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КОМУНІКАЦІЯ
Комунікація зі студентами може здійснюваться за Е-mail викладача
дисципліни; платформами Microsoft Teams та Zoom; мессенджерами Viber,
Telergram, WhatsApp.
АНОТАЦІЯ КУРСУ
Предметом вивчення дисципліни є базові економічні закони та форми
організації економічної діяльності, економічні відносини, що об’єктивно
виникають у процесі виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних
благ та послуг у суспільстві, моделі поведінки економічних суб’єктів, проблеми
оптимізації виробництва в умовах обмеженості ресурсів.
Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни в освітній
програмі):
Дисципліна «Основи економіки» базується на вивченні базових дисциплін
гуманітарного та соціально-економічного і природничо-наукового напрямку,
зокрема таких як: історія України та української культури, філософія, вища
математика та статистика, інформаційні технології у фармації. 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 на формування умінь застосувати знання в процесі подальшого
навчання та у професійній діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Основи економіки» є
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.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи економіки» є
сформувати у майбутніх спеціалістів розуміння основних економічних явищ і
процесів, закласти основи економічного мислення, яке спирається на глибоке
знання економічних законів та механізмів їх впливу, зрозуміти трансформаційні
процеси в економіці України, проблеми перехідної економіки, зорієнтуватись у
виборі ефективного управлінського рішення, набути первинних навичок
раціональної економічної поведінки. Знання, здобуті здобувачами вищої освіти
після вивчення вибіркової дисципліни, стануть теоретичною та методологічною
базою для подальшого опанування розвитку системи охорони здоров’я в умовах
ринкової економіки.
Очікувані результати:
Програмні результати навчання для дисципліни:
ПРН 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній
на гуманістичних і етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну
діяльність як соціально значущу для здоров’я людини.
ПРН 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у
професійній діяльності.
ПРН 4. Демонструвати вміння самостійного пошуку, аналізу та синтезу
інформації з різних джерел та використання цих результатів для рішення типових
та складних спеціалізованих завдань професійної діяльності.
ПРН 5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на
фармацевтичному ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з
урахуванням суспільних і виробничих інтересів.
ПРН 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести
відповідальність за них у стандартних і нестандартних професійних ситуаціях;
дотримуватися принципів деонтології та етики у професійній діяльності.
ПРН 7. Виконувати професійну діяльність з використанням креативних
методів та підходів.
ПРН 8. Здійснювати професійне спілкування державною мовою,
використовувати навички усної комунікації іноземною мовою, аналізуючи тексти
фахової спрямованості та перекладати іншомовні інформаційні джерела.
ПРН 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні
технології, «Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet ресурси,
програмні засоби та інші інформаційно-комунікаційні технології.
ПРН 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з
колегами, керівництвом, споживачами, ефективно працювати у команді.
ПРН 11. Використовувати методи оцінювання показників якості діяльності;
виявляти резерви підвищення ефективності праці.
ПРН 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових
досліджень, узагальнювати, систематизувати й використовувати її у професійній
діяльності.
ПРН 20. Здійснювати комплекс організаційно-управлінських заходів щодо
забезпечення населення та закладів охорони здоров'я лікарськими засобами та
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іншими товарами аптечного асортименту. Здійснювати усі види обліку в аптечних
закладах, адміністративне діловодство, процеси товарознавчого аналізу.
ПРН 22. Здійснювати управління фармацевтичними організаціями та
визначати його ефективність з використанням функцій менеджменту. Приймати
управлінські рішення на основі сформованих лідерських та комунікативних
здібностей фармацевтичних кадрів щодо стратегічного планування діяльності
підприємств.
ПРН 23. Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у
суспільстві для фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність
та доступність фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та
реімбурсації вартості ліків.
ПРН 24. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі
нормативно-правових актів України та рекомендацій належних фармацевтичних
практик.
ПРН 25. Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань,
раціональному призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати
сумлінно свої професійні обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо
просування та реклами лікарських засобів. Володіти психологічними навичками
спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з колегами, лікарями,
пацієнтами, споживачами.
ОПИС КУРСУ
Форми і методи навчання
Курс буде викладений у формі лекцій (10 год.), практичних (20 год.) та
організації самостійної роботи студентів (60 год.).
В якості методів навчання застосовуються проблемний виклад, кейс-стаді,
дискусії, електронні (оглядові, проблемні) лекції, презентації, ділові ігри, заняття
із застосуванням комп’ютерної техніки (ситуаційні завдання, тестові завдання).
Зміст навчальної дисципліни
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. РИНКОВА
ЕКОНОМІКА.
Тема №1. Економіка: сутність, методи, функції.
Тема №2. Економічна система та її зміст. Гроші, їх функції та види
Тема №3. Ринкова економіка та механізм її регулювання.
РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІКА ТА МІКРОЕКОНОМІКА
Тема №4. Національна та міжнародна економіка: структура та показники
розвитку. Макроекономічна рівновага та нестабільність.
Тема №5. Державне регулювання економіки. Роль держави у розвитку
охорони здоров’я України
Тема №6. Доходи і соціальний захист. Основи фінансування охорони
здоров'я
Тема №7. Економіка та організація діяльності підприємств галузі охорони
здоров’я
Тема №8. Капітал та джерела його формування. Доходи та витрати
підприємства
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Перелік рекомендованої літератури
Основна література:
1. Основи економіки: навчальний посібник для студентів спеціальності 226
«Фармація. Промислова фармація» / Унгурян Л.М., Вишницька І.В., Бєляєва О.І.
та ін.; под ред. Л.М. Унгурян. Одеса: ОНМедУ, 2020. 94 с.
2. Тексти лекцій. Основи економіки. Для студентів спеціальності 226
«Фармація. Промислова фармація» / Унгурян Л.М., Вишницька І.В., Бєляєва О.І.
та ін.; под ред. Л.М. Унгурян. Одеса: ОНМедУ, 2019. 185 с.
3. Економічна теорія: навч. посіб. / Л. С. Шевченко [та ін.] ; за ред. Л. С.
Шевченко. Х. : Право, 2016. 268 с.
Додаткова література
1. Економічна теорія. Макроекономіка : підручник / В. М. Тарасевича [та
ін.]; за ред. В. М. Тарасевича. К.: «Знання», 2012. 206 с.
2. Економічна теорія. Мікроекономіка : підручник / В. М. Тарасевича [та ін.];
за ред. В. М. Тарасевича. К.: «Знання», 2012.134 с.
3. Основні законодавчо-правові акти, що регламентують діяльність аптечних
закладів. Довідник / Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Вишницька І. В. та ін. Одеса:
ОНМедУ. 2020. 150 с.
4. Громадське здоров’я: підручник для студ. вищіх мед. нав. закладів / В. Ф.
Москаленко, О. П. Гульчій, Т. С. Грузєва, [та ін.]. К.: ВД «Авіцена», 2012. 560 с.
5. Економіка охорони здоров’я : підручник / В. Ф. Москаленко [та ін.] ; під
ред. В. Ф. Москаленка. Вінниця : Нова Книга, 2010. 288 с.
Інформаційні ресурси
1. Державний реєстр лікарських засобів України: веб-сайт. URL:
http://drlz.com.ua/
2. Еженедельник «Аптека»: веб-сайт. URL: https://www.apteka.ua/.
3. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws
4. Нормативно-директивні документи МОЗ України: веб-сайт. URL: http://
mozdocs.kiev.ua
5. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України: веб-сайт. URL:
http://www.me.gov.ua/
6. Законодавство України: веб-сайт. URL: http://zakon.rada.gov.ua/
7. Державна
служби
статистики
України:
веб-сайт.
URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/
8. Державна служба зайнятості: веб-сайт. URL: http://www.dcz.gov.ua/
9. Економіка України: веб-сайт. URL: http://www.economukraine.com.ua/
10. Економіка України (політико-економічний журнал): веб-сайт. URL:
https://journals.ua/business/ekonomka_ukraini/
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ОЦІНЮВАННЯ
Методи поточного контролю
Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті з метою
виявлення рівня підготовки студентів за визначеною темою. Поточний контроль
проводиться у формі усного опитування, виступів студентів при обговоренні
теоретичних питань, тестування, контролю виконання практичної роботи. Форми
проведення поточного контролю: фронтальне та індивідуальне опитування,
розв’язання письмових завдань, кейс-завдань. На семінарському занятті студенти
опитуються не рідше одного разу за 3-4 заняття. Наприкінці вивчення дисципліни
розраховується поточна успішність – середній поточний бал. На останньому
практичному занятті викладач надає інформацію студентам щодо результатів їх
поточної академічної успішності та академічну заборгованість (якщо така є).
Форми і методи підсумкового контролю:
Формою підсумкового контролю є залік, який виставляється по завершенню
вивчення дисципліни на останньому занятті за результатами обов’язкового
виконання студентом всіх видів робіт, передбачених робочим навчальним планом
і оцінених за поточну навчальну діяльність в середньому не нижче 3,00 та не менш
80% з підсумкового тестового контролю з дисципліни.
Оцінка за дисципліну – це 100% поточна успішність (середнє арифметичне
всіх поточних оцінок студента). Середній бал за дисципліну переводиться в
традиційну оцінку з дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як
співвідношення цього середнього арифметичного до проценту засвоєння
необхідного об’єму знань з даного предмету.
Критерії оцінювання відповіді на питання під час диференційованого заліку.
Оцінювання знань відбувається за національною шкалою:
– оцінка «відмінно» виставляється студенту, який систематично працював
протягом семестру, показав під час заліку різнобічні і глибокі знання програмного
матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв
зміст основної та додаткової літератури, усвідомив взаємозв’язок окремих розділів
дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у
розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до
самостійного оновлення і поповнення знань; рівень компетентності – високий
(творчий);
– оцінка «добре» виставляється студенту, який виявив повне знання
навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою
завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав
достатній рівень знань з дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та
поновлення у ході подальшого навчання та професійної діяльності; рівень
компетентності – достатній (конструктивно-варіативний);
– оцінка «задовільно» виставляється студенту, який виявив знання
основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для
подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з
виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі помилки у
відповідях на іспиті і при виконанні іспитових завдань, але володіє необхідними
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знаннями для подолання допущених помилок під керівництвом науковопедагогічного працівника; рівень компетентності – середній (репродуктивний);
– оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не виявив достатніх
знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки
у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача
використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками
самостійної роботи; рівень компетентності – низький (рецептивно-продуктивний).
Оцінка за дисципліну – це 100% поточна успішність (середнє арифметичне
всіх поточних оцінок студента).
Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з дисципліни
за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього середнього
арифметичного до проценту засвоєння необхідного об’єму знань з даного
предмету.
Конвертацію традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою
ECTS виробляє інформаційно-обчислювальний центр університету.
Відповідно до отриманих балів за 200-бальною шкалою, студенти
оцінюються за рейтинговою шкалою ЕСTS.
Студенти, які одержали оцінки «FX» та «F» («2») не вносяться до списку
студентів, що ранжуються. Такі студенти після перескладання автоматично
отримують бал «E». Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали
мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не
зарахований диференційований залік. Оцінка «F» виставляється студентам, які
відвідали усі аудиторні заняття з дисципліни, але не набрали середнього балу
(3,00) за поточну навчальну діяльність і не допущені до диференційованого заліку.
Отримання додаткових (бонусних) балів не передбачається робочою
програмою з дисципліни.
Самостійна робота студентів.
Завданням самостійної роботи студентів є отримання додаткової інформації
для більш поглибленого вивчення дисципліни на практичних заняттях. Самостійна
робота студентів, яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою,
оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння
тем, які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час
підсумкового тестового контролю з дисципліни.
ПОЛІТИКА КУРСУ («правила гри»)
Політика щодо дедлайнів та перескладання:
Виконані роботи студентів, які представлені з порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної
кількості балів за вид діяльності). Академічна заборгованість (пропущене заняття,
незадовільні оцінки) повинна бути ліквідована у двотижневий термін.
Перескладання диференційованого заліку відбувається за графіком навчального
відділу університету.
Політика щодо академічної доброчесності:
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У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт студента він отримує
незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які передбачені
навчальною дисципліною.
Списування під час проведення занять та заліку заборонені (в т.ч. з
використанням мобільних пристроїв).
Політика щодо відвідування та запізнень:
Відвідування практичних та лекційних занять є обов’язковим компонентом
оцінювання. Студент повинен приходити на заняття відповідно до розкладу,
затвердженому університетом. Запізнення на заняття не припустиме.
Мобільні пристрої:
Неприпустиме користування мобільними пристроями (телефон, планшет
тощо) під час заняття без дозволу викладача. Дозволяється використовувати
зазначені мобільні пристрої в аудиторії тільки під час підготовки до практичного
заняття або он-лайн тестування.
Поведінка в аудиторії:
Поведінка в аудиторії повинна відповідати загальним вимогам ділової та
наукової етики. Під час занять студент повинен приймати активну участь у
навчальному процесі. Студенту необхідно виявляти дисциплінованість,
вихованість та відповідальність.
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