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Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів 

систематизованого уявлення про основні проблеми, що є предметом політичної 

науки, ґрунтовних знань з політології, які  є складовою наукового фундаменту 

для подальшої соціально-гуманітарної  підготовки студентів університету та 

виховання патріотичної та громадянської позиції. 
Передреквізити: дисципліна «Політологія» в структурно-логічній схемі 

дисциплін базується на набутих відповідних знаннях з таких дисциплін: історія та 

культура України, філософія. 
Постреквізити: вивчення дисципліни «Політологія» передбачає 

формування умінь застосовувати отримані знання в процесі подальшого навчання 

та у професійній діяльності, забезпечує високий рівень гуманітарної підготовки. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько 

свідомо. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Здатність до 

адаптації та дії у новій ситуації. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. Здатність зберігати та 

примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на 

основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця 

у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність 

використовувати у професійній діяльності знання нормативно-правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 
Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, 

методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її 

складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та доступності 

фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації 

вартості лікарських засобів. 
Програмні результати навчання: 
знати 

– знати природу і характер політичної та соціальної взаємодії; 
– знати основні поняття та категорії політології, історії політичних вчень, 

дипломатії; 
– знати специфіки становлення вітчизняної думки в сфері політики влади, 

держави і права, форм пізнання і обґрунтування політичних ідеалів в 

контексті загальносвітових досягнень в цій галузі знань; 
– уміти 
– уміти визначати політичні та дипломатичні ризики і переваги для держави; 
– уміти аналізувати та оцінювати різноманітні підходи до розвязання 

державно-політичних проблем; 
– уміти аналізувати інформацію про стан політичної взаємодії між 

учасниками міжнародних відносин; 



– уміти оцінювати політичні інститути та процеси; 
– уміти проводити самостійні та групові дослідження у сфері політології; 
– уміти обстоювати інтереси України, зокрема щодо формування політичного 

курсу; 
– уміти оцінювати вплив політичної культури на прийняття політичних 

рішень; 
– уміти збирати, аналізувати та узагальнювати інформацію, повязану з 

різноманітними політичними вченнями, оцінювати їхню вагомість для 

захисту національних інтересів України.  
Зміст навчальної дисципліни:  

Політологія  як наука: об’єкт, предмет і метод політології. Політична влада як 

суспільне явище та об’єкт політології. Виникнення та розвиток політичної думки. 
Громадянське суспільство. Політичні системи та політичні режими. 
Суть і функції держави в політичній системі суспільства. Політичні партії та 

виборчі системи. Суб’єкти та  об’єкти політики. Політична участь. Політичні 

еліти та політичне лідерство. Політична свідомість та політична культура. Світові 

політико-ідеологічні доктрини. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 36 годин аудиторних навчальних занять і 54 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: залік. 


