
АНОТАЦІЯ навчальної дисципліни «ПОЛІТОЛОГІЯ»
 Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та 
ґрунтовне засвоєння студентами політичних світових та вітчизняних процесів, 
закономірності розвитку і функціонування політології, її місце та роль у житті 
суспільства. 

Ця дисципліна відноситься до загальногуманітарних, які формують 
світогляд майбутніх економістів. Курс „Політологія” охоплює методологічні 
основи розвитку політичної науки, її основні закони і закономірності. 

Головним завданням курсу „Політологія” є вивчення сутності, історії, 
теорії і методології політичної діяльності і поведінки. Вміти орієнтуватися в 
основних світових політичних школах, концепціях і напрямах, знати і вміти 
давати характеристику українським політичним вченням, мати уявлення про 
сутність політичного життя, політичних відносин і процесів, про об’єкт і 
суб’єкт політики, знати права людини і громадянина, суть і значення 
політичних систем і режимів у житті держави і суспільства, мати уявлення про 
процеси міжнародного політичного життя, геополітичну обстановку, місце, роль
і статус України в сучасному політичному світі, володіти навичками політичної 
культури, вміти застосовувати політичні знання в своїй професійній і 
громадській діяльності. 

Завдання вивчення дисципліни У результаті вивчення курсу 
„Політологія” студенти повинні: 
 засвоїти методологію вивчення діяльності і розвитку політичних систем і 

політичних процесів;
  вміти оірєнтуватися в основних світових політичних школах, концепціях і 
напрямах розвитку політології, мати уявлення про сутність політичного життя, 
політичних відносин і процесів;
  вміти робити аналіз політичного життя, знати геополітичну обстановку, місце 
і роль, статус України в сучасному політичному світі;
  набути навичок практичного використання теоретичних знань у практичній 
діяльності. 

Завдання лекційних занять Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб
ознайомити студентів із головними методологічними питаннями політології, 
світовим досвідом та сучасним станом політичної діяльності в Україні. Мета 
проведення лекцій полягає у:
  викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 
основних питань методології функціонування і розвитку політичних систем і 
політичних процесів; 
 сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 

„Політологія”. 
Завдання проведення семінарських занять Мета практичних занять 

полягає в тому, щоб сформувати у студентів розуміння основних 
закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, 
явищ, сформувати політичну свідомість та політичну культуру. 

Завдання проведення практичних занять: 
– засвоїти основні положення, зміст, сучасні досягнення політології в 



усьому її багатстві та різноманітності наукових спрямувань;
 - навчитися використовувати політичні знання в своїй професійній та 
громадській діяльності; 
- глибше засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 
Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення
дисципліни: 

 Здатність працювати в команді. 
 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

         Передумови для вивчення дисципліни. Успішному освоєнню навчальної
дисципліни «Політологія» сприяє вивчення таких навчальних предметів як 
«Філософія», «Соціологія», «Правознавство», «Економічна теорія», 
«Українознавство», «Сучасні інформаційні технології», іноземних мов.

 Результати навчаня : 
 Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати 

гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській 
діяльності. 
oОнлайн консультації: за попередньою домовленістю з викладачем щоп’ятниці,
з 10.00 до 12.00. E-mail викладача: Innavivchar79@ukr.net


