
Анотація на дисципліну  
ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 

(курс за вибором) 
Освітня програма «ФАРМАЦІЯ» 
Спеціальність: 226 «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ» 
Мета курсу — формування у здобувачів вищої освіти глибоких економічних 
знань, логіки сучасного економічного мислення і економічної культури, 
адекватних умовам ринкових відносин, навчання здобувачів вищої освіти 
базовим методам аналізу економічних процесів, вмінню приймати обґрунтовані 
рішення з приводу економічних проблем, пов'язаних з їх майбутньою 
професійною діяльністю. 
Дисципліна є підґрунтям для подальшого вивчення організації та економіки 
фармації, фармацевтичного маркетингу та менеджменту, соціальної економіки, 
фармакоекономіки, що передбачає інтеграцію викладання з вище зазначеними 
дисциплінами. 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність  розуміння основних економічних явищ і 
процесів, трансформаційних процесів в економіці України, здатність 
орієнтуватись у виборі ефективного управлінського рішення  з приводу 
економічних питань. 
Програмні результати навчання: 
знати: об’єкт, предмет, функції економіки; суть основних понять економічної 
теорії; методи дослідження економічних процесів;  основні види економічних 
потреб; поняття економічної системи; основні моделі сучасних систем 
економіки;  основні форми власності; види ринкової конкуренції; закон попиту і 
пропозиції; основні макроекономічні показники; типи економічного зростання; 
функції держави в ринковій економіці; основні принципи державного 
регулювання економіки; основні джерела фінансування охорони здоров’я; 
організацію і умови підприємницької діяльності; організаційно-правові форми 
підприємств; суть капіталу та його джерела формування;  поняття доходу та 
витрат підприємства. 
уміти: розраховувати коефіцієнти еластичності попиту і пропозиції; 
аналізувати проблеми розвитку підприємництва, ринкових відносин; 
вирішувати економічні задачі; використовувати набуті знання з основ 
економіки у своїй професійній діяльності. 



володіти: основами економічного мислення, яке спирається на глибоке знання 
економічних законів та механізмів їх впливу, первинними навичками 
раціональної економічної поведінки. 
Зміст навчальної дисципліни:  

ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. РИНКОВА ЕКОНОМІКА. 
Економіка: сутність, методи, функції. Економічна система та її зміст. Гроші, їх 
функції та види. Ринкова економіка та механізм її регулювання. 
МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА. Національна та міжнародна 
економіка: структура та показники розвитку. Макроекономічна рівновага та 
нестабільність. Державне регулювання економіки. Роль держави у розвитку 
охорони здоров’я України. Доходи і соціальний захист. Основи фінансування 
охорони здоров'я. Економіка та організація діяльності підприємств галузі 
охорони здоров’я. . Капітал та джерела його формування. Доходи та витрати 
підприємства 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 
годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 50 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 
 
 
 
 
 


