведення лекційних і семінарських занять та самостійної 

роботи з курсу, з методами контролю та правилами розподілу балів студентам, а 

також з питаннями до підсумкового екзамену. 

 

13. Основна та додаткова література 
 

Основна література: 

 

1. Boin A., Hart P., Stern E., Sundelius B. The Politics of Crisis Management: Public 

Leadership Under Pressure. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. 210 p. 

2. Cichocki M. A., Grzegorz Grosse T. The aspects of a crisis: An analysis of crisis 

management from an economic and political perspective. Warsaw: Natolin European 

Centre, 2016. 209 p. 

3. Collett E., Le Coz C. After the Storm: Learning from the EU Response to the Migration 

Crisis. Migration Policy Institute Europe. 2018. URL: 

https://www.migrationpolicy.org/research/after-storm-eu-response-migration-crisis.    

4. Crisis Management, Coordination and Capacities. Luxembourg: Publications Office of 

the European Union, 2021. 71 p. 

5. Van Hecke S., Fuhr H., Wolfs W. The Politics of Crisis Management by Regional and 

International Organizations in Fighting Against a Global Pandemic: the Member States at 

a Crossroads. International Review of Administrative Sciences. 2021. Vol 87. No. 3. P. 

672–690. 
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Додаткова література: 

 

1. Ковалевський В. Політична комунікація як інструмент подолання кризових явищ. 

Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія 

«Питання політології». 2015. Вип. 17. № 912. 144–152. 

2. Малиновська О. Міграційна політика: глобальний контекст та  українські реалії: 

монографія. К.: НІСД, 2018. 472 с. 

3. Мацієвський Ю. Деякі аспекти вивчення феномена кризи у політичних 

дослідженнях. Політичний менеджмент. 2008. № 6. С. 16–29. 

4. Мацієвський Ю. Політична криза: теоретичний аналіз. Наукові записки 

Національного університету «Острозька академія». Сер.: Політичні науки. 2008. 

Вип. 3. С. 146–161. 

5. Осадчук І. Асамблейно-незалежна система правління у Швейцарській Конфедерації. 

Регіональні студії. 2018. № 15. С. 32–37.  

6. Осадчук І. Урядові кабінети в контексті функціонування атипової парламентської 

системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003). Politicus. 2020. Вип. 2. С. 75–82.  

7. Ставченко С.  Управління політичною кризою versus політичний антикризовий 

менеджмент. Evropsky politicky a pravni diskurz. 2016. Vol. 3. No. 4. S. 110–116. 

8. Фесенко М. Антикризові заходи адміністрації Б. Обами в умовах фінансово-

економічних потрясінь світової економіки. Актуальні проблеми міжнародних 

відносин: зб. наук. праць. К.: Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2010. Вип. 93. Ч. 2. С. 78–85. 

9. Фітісова А., Солодько А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики. 

Аналітичний центр CEDOS. 2016. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/mihratsiina-

kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky. 

10. Bown C. Economics and Policy in the Age of Trump. Centre for Economic Policy 

Research (CEPR). London: CEPR Press, 2017. URL: 

http://giovanniperi.ucdavis.edu/uploads/5/6/8/2/56826033/ageoftrump_june2017.pdf. 

11. Carter D., May P. Making sense of the U.S. COVID-19 pandemic response: A policy 

regime perspective. Administrative Theory & Praxis, 2020. Vol. 42. No. 2. P. 265–277. 

12. Czarnecki M., Starosta A. Two Faces of Anti-crisis Management: from Definitions to 

Concepts. Management. 2014. Vol. 18. No. 1. P. 1–15. 

13. Ghellab Y., Papadakis K. The Politics of Economic Adjustment in Europe: State 

Unilateralism or Social Dialogue? // The Global Crisis: Causes, Responses and 

Challenges: International Labour Office. Geneva: ILO, 2011. P. 81–92. 

14. Kenig O. Covid-19 and the 2021 Elections in Israel: Challenges and Opportunities. 

Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2021. 15 p. 

15. Maor M., Sulitzeanu-Kenan R., Chinitz D. When COVID-19, constitutional crisis, and political 

deadlock meet: the Israeli case from a disproportionate policy perspective. Policy and Society. 

Vol. 39. No. 3. 2020. P. 442–457. 

16. Olsson S. Crisis Management in the European Union Cooperation in the Face of 

Emergencies. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. 171, [12] p. 

17. Ruijter A., Beetsma R., Burgoon B., Nicoli F., Vandenbroucke F. EU solidarity in 
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