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Метою вивчення навчальної дисципліни є: викладання навчальної дисципліни 

“Основи економічної теорії” (курс за вибором)” є формування у студентської молоді основ 

наукового економічного світогляду, який би забезпечив рівні для всіх фахівців з вищою 

фармацевтичною освітою стартові можливості свідомих дій в економічному житті 

суспільства. В сучасних умовах ринкової економіки формування нового типу економічного 

мислення набуває надзвичайно важливого значення. Адже випускники вищої школи — 
майбутні лікарі повинні застосовувати отримані ними знання з економічної теорії на практиці 

в повсякденному житті і професійній діяльності, здійснювати вірний вибір рішень, володіти 

економічною культурою. 
Міжпредметні зв'язки: дисципліна «Основи економічної теорії» в структурно-

логічній схемі дисциплін базується на набутих відповідних знаннях із шкільного курсу. Вона 

інтегрується з вивченням курсу історія України та української культури. Вивчення дисципліни 

формує засади подальшого вивчення студентом курсів: філософія, біоетика та біобезпека з 

основами охорони праці в галузі, гігієна та екологія, що передбачає інтеграцію з цими 

дисциплінами «по вертикалі» в процесі подальшого навчання та формування вмінь 

застосовувати необхідні знання у професіональній діяльності, а також формування 
гармонійно розвиненої особистості. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетентностей, 

як: здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі охорони здоров’я за 

спеціальністю «Медицина» у професійній діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов 

і вимог;  здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, здатність вчитися і бути 

сучасно навченим; здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; здатність до 

проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, закладу охорони здоров’я, проведення 

заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності 

використання медичних ресурсів. 
Програмні результати навчання: проводити аналіз діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я, виявляти дефекти діяльності та причин їх формування. Проводити 

заходи щодо забезпечення якості медичної допомоги і підвищення ефективності використання 

медичних ресурсів; проводити епідеміологічні та медико-статистичні дослідження здоров’я 

населення, виявляючи групи, території, час та фактори ризику, з урахуванням соціально-
економічних та біологічних детермінант, використовуючи статистичні та лабораторні методи; 

здійснювати аналіз захворюваності населення, обробку державної, соціальної, економічної та 

медичної інформації з використанням стандартних процедур. 
Очікувані результати навчання:  
знати: формування теоретичних засад економічного світогляду; поєднання 

економічних та гуманістичних інтересів; 
вміти: ефективно застосовувати систему отриманих економічних знань, розв'язувати 

складні задачі та вирішувати практичні економічні проблеми; взаємодіяти з іншими людьми 

на основі духу здорової конкуренції, творчої підприємницької ініціативи, прояву 

індивідуальних здібностей; самостійно здійснювати економічний вибір, оперативно приймати 

правильні економічні рішення і нести за них відповідальність. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Предмет і метод економічної теорії: історія розвитку економічної теорії. Зародження 

економічної думки та етапи її розвитку. Основні напрями сучасної економічної теорії. Внесок 

українських вчених у розвиток світової економічної науки. Предмет економічної теорії та її 

завдання. Функції економічної теорії: пізнавальна, практична, виховна. Зв’язок економічної 

теорії з іншими науками. Єдність економічної теорії і господарської практики. Економічне 



мислення і його роль в розвитку суспільства. Завдання економічної науки по формуванню 

економічного типу мислення. Економічна теорія – основа економічної політики. Економічна 

наука в сучасних умовах. Метод економічної науки. Структура методу економічного аналізу. 

Нові сучасні методи дослідження економічної теорії. Економічна система суспільства та її 

складові. Матеріальне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини, техніко-
економічні відносини та господарський механізм. Спосіб виробництва. Взаємозв’язок 

елементів економічної системи. Роль людини в розвитку економічної системи суспільства. 

Ефективність економічної системи та її критерії. Моделі економічних систем. Сучасний стан, 

проблеми і перспективи розвитку економічної системи України.  Економічний закон: сутність 

і прояв. Класифікація економічних законів. Механізм дії, регулювання і використання 

економічних законів. Дія економічних законів в галузі сучасної охорони здоров’я, специфіка 

їх прояву у медичній галузі. Економічні категорії та їх види.  
Економічний прогрес: критерії і рушійні сили. НТР та її роль в економічному 

прогресі: сутність і критерії економічного прогресу. Рушійні сили і фактори економічного 

прогресу. Сутність, основні риси і суперечності науково-технічної революції. Роль НТР в 

економічному прогресі. Розвиток сутнісних сил людини – вирішальний фактор соціально-
економічного прогресу. Сучасні проблеми економічного прогресу. Економічний прогрес в 

Україні: сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку.  
Людина в системі суспільного виробництва: місце і головна роль людини в системі 

суспільного виробництва. Людина як єдність біологічного і соціального. Сутність людини 

економічної. Економічні потреби та їх структура. Економічні інтереси. Людина в економічній 

системі. Людина як головна складова виробничого чи господарського процесу. Причини 

ускладнення взаємин між людиною та природою. Співвідношення факторів виробництва і 

роль, яку в цьому процесі відіграє людина. Якісні характеристики особистого фактора 

виробництва. Місце, яке займає людина в суспільному виробництві. Вплив НТР на зміну місця 

і ролі людини у виробництві. Гуманізація виробництва. Проблема людини в системі 

суспільного виробництва в Україні. 
Ринкова система та механізм її регулювання. Охорона здоров’я в умовах ринку: 

поняття ринку. Ринок як економічна категорія і форма організації суспільного виробництва. 

Об’єктивні основи виникнення ринку і його характерні риси. Основні функції ринку. Роль 

ринку в розвитку економічної системи. Умови існування ефективної ринкової системи. 

Еволюція ринкової економіки. Теорії і моделі ринкової економіки. Проблеми ринкових 

перетворень в Україні на сучасному етапі розвитку. Досвід розвитку ринкових відносин і 

можливості його використання в Україні. Ринкові перетворення в системі охорони здоров’я. 

Особливості ринкових відносин у стоматологічній галузі. Поняття структури ринку. Критерії 

класифікації ринку. Види ринків. Ринок товарів. Ринок послуг. Ринок засобів виробництва. 

Ринок природних ресурсів. Ринок праці та його особливості. Ринок капіталів. Ринок цінних 

паперів. Ринок валют. Ринок науково-технічних розробок та інформації. Формування окремих 

видів ринку в Україні. Ринок стоматологічних послуг: сучасний стан, проблеми і перспективи 

його розвитку в сучасних умовах. Особливості ринку фармацевтичних послуг. Інфраструктура 

ринку: сутність і складові. Значення ринкової інфраструктури для ефективності дії ринкової 

системи економіки в цілому. Стан інфраструктури ринку в Україні. Розвиток інфраструктури 

ринку в галузі охорони здоров'я, зокрема – в фармацевтичнії  галузі. Поняття механізму 

ринкового саморегулювання та його окремих елементів: кон’юнктура ринку, попит, 

пропозиція, ціна, ринкова рівновага, оптимум ринкової економіки, параметри і атрибути 

ринку. Закон попиту і закон пропозиції та механізм їх дії. Поняття еластичності попиту і 

пропозиції. Визначення коефіцієнту еластичності. Основні види еластичності попиту і 

пропозиції. Сутність ціни. Ціна як результат дії ринкового механізму. Структура ціни. Функції 

ціни. Види цін. Фактори та методи ціноутворення в умовах ринку. Проблеми ціноутворення 

на сучасному етапі розвитку економіки. Роль держави в процесі ціноутворення. Особливості 

формування ціни на фармацевтичну послугу в умовах ринку. Ціноутворення в стоматологічній 

галузі. Специфіка ціни фармацевтичних послуги. Закони ринку: закони попиту і пропозиції, 

закон спадної віддачі, закон конкуренції та їх взаємозв’язок. Монополія: сутність і причини 

виникнення. Форми монополій. Наслідки процесу монополізації економіки. Конкуренція та її 



форми. Методи конкурентної боротьби. Управління конкуренцією. Особливості конкуренції в 

фармацевтичній галузі. Антимонопольна діяльність держави. Антимонопольне законодавство 

на сучасному етапі та його значення для розвитку економіки. Роль держави у створенні основ 

ринкової економіки. Проблеми поєднання ринкового і державного регулювання економіки. 

Роль планування і ринку в забезпеченні народногосподарської пропорційності.  
Ринкові перетворення в системі охорони здоров’я України: моделі ринкової 

економіки у сфері охорони здоров’я. Особливості механізму функціонування ринку в системі 

охорони здоров’я. Конкуренція на ринку фармацевтичних послуг та її наслідки для пацієнтів. 

Особливості конкуренції в фармацевтичній галузі. Державна, страхова та платна медицина в 

умовах переходу України до ринку. Оптимальні пропорції ринкових важелів та державного 

втручання в системі охорони здоров’я. Постановка завдань і політика ціноутворення 

фармацевтичних послуг. Система цін. Механізм формування цін. Структура ціни 

фармацевтичних послуги. Сучасні вимоги до формування ціни фармацевтичної послуги. 

Завдання реформування охорони здоров’я за допомогою ціноутворення. 
Об’єкт макроекономіки та її показники. Об’єкт макроекономіки, її цілі та 

завдання: сучасні проблеми макроекономічного регулювання в Україні. Розгалуження сфер 

матеріального і нематеріального виробництва. Структура виробництва, сучасні тенденції в її 

розвитку. Роль НТП у розвитку сучасного виробництва. Основні показники макроекономіки. 

Валовий національний продукт (ВНП), чистий національний продукт (ЧНП). Національний 

доход (НД): сутність, джерела, виробництво, розподіл і перерозподіл. Споживання та 

нагромадження національного доходу, шляхи їх оптимізації. Сучасні проблеми використання 

національного доходу в Україні. Національне багатство та його структура. Удосконалення 

використання національного багатства за сучасних умов розвитку економіки. Проблеми 

раціонального використання національного багатства в Україні.  
Відтворення та економічне зростання в умовах НТП: відтворення: зміст і фактори. 

Види відтворення: просте і розширене. Вплив НТП на процес відтворення. Сучасні проблеми 

відтворення. Відтворення в Україні при переході до ринкової економіки. Економічне 

зростання на макрорівні: сутність і ознаки. Критерії економічного зростання в економічному 

аналізі розвитку країн. Показники економічного зростання, методи їх обчислення. Типи 

економічного зростання: екстенсивне та інтенсивне зростання, їх властивості. Сучасний тип 

економічного зростання та його нова якість. Проблеми інтенсифікації економіки. Економічне 

зростання в Україні: сучасні проблеми і перспективи. Економічний цикл: зміст і ознаки. 

Причини і механізм циклічних коливань в економіці. Фази циклу. Економічна криза: її 

причини, зміст і наслідки. Види циклів: короткотривалі, середньотривалі, довготривалі. Довгі 

хвилі: характеристика і сучасні тенденції розвитку. Особливості сучасного економічного 

циклу та фактори, що на нього впливають: роль НТР, сучасної держави, інтеграції країн в 

світовому господарстві. Антициклічні заходи в економічній політиці держави. Проблеми 

антициклічного регулювання в Україні при переході до ринку. Економічна ефективність: зміст 

і ознаки. Критерії соціальної і економічної  ефективності. Показники економічної 

ефективності: фондоємність і фондовіддача, енергоємність, матеріалоємність і 

матеріаловіддача, трудоємність і продуктивність праці. Синтетичний показник ефективності 

– рентабельність виробництва. Методи обчислення рентабельності виробництва. Основні 

напрями підвищення економічної ефективності в Україні, в тому числі — в фармацевтичній  

галузі.  
Державне регулювання економіки. Роль держави в розвитку охорони здоров’я 

України: економічна роль держави та її функції. Державне регулювання економіки: зміст і 

цілі. Критерії ефективності державного втручання в економіку. Основні моделі державного 

регулювання економіки та їх еволюція. Модель змішаної економіки. Вивчення і застосування 

позитивного досвіду розвинутих країн світу у формуванні прогресивних моделей державного 

регулювання економіки. Форми і методи державного регулювання. Сучасні зміни в 

державному регулюванні економіки. Проблеми державного регулювання економіки в Україні. 

Державне регулювання в системі охорони здоров’я. Сучасний стан, проблеми і перспективи 

розвитку. Роль держави в розвитку охорони здоров’я України, в тому числі — в 

фармацевтичній галузі, при переході до ринку 



Фінансово-кредитна система. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні: 

сутність і функції фінансів. Структура фінансів. Суб’єкти фінансових відносин. Фінансова 

система та її роль в розвитку економіки. Сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку 

фінансової системи України. Бюджетна система: сутність і види. Структура бюджетної 

системи: державний бюджет та місцеві бюджети. Доходи і витрати державного бюджету. 
Бюджет. Структура і формування бюджету. Податкова система. Роль податків в сучасній 

економічній системі. Проблеми оподаткування в Україні. Удосконалення податкової системи. 

Економічна класифікація видатків бюджету. Фінансова політика держави. Дефіцитне 

фінансування. Фінансове оздоровлення економіки. Фінансування витрат на охорону здоров’я. 

Економічні проблеми переходу до страхової медицини. Формування кошторису в системі 

охорони здоров’я. Охорона здоров’я в умовах переходу України до ринку. Фінансування 

медичної галузі. Загальнообов’язкове державне і медичне страхування. Гарантований рівень 

медичної допомоги. Особливості фінансування стоматологічної галузі. Фінансовий ринок та 

його складові. Ринок кредитних коштів. Суть і принципи організації кредиту. Банки, їх роль і 

функції. Банківська система. Фінансово-кредитна діяльність банків. Кредит. Принципи 

кредитування. Види банківського кредиту. Банківський процент. Процентна ставка, її роль і 

фактори динаміки. Сучасні тенденції в розвитку позичкового капіталу. Роль фінансово-
кредитної політики в підвищенні ефективності суспільного виробництва. Реформа фінансової 

та банківської систем. 
Обсг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний обсяг 90 годин, 

у тому числі годин 36 аудиторних навчальних занять і 54 годин самостійної та 
індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: залік. 
 
 
 
 
 


