
 

   



 

   



 

  

Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям підготовки, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів - 1,5 

  

Галузь знань: 

22 Охорона здоров'я  

 
Нормативна 

 

Модулів – 1 

Напрям підготовки:  

226 Фармація, промислова фармація 

(молодший бакалавр) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 1-й 

Індивідуальне науково-

дослідне  завдання                        
Семестр 

Загальна кількість годин - 

45 

І-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 

Молодший бакалавр; 

 

17 год. 

семінарські 

8 год. 

Самостійна робота 

20год. 

Індивідуальні завдання: -  

Вид контролю: 

Диференційований залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
Мета: сформувати у молодих спеціалістів економічне мислення, адекватне до специфіки соціально-

економічних перетворень, що дасть змогу з нових світоглядних, концептуальних позицій усвідомити наявні 

та гіпотетичні суперечності життя й використовувати їх у майбутній практичній діяльності. 

Основне завдання дисципліни - допомогти студентам зрозуміти трансформаційні процеси в 

економіці України, проблеми перехідної економіки, зорієнтуватись у виборі ефективного управлінського 

рішення, набути первинних навичок раціональної економічної поведінки. 

Знання, здобуті студентами після вивчення економічної теорії, стануть теоретичною та 

методологічною базою для подальшого опанування медицини, яка розвивається й удосконалюється в умовах 

ринкової економіки. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

⎯ основний зміст усіх розділів економічної теорії; 

⎯ доцільність і можливість застосування отриманих знань у господарській діяльності; 

⎯ суть основних економічних явищ і процесів; 

⎯ особливості розвитку ринкової економіки в Україні; 

⎯ економічні механізми, які визначають суб’єктів господарювання і суб’єктів освіти і медицини; 

⎯ основи організації фінансово-господарської діяльності закладів охорони здоров’я; 

⎯ мати уявлення про фактори, які впливають на розвиток економічних процесів у медицині; 

⎯ зміст основних категорій, законів і процесів ринкової економіки; 

⎯ суть циклічного розвитку економіки, економічної кризи та шляхів її подолання; 

⎯ ключові питання трансформаційних процесів з погляду нових світоглядних, концептуальних і 

теоретичних підходів економічного життя і науки; 

⎯ особливості сучасного стану вітчизняної економіки, реформування відносин власності в галузі 

охорони здоров’я; 

⎯ зміст основних пропорцій, процесів і ситуацій на мікрорівні, розбиратися в чинниках 

макроекономічної рівноваги і макродинаміці, представляти механізм та причини інфляції та 

безробіття. 

Студенти повинні вміти: 

⎯ вміти самостійно аналізувати, розуміти і знаходити напрямки вирішення складних економічних 

проблем у галузі охорони здоров’я; 

⎯ оцінювати результати господарчої діяльності підприємств медичного комплексу; 

⎯ робити обґрунтовані висновки із проведеного аналізу; 

⎯ використовувати методи економічної науки в своїй професійній та організаційно-соціальній 

діяльності, виявляти проблеми економічного характеру, пропонувати методи їх вирішення і 

оцінювати очікуваний результат; 

⎯ орієнтуватися в питаннях функціонування економіки; 

⎯ орієнтуватись в проблемах розвитку підприємництва, ринкових відносин, фінансово-кредитної 

та банківської системи господарства; 

⎯ приймати практичні рішення щодо ефективного застосування набутих економічних знань під 

час виконання своїх професійних обов’язків; 

⎯ представляти закономірності економічної поведінки ринкових суб’єктів (продавців і покупців, 

фірм-виробників і споживачів у галузі охорони здоров’я тощо). 

⎯ володіти категоріальним апаратом мікро- і макроекономіки на рівні розуміння і вільного 

відтворення; 

⎯ володіти методикою проведення економічного аналізу; 

⎯ володіти методами моделювання економічних процесів і явищ у медицині; 

⎯ основами комп’ютерного моделювання для відображення різних медичних взаємозв’язків і 

результатів; 

⎯ володіти особливостями аналізу різних ланок розвитку галузі охорони здоров’я. 

Студенти мають бути поінформовані про: 

⎯ поняття, суть та значення економічної теорії; 

⎯ Зміни в господарському та політичному житті нашого суспільства 



 

  

2.Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1. Економічна теорія 

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво  

Тема 1. Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання 

Тема 2 . Сутність відносин власності 

Тема 3 Економічні потреби і виробництво 

Тема 4 Економічна система і її зміст  

Тема 5. Товарне виробництво. Товар. 

Тема 6. Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей 

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринкової економіки 

Тема 7.Ринок в економічній системі суспільства.  

Тема 8. Інфраструктура ринку. 

         Тема 1. Підприємництво і підприємство (фірма) 

Тема 2. Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента 

Змістовий модуль 3. Основи мікроекономіки 

Тема 3 Економічне зростання. Фінансова система 

Тема 4 Виробництво, розподіл і використання національного доходу 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономіки. Світове господарство. 

Тема 5 Держава у ринковій економіці 

Тема 6. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 

 

3.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

Модуль 1. Економічна теорія як наука 

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво 

Тема 1. Економічна теорія: предмет, значення, функції, 

методи пізнання 

4 2 - - - 2 

Тема 2 . Сутність відносин власності 4 2 - - - 2 

Тема 3 Економічні потреби і виробництво 3 1 - - - 2 

Тема 4 Економічна система і її зміст 3 1 2 - - - 

Тема 5. Товарне виробництво. Товар. 2 1 - - - 1 

Тема 6. Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей 2 1 - - - 1 

Разом за змістовим модулем 1 18 8 2 - - 8 

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринкової економіки 

Тема 7. Ринок в економічній системі суспільства.  4 1 - - - 3 

Тема 8. Інфраструктура ринку. 4 1 2 - - 1 

Тема 8. Підприємництво і підприємство (фірма) 4 2 - - - 2 

Тема 9. Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента 2 - - - - 2 

Разом за змістовим модулем 2 14 4 2 - - 8 

Змістовий модуль 3. Основи мікроекономіки 

Тема10. Виробництво, розподіл і використання 

національного доходу 

4 2 2 - - - 

Тема 11. Економічне зростання. Фінансова система 4 2 - - - 2 

Разом за змістовим модулем 3 8 4 2 - - 2 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономіки. Світове господарство. 

Тема 12. Держава у ринковій економіці 2 1 - - - 1 

Тема 13. Світове господарство. Форми міжнародних 

економічних відносин 

3 - 2 - - 1 

Разом за змістовим модулем 4 5 1 2 - - 2 

Всього: 45 17 8  - 20 

 

 

 



 

  

4. Теми лекцій 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво 

1 Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання 2 

2 Сутність відносин власності 2 

3 Економічні потреби і виробництво. Економічна система та її зміст. 2 

4 Товарне виробництво. Товар. Сутність і функції грошей. Історія 

розвитку грошей 

2 

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринкової економіки 

5 Ринок в економічній системі суспільства. Інфраструктура ринку. 2 

6 Підприємництво і підприємство (фірма) 2 

Змістовий модуль 3. Основи мікроекономіки 

7 Виробництво, розподіл і використання національного доходу.  2 

8 Економічне зростання. Фінансова система 2 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономіки. Світове господарство. 

9 Держава у ринковій економіці  2 

        Всього: 17 

 

5. Теми семінарських занять 

                                                                                                  

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво 

1 Економічна система та її зміст 2 

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринкової економіки 

2  Інфраструктура ринку. 2 

Змістовий модуль 3. Основи мікроекономіки 

4 Виробництво, розподіл і використання національного доходу 2 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономіки. Світове господарство. 

5 Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 2 

        Всього: 8 

 

6. Теми практичних занять 

7. Теми лабораторних занять 

8. Самостійна робота 

№ з/п Назва теми Кількість годин 

Змістовий модуль 1. Вступ до економічної теорії. Суспільне виробництво 

1 Економічна теорія: предмет, значення, функції, методи пізнання 2 

2 Сутність відносин власності 2 

3 Економічні потреби і виробництво  2 

4 Товарне виробництво, товар. 1 

5 Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей 1 

Змістовий модуль 2. Загальні основи ринкової економіки 

5 Ринок в економічній системі суспільства.  3 

6 Інфраструктура ринку. 1 

7 Підприємництво і підприємство (фірма) 2 

8 Капітал. Витрати виробництва. Прибуток. Рента 2 

Змістовий модуль 3. Основи мікроекономіки 

10 Економічне зростання. Фінансова система 2 

Змістовий модуль 4. Основи макроекономіки. Світове господарство. 

11 Держава у ринковій економіці 1 

12 Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин 1 

Всього: 20 

 

 

 



 

  

9. Індивідуальні завдання 

10. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод; 

2. Проблемне навчання; 

3. Репродуктивний метод; 

4. Частково-пошуковий метод; 

5. Дослідницький метод. 

11. Методи контролю 

1. Діагностичний (попередній) контроль. 

2. Поточний контроль. 

3. Тематичний контроль. 

4. Періодичний контроль. 

5. Усне опитування. 

6. Тестовий контроль. 

7. Контроль практичних навичок.  

8. Підсумковий контроль. 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

Модуль 1. Економічна теорія як наука 

 

 

Сума ЗМ 1.  ЗМ 2.  ЗМ 3.  ЗМ 4.  
100 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальні програми (електронний варіант). 

2. Робочі програми (копії). 

3. Навчальна література (підручники і посібники). 

4. Матеріали для організації та проведення занять: 

• методичні вказівки для викладача та студента; 

• методичні вказівки для СПРС; 

5. Матеріали контролю знань та вмінь студентів: 

• Матеріали для тестування; 

• Схеми; 

• Кросворди. 

• Плакати  

6. Стенди. 

7. Таблиці. 



 

  

14. Рекомендована література 

Основна  

1. Баб’як М.М., Пешенкова Л.А., Рібчук А.В. Економічна теорія: навч. посіб. / М.М. Баб’як, 

Л.А. Пешенкова, А.В. Рібчук. — К., 2005. — 208 с. 

2. Бунге М. Сучасний дискурс / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2005. — 696 с. 

3. Грошово-кредитна політика в Україні / B.C. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, 

В.І. Міщенко. — К., 2003. — 424 с. 

4. Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. — К.: ЦНЛ, 2006. — 264 с. 

5. Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: навч. посіб. — К., 2006. — 482 с. 

6. Дідівська Л.І., Головко Л.С. Державне регулювання економіки: навч. посіб. — К., 2006. — 

214 с. 

7. Дмитренко Л.А. Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб. — К.: Медицина, 2010. — 

144 с. 

8. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. —К., 2006. — 616 с. 

9. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій та вправи: навч. посіб. — К., 2005. — 212 с. 

10. Злупко С.М. Історія економічної теорії: підручник. — К., 2005. — 720 с. 

11. Історія економічних учень: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2004. — 1300 с. 

12. Камінська Т.М. Основи економічної теорії: підручник. — К.: Медицина, 2011. — 256 с. 

13. Круш П.В., Тульчинська С.О. Макроекономіка: навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2005. — 400 с. 

14. Макроекономіка: підручник / За ред. В.Д. Базилевича. — К., 2006. —624 с. 

15. Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник / За ред. В.П. Громовика. — К.: Медицина, 

2008. — 752 с. 

16. Мочерний С.В. Політекономія: підручник. — К., 2005. — 386 с. 

17. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навч. посіб. — К., 2005. — 400 с. 

18. Основи економічної теорії / За ред. А.А. Чухна. — К., 2001. — 608 с. 

19. Основи економічної теорії: навч. посіб. / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, 

А.Г. Прохоренко та ін. — К.: Академія, 2002. — 352 с. 

20. Основи підприємницької діяльності: навч. посіб. / С.В. Мочерний, О.А. Устинко, 

С.І. Чоботар. — К.: Академія, 2005. — 280 с. 

21. Панчишин С. Макроекономіка. — К., 2002. — 616 с. 

22. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: навч. посіб. / Ю.В. Пасічник. 

— К., 2002. — 496 с. 

Допоміжна 
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