
 

 

 

Силабус навчальної дисципліни 

«Економічна теорія» 

 

Спеціальність: 226 Фармація, промислова 

фармація 

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти 

молодший бакалавр 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна з фахового переліку 

Семестр 2 (другий) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / 

загальна кількість 

годин 

1,5 кредити / 45 годин 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Формування системи теоретичних знань щодо понятійно-
категоріального апарату економічної теорії; ґрунтовне оволодіння 
сутністю економічних явищ і процесів; забезпечення базової 
фундаментальної теоретичної підготовки, необхідної для подальшого 
вивчення циклу економічних дисциплін; глибоке розуміння законів і 

основних тенденцій економічного розвитку суспільства. 

Чому це цікаво / 

потрібно вивчати (мета) 

Формувати у здобувачів 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. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

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. 

Як можна 

користуватися набутими 

знаннями і вміннями 

(компетентності) 

Формування здатностей: до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях; виконувати пошук, 

оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та 
електронних джерел; до розуміння основних теоретичних положень, 
концепцій та принципів математичних та соціально-економічних наук; 
продемонструвати знання і розуміння фундаментальних наукових 
фактів, концепцій, теорій, принципів; розуміти завдання сучасного 
виробництва, спрямовані на задоволення потреб споживачів. визначати 
техніко-економічну ефективність машин, процесів, устаткування й 
організації галузевого машинобудування та їхніх складників на основі 

застосовування аналітичних методів і методів комп’ютерного 
моделювання. розуміти і враховувати правові, соціальні, екологічні, 
етичні, економічні й комерційні обмеження та ризики, реалізуючи 
технічні рішення. здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

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

Економічні потреби і виробництво. Економічна система та її 

зміст. Сутність відносин власності. Товарне виробництво. Товар. 

Ринок в економічній системі суспільства. Інфраструктура ринку. 

Сутність і функції грошей. Історія розвитку грошей. 

Підприємництво і підприємство (фірма). Капітал. Витрати 

виробництва. Прибуток. Рента. Виробництво, розподіл і 

використання національного доходу. Економічне зростання. 

Фінансова система. Держава у ринковій економіці. Світове 

господарство. Форми міжнародних економічних відносин. 

 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота 

Методи навчання: словесні, наочні 

Форми навчання: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна 

(на основі ПЗСО) 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з основ 
економіки, математики, географії  

Пореквізити Вивчення курсу є необхідним для подальшого засвоєння знань з 
економіки та організації фармації  

Інформаційне

забезпечення 

з фонду  

Література: 

Основи економічної теорії: підручник. Т. М. камінська. 2-ге 

видання. К.: Медицина. 2018. 232 с.  

Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. 

В.Д. Базилевича. К., 2016.  

Злупко С.М. Історія економічної теорії: підручник. К., 2015. 

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., 2017. 

Дахно І.І. Світова економіка: навч. посіб. К.: ЦНЛ, 2016 

Дзюбик С.Д., Ривак О.С. Основи економічної теорії: навч. 

посіб. К., 2016.  

Репозитарій Медичного фахового коледжу ЗДМУ: 

Посилання на вкладені в репозитарій авторські конспект лекцій, 

методичні рекомендації, які пройшли процедуру затвердження 

цикловою комісією 



Локація та матеріально 

– технічне забезпечення 

Аудиторія №12, ноутбуки, стенди, нормативні документи  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Відділення Професійної та практичної підготовки відділення «Фармація» 

Факультет Фармацевтичний 

Викладач  Посада: викладач 

Профайл викладача: посилання на профіль 

Тел.: контактний телефон 

E-mail: посилання на скриньку  

Оригінальність 

навчальної дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою  

Лінк на дисципліну Вказується посилання на розроблений електронний курс 
 

Заст. директора з навчальної частини Ю. С. Саболдашна 

Розробник Т. Ю. Четвертак 


