1. Анотація курсу:
Семестр – 1
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 45
із них лекцій – 2, практичних занять – 18, самостійна робота – 47/32/1725
кредитів ЕCTS –1,5

Економічні відносини у суспільстві є первинними, базисними, їх постійний розвиток і
вдосконалення пов’язані з самою природою суспільства, яке пройшло довгий і складний
шлях у своєму бутті. Підвищений інтерес до економічних процесів у сучасних умовах
обумовлений необхідністю становлення Української держави, здійснення якого дуже тісно
пов’язане з докорінними змінами перш за все в економіці, переходом від командноадміністративної системи до ринкової. З цих причин належне місце у підготовці працівників
вищої кваліфікації для систем охорони здоров’я мають зайняти економічні знання, які
дозволяють їм краще усвідомити роль своєї професії і цієї галузі народного господарства в
розвитку суспільного виробництва і сфери обслуговування населення, формуванні здорового
способу життя, більш ефективно працювати та краще використовувати наявні матеріальні і
фінансові ресурси в медичних закладах для профілактики захворювань і продовження
активного життя працюючих. Майбутній лікар з широким економічним світоглядом,
економічним способом мислення зможе більш успішно вирішувати свої професійні завдання.
Реформування економіки на ринкових засадах, входження України у світове
співтовариство як рівноправного партнера зумовлюють особливу роль економічної освіти в
процесі підготовки і формуванні сучасних спеціалістів. Високу ефективність виробництва
сьогодні можуть забезпечити не просто старанні виконавці певних рішень чи операцій, а
лише спеціалісти, здатні творчо використовувати набуті знання, вирішувати нестандартні
проблеми.
Належне місце повинні зайняти економічні знання і у підготовці працівників вищої
кваліфікації для системи охорони здоров’я. Це дасть можливість їм краще усвідомити роль
своєї професії і цієї галузі народного господарства в розвитку суспільного виробництва і
сфери обслуговування населення, формуванні здорового способу життя, більш ефективно
працювати, краще використовувати наявні матеріальні і фінансові ресурси в медичних
закладах для профілактики захворювань і продовження активного життя працюючих.
Майбутній лікар з широким економічним світоглядом, економічним способом мислення
зможе більш успішно вирішувати свої професійні завдання.
Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-трансферною системою.
Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ЕCTS – залікових кредитах,
які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними модулю (залікового кредиту).
Програма дисципліни структурована в один модуль.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є лекції, семінарські заняття,
самостійна робота студентів, підсумкові заняття
Засвоєння теми контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними
цілями. Застосовуються такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: тести,
розв'язування ситуаційних задач, письмові роботи, творчі роботи
Підсумковий контроль засвоєння модулю проводиться після його завершення. Оцінка
успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою і
має визначення за системою ЕСТS та шкалою, прийнятою в Україні.

2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити (Prerequisite): вивчення дисципліни базується на попередньо вивчених
студентами в середній загальноосвітній школі предметів, таких як «Людина і світ»,
«Громадянська освіта», «Основи правознавства», «Основи здоров'я»;
Постреквізити (Postrequisite): при вивченні дисципліни «Основи економічних теорій»
сприятливим чинником є взаємодія із соціально-гуманітарними дисциплінами «Філософія»,
«Історія України та української культури», «Соціологія та медична соціологія», а також з
такими дисциплінами та курсами за вибором, які забезпечують подальшу підготовку
студентів-медиків: «Безпека життєдіяльності», «Основи біоетики та біобезпеки», «Соціальна
медицина, громадське здоров’я», «Медичне право України», «Охорона праці в галузі».

3. Мета курсу: формування у студентської молоді основ наукового економічного
світогляду, який би забезпечив рівні для фахівців з вищою медичною освітою стартові
можливості свідомих дій в економічному житті суспільства. В сучасних умовах ринкової
економіки формування нового типу економічного мислення набуває надзвичайно нового
значення. Адже випускники вищої школи – майбутні лікарі повинні застосовувати отримані
ними знання з економічної теорії на практиці в повсякденному житті і професійній
діяльності, здійснювати вірних рішень, володіти економічною культурою.

4. Результати навчання дисципліни:
формування економічного світогляду і економічної культури майбутнього лікаря на засадах
поєднання економічних та гуманітарних інтересів, формування нового типу економічного
мислення та економічної поведінки, за умов оволодіння базовим набором загальних та
спеціальних компетентностей, теоретико-методологічними знаннями з дисципліни та
практичними вміннями і навичками.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: економічні категорії, механізм дії економічних законів, особливості розвитку
економічних процесів у суспільному житті в умовах ринку, соціально-економічні проблеми
людського суспільства;
вміти:
- Визначати сутність економічних процесів і явищ економічної системи, її структурних
складових, господарського механізму та ринку як форми організації суспільного
виробництва.
- Трактувати економічні закони та вирізняти основні категорії.
- Розраховувати основні показники господарської діяльності закладів охорони здоров’я.
- Застосовувати отримані знання з економічної теорії в повсякденному житті і
професійній практиці, здійснювати правильний економічний вибір.
- Сформувати сучасний економічний тип мислення, реалізовувати на практиці сучасні
методи економічного аналізу діяльності закладів охорони здоров’я, як основи ефективного
використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів галузі.

5. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
Тематика практичних занять для студентів 1 курсу
Тематика практических занятий для студентов 1 курса
Subjects of practical employment for the students of 1 courses
№

1
2
3

4

5
6
7
8

9

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment
Науково-технічний прогрес і становлення нового типу економічного зростання
Научно-технический прогресс и становление нового типа экономического роста
Scientific-technical progress and establishment of a new type of economic growth
Товарна організація виробництва
Товарная организация производства
Commodity organization of manufacturing and its role in economic development of society
Підприємництво. Основи маркетингу
Предпринимательство. Основы маркетинга
Entrepreneurship. Basis of marketing
Підприємство, затрати і результати його діяльності. Ціноутворення і ціни в умовах
ринку
Предприятие, затраты и результаты его деятельности. Ценообразование и цены в
условиях рынка
Enterprise, expenditure and results of its activity. Pricing and prices in conditions of market
economic
Трудові відносини та заробітна плата
Трудовые отношения и заработная плата
The employment relationship and wages
Ринкова система та механізм її регулювання. Охорона здоров’я в умовах ринку
Рыночная система и механизм ее регулирования. Здравоохранение в условиях рынка
Market system and the mechanism of its regulation. Health in the market conditions
Фінансово-кредитна система. Фінансування системи охорони здоров’я в Україні
Финансово-кредитная система. Финансирование здравоохранения
The financial and credit system. Health financing
Управління економікою. Менеджмент в охороні здоров’я
Управление экономикой. Менеджмент в здравоохранении
Economic management. Management in health care system
Відтворення та економічне зростання в умовах НТП. Світове господарство. Місце
України в світовій економіці
Воспроизводство и экономический рост в условиях НТП. Мировое хозяйство. Место
Украины в мировой экономике
Reproduction and growth in the scientific-technical progress. World economy. Place of
Ukraine in the global economy

Годин
Часов
Hours

Аудиторна робота / Аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent work
Лекції / Лекции / Lectures
Всього. Всего. At all.

2
2
2

2

2
2
2
2

2

18
25
2
45

Тематика лекцій
/ Тематика лекций / Topic of lectures
№

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

Кількість годин
Кол-во часов
Duration

1

Предмет і метод економічної теорії
Предмет и метод экономической теории
Fundamentals of economic theory

Лектор
Лектор
Lector
проф. С. І. Рудавка

2

Assistant Professor
T. V. Vakar

Перелік тем для самостійної роботи студентів
Перечень тем для самостоятельной работы студентов
Subjects of individual work
№

1

2
3
4
5
6

7

8
9

10

11
12
13
14

Назва теми
Название темы
Topic name
Економічний прогрес: критерії і рушійні сили. Роль НТП в економічному
прогресі
Экономический прогресс: критерии и движущие силы. Роль НТП в
экономическом прогрессе
Economic progress: criteria and driving forces. The role STP in economic progress
Людина в системі суспільного виробництва
Человек в системе общественного производства
The man in the social production
Теорія вартості і капіталу
Теория стоимости и капитала
Theory of value and capital
Екологія і виробництво. Шляхи вирішення екологічних проблем
Экология и производство. Пути решения экологических проблем
Ecology and production. The way of solutions to environmental problems
Ринкове перетворення в системі охорони здоров’я України
Рыночное преобразование в системе здравоохранения Украины
Market transformations in health care of Ukraine
Об’єкт макроекономіки та її показники
Объект макроэкономики и ее показатели
The object macroeconomic and its indicators
Державне регулювання економіки. Роль держави у розвитку охорони здоров’я
України
Государственное регулирование экономики. Роль государства в развитии
здравоохранения Украины
The state regulation of the economy. The state's role in the development of Health of
Ukraine
Зайнятість і соціальний захист населення
Занятость и социальная защита населения
Employment and social protection of population
Ринок робочої сили. Системи оплати праці в охороні здоров’я
Рынок рабочей силы. Системы оплаты труда в здравоохранении
Labor market. Wage system in health care
Виробничі фонди підприємства. Шляхи підвищення ефективності їх
використання в охороні здоров’я
Производственные фонды предприятия. Пути повышения эффективности их
использования в здравоохранении
Production funds of the company. Ways to improve the efficiency of their use in health
care
Маркетинг в системі охорони здоров’я
Маркетинг в системе здравоохранения
Marketing in the health system
Доходи населення
Доходы населения Household income
Аграрні відносини та особливості їх розвитку в сучасних умовах
Аграрные отношения и особенности их развития в современных условиях
Agrarian relations and characteristics of their development in modern conditions
Економічні аспекти глобальних проблем
Экономические аспекты глобальных проблем
Economic aspects of global problems
Всього

Годин
Часов
Hours

2

2
2
1
2
1

2

2
2

2

2
2
1
2
25

Перелік питань для підсумкового контролю
з основ економічної теорії
1. Зародження економічної теорії і основні етапи її розвитку.
2. Предмет економічної теорії, її мета і функції.
3. Метод економічної науки. Нові сучасні методи дослідження економічної теорії.
4. Матеріальне виробництво. Продуктивні сили і виробничі відносини.
5. Спосіб виробництва. Суспільно-економічна формація.
6. Економічні категорії і економічні закони.
7. Суспільне виробництво і його основні фактори.
8. Суспільний продукт та його властивості.
9. Необхідний і додатковий продукт.
10. Відтворення і його типи (просте, розширене).
11. Економічне зростання і його типи (екстенсивне, інтенсивне).
12. Технологічні способи виробництва. Крупне машинне виробництво.
13. Науково-технічний прогрес і його основні форми (еволюційна, революційна).
14. Суть, та основні риси науково-технічної революції.
15. Сучасний тип економічного зростання та його нова якість.
16. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
17. Народонаселення як основа економіки. НТР та зміна місця і ролі людини у виробництві.
18. Гуманізація виробництва.
19. Форми суспільного виробництва (натуральна, товарна, безпосередньо-суспільна).
20. Товар та його властивості.
21. Виникнення, суть і функції грошей.
22. Інфляція та шляхи її подолання.
23. Монополістичний капітал та його форми.
24. Особливості сучасної монополізації та її наслідки.
25. Власність та її основні форми.
26. Підприємництво: економічний зміст, засади і критерії. Особливості підприємництва в
охороні здоров’я.
27. Підприємство, його суть головні ознаки і особливості в умовах ринкової економіки.
28. Госпрозрахунковий (комерційний) тип організації діяльності підприємства та його
основні принципи.
29. Маркетинг та його функції і принципи.
30. Види маркетингу. Особливості маркетингу в сфері послуг.
31. Маркетинг в системі охорони здоров’я.
32. Затрати виробництва і підприємства.
33. Собівартість продукції та шляхи її зниження.
34. Ринкова ціна та її функції. Особливості формування ціни на медичну послугу в умовах
ринку.
35. Прибуток і рентабельність. Розподіл прибутку.
36. Трудовий колектив та його функції ( виробничо-трудова; соціально-виховна).

37. Заробітна плата, її функції, форми та системи.
38. Організація оплати праці в охороні здоров’я.
39. Номінальна та реальна заробітна плата.
40. Доходи населення.
41. Сімейні доходи і їх джерела формування. Напрями використання сімейних доходів.
42. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки.
43. Ринок та його функції.
44. Теорії і моделі ринкової економіки.
45. Ринкові перетворення в системі охорони здоров’я. Особливості ринкових відносин у
фармацевтичній галузі.
46. Поняття структури ринку. Види ринків.
47. Ринок медичних послуг: сучасний стан, проблеми і перспективи його розвитку.
48. Інфраструктура ринку: сутність і складові.
49. Суть і функції фінансів. Структура фінансів.
50. Бюджетна система та її структура (державний бюджет і місцевий бюджет).
51. Податкова система та її удосконалення.
52. Фінансова політика держави. Фінансування витрат на охорону здоров’я.
53. Суть і принципи організації кредиту.
54. Форми кредиту.
55. Банки, їх роль і функції.
56. Основна мета і принципи управління економікою.
57. Управління основною ланкою економіки, особливості його в народному господарстві.
58. Менеджмент та його функції.
59. Самоуправління, розвиток демократичних започаткувань і принципів управління.
60. Відтворення: багатогранність процесу.
61. Економічний цикл: зміст і ознаки. Фази циклу.
62. Економічна криза: причина, зміст, наслідки.
63. Суть і джерела нагромадження.
64. Інвестиційна політика держави.
65. Аграрні відносини, їх специфіка і місце в економічній системі.
66. Агропромисловий комплекс, його функції і структура.
67. Особливості інтенсифікації сільського господарства та її напрями.
68. Основні напрями аграрної реформи в Україні.
69. Світове господарство, його суть, об’єктивні основи становлення та особливості розвитку
на сучасному етапі.
70. Форми сучасних міжнародних економічних відносин (міжнародний ринок капіталів;
міжнародна міграція робочої сили; міжнародна торгівля товарами; міжнародні науковотехнічні відносини; міжнародні валютні відносини)
71. Міжнародна економічна інтеграція та її форми (зона вільної торгівлі; митний союз;
спільний ринок; економічний союз; політичний союз).
72. Економічні аспекти глобальних проблем.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
для подготовки студентов к итоговому контролю
по основам экономических теорий
1. Зарождение экономической теории и основные этапы ее развития.
2. Предмет экономической теории, ее цель и функции.
3. Метод экономического анализа.
4. Материальное производство. Производительные силы и производственные отношения.
5. Способ производства. Общественно-экономическая формация.
6. Экономические категории и экономические законы.
7. Общественное производство и его основные факторы.
8. Общественный продукт, его свойства и структура.
9. Воспроизводство. Экономический рост и его типы.
10. Технологические способы производства. Крупное машинное производство.
Эволюционные и революционные формы научно-технического прогресса.
11. Суть, основные черты и противоречия научно-технической революции.
12. Современный тип экономического роста и его новое качество.
13. Экология и производство. Экологические проблемы и пути их решения.
14. Человек как единство биологического и социального. Человек в экономической системе.
15. НТР и изменение места и роли человека в производстве.
16. Гуманизация производства.
17. Формы общественного производства.
18. Товар и его свойства.
19. Развитие формы стоимости. Возникновение, суть и функции денег.
20. Инфляция и пути ее преодоления.
21. Закон стоимости и его функции.
22. Суть и функции финансов.
23. Бюджетная система. Государственный бюджет.
24. Финансовая политика государства. Финансовое оздоровление экономики.
25. Финансирование расходов на здравоохранение. Экономические проблемы перехода к
страховой медицине.
26. Кредитная система. Суть и принципы организации кредита.
27. Банки, их роль и функции. Банковская система.
28. Денежное обращение, его законы и методы регулирования. Грошово-кредитна политика
государства.
29. Финансирование - основа организации системы здравоохранения.
30. Формирование сметы в системе здравоохранения.
31. Трудовые отношения на предприятиях и в организациях. Трудовой коллектив и его
функции.
32. Заработная плата, ее функции, формы и системы.
33. Оплата труда медицинских работников.
34. Собственность как экономическая категория и конкретно-историческая форма
присвоения материальных благ.
35. Разнообразие форм собственности и диалектика их содержания.
36. Сущность предпринимательства, его формы и условия существования.
37. Организация предпринимательской деятельности в системе здравоохранения.

38. Основы маркетинга. Особенности маркетинга в системе здравоохранения.
39. Предприятие, его суть, главные признаки и особенности в условиях рыночной
экономики. Виды предприятий.
40. Хозрасчетный (коммерческий) тип организации деятельности предприятия и его
основные принципы.
41. Затраты производства и предприятия. Себестоимость продукции и пути ее снижения.
42. Прибыль и рентабельность. Распределение прибыли. Эффективность работы предприятия
и пути ее повышения.
43. Характеристика динамики доходов населения.
44. Структура денежных доходов населения.
45. Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата. Определение индекса
реальной заработной платы.
46. Место прожиточного минимума в системе социального обеспечения и его соотношение с
минимальной заработной платой.
47. Размеры прожиточного минимума и их динамика.
48. Цены в условиях рынка: функции цены, система цен.
49. Механизм формирования цен.
50. Структура цены медицинской услуги.
51. Понятие рынка. Рынок как экономическая категория и форма организации
общественного производства.
52. Эволюция рыночной экономики. Теории и модели рыночной экономики.
53. Рынок, его функции и структура.
54. Механизм функционирования рынка. Рыночные факторы экономического равновесия.
Закон спроса и закон предложения.
55. Маркетинг.
56. Государственное регулирование национального рынка и его эволюция.
57. Основные функции государственного регулирования рыночной экономики, его формы и
методы.
58.Аграрные отношения, их особенности и место в экономической системе и влияние на
систему здравоохранения.
59. Сущность ренты и ее виды.
60. Агропромышленный комплекс, его функции и структура.
61. Основные направления аграрной реформы в Украине.
62. Суть, принципы и методы управления.
63. Уровни управления.
64. Управление основным звеном экономики, особенности его в системе здравоохранения.
65. Менеджмент и его роль в укреплении позиций рынка.
66. Самоуправление, развитие демократических начинаний и принципов управления. Формы
и методы участия работников в управлении.
67. Мировое хозяйство, его суть, объективные основы становления и особенности развития в
современных условиях.
68. Украина в международном разделении труда.
69. Суть и объективные основы международной экономической интеграции.
70. Экономические аспекты глобальных проблем.

CREDITS QUESTIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

The birth of economic theory and basic stages of its development.
The subject of economic theory, its purpose and functions, methods of economic analysis.
Material production. Productive forces and production relations. Socio-economic formation.
Economic category and economic laws.
Public production and its main factors.
Social product, its properties and structure. Required and additional product. Production,
distribution, exchange and consumption of public good.
Reproduction. Economic growth and its new quality. Problems of intensification of production.
Technological methods. Large machine production. Evolutionary and revolutionary forms of
scientific and technical progress.
Type of economic growth and its new quality. Problems of intensification of the economy.
Ecology and production. Environmental problems and solutions.
Man as a biological and social cohesion. Man in the economic system.
Population as a basis for the economy. STC and changing the place and role of man in
production.
Humanization of the production.
Forms of social production.
Goods and its properties.
The development of forms of value. Occurrence, nature and functions of money. Inflation.
Law of value and function.
Property as an economic category and specific - a historical form of appropriation of material
goods.
Ownership and trends of their development.
Enterprise, essence and organizational forms.
The company, its essence, the main features and characteristics in a market economy.
Types of enterprises.
Self-Supporting (commercial) the type of business organization and its basic principles.
Costs of production and business. Cost of products and ways to reduce it. Pricing and price in
the market.
Profit and profitability. The distribution of income. The effectiveness of the enterprise and
character.
The staff and its functions.
Wages, functions, forms and systems. Income of population.
Family income: sources and directions of use.
Social protection in a market economy.
Description of the market, its functions and structure. Evolution of a market economy.
The mechanism of functioning of the market. Market factors of economic equilibrium. The law
of demand and supply law.
The main functions of government regulation of market economy, its form and methods.
Scope and functions of finance. The budget system. The financial policy of the state.
Credit system. Credit, its essence and principles of organization. Banking system.
Money, its laws and methods of regulation. The monetary policy of the state.
Scope, principles and methods of management. Management level.
Playing as a multidimensional process. Economic structure and its dynamics.
Agrarian relations, their features and role in the economic system. Rent relations.
Agriculture, its structure and function.
The main directions of agrarian reform in Ukraine.
World economy: essence, the objective basis of formation and development of features in
current conditions.
Track and factors of international economic integration. Ukraine’s economy and world
economy.
Economic aspects of global problems.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна
8. Методи навчання:
Мовні: лекція, розповідь, розбір, опис, доповідь, бесіда, дискусія.
Наочні: демонстрування портретів, таблиць, схем, діаграм, графіків,
застосування мультимедійних засобів (демонстрування презентацій,
відеофільмів, відеолекції)
Практичні методи: праця з текстом, складання конспектів, тез, таблиць, схем,
доповідей, порівняння, аналіз документів, статистичних даних,
використання та складання словників, ситуаційні завдання, виконання
та обговорення творчих робіт.
9. Методи контролю: усні, практичні; фронтальні, групові, індивідуальні;
пошукові, творчі; програмні питання практичних занять та самостійної роботи
студента.
10. Форми підсумкового контролю: залік
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести, таблиці, схеми, доповіді, презентації
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів
Система оценки успеваемости студентов
Value system of student’s academic performance in occupational diseases
Тема / Тема / Topic

Максимальна кількість балів /
Максимальное колличество баллов /
Maximum of scores
200

Змістовий модуль / Содержательный модуль
/ Intensional module
Індивідуальна робота / Индивидуальная работа
/ Individual task
ПМК / ИМК / FMC
Всього / Всего / General
200
Примітки (примечания, notes): „2” – 0 балів (баллов, scores).
Критерії оцінки за дисципліну
/ Критерии оценки за дисциплину
/ Сriteria of estimation for discipline (subject):

„5”A – 180-200 балів (баллов, scores),
„4”B – 170-179 балів (баллов, scores), „4”C – 160-169 балів (баллов, scores),
„3”D – 141-159 балів (баллов, scores), „3”Е – 122-140 балів (баллов, scores),

Відповідність шкал оцінок якості засвоєння навчального матеріалу
КОНВЕРТАЦІЯ БАЛІВ поточної навчальної діяльності відбувається
згідно «Шкали перерахунку традиційних оцінок у рейтингові бали (200 балів)»,
яку було прийнято рішенням Вченої ради ВНМУ, протокол № 2 від 28.09.10.
МАКСИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку може набрати студент з
предмету – 200.
МІНІМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ БАЛІВ, яку студент повинен набрати при
вивченні предмету для отримання заліку – 120.
Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок з додаванням
заохочувальних балів за виконану індивідуальну самостійну роботу (6–12
балів), та в сумі складає максимально 200 балів.
Оцінювання знань з дисципліни проводять з урахуванням відповідних шкал:
Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

Оцінка за Шкалою ECTS
Оцінка

180-200
170-179,99

Відмінно

А
В

Добре

160-169,99

С

141-159,99

D
Задовільно
Е

120-140,99
0-119

Незадовільно

FX

Пояснення
Відмінно (відмінне виконання лише з
незначною кількістю неточностей)
Дуже добре (вище середнього рівня з кількома
несуттєвими помилками)
Добре (в цілому правильне виконання з
незначною кількістю суттєвих помилок)
Задовільно (непогано, але зі значною кількістю
недоліків)
Достатньо (виконання задовольняє мінімальним
критеріям)
Незадовільно (з можливістю повторного
складання)

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556VII; Статуту ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку ВНМУ, Положення
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Кодексу академічної
доброчесності, Положення безпеки про порядок проведення навчання і перевірки знань.

15. Перелік навчально-методичної літератури
1.
2.
3.
4.

Основна (базова)
Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань: Навч.
посібник. – К.: Вища школа, 1999. – 544 с.
Голяченко О., Сердюк А., Приходський О. Соціальна медицина, організація та економіка
охорони здоров’я: Підручник – Тернопіль–Київ–Вінниця, 1997.
Дзюбик С. Д., Ривак О. С. Основи економічної теоріі: Навч. посібник – Київ: «Знання»,
2014. – 423 с.
Економічна теорія: навч. посіб. /За ред. В. Б. Захожай, А. І. Козлова, О. А. Діденко та ін.:
під кер. та наук. ред. В. Б. Захожая. – К.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – 520 с.

5. Економічна теорія: підручник /Горлач М. I., Соколов М. О., Кримов М. I., Лисенко С. Ф.
та ін. – К.: Центр навчальної літератури, 2017. – 532 с.
6. Економічна теорія: підручник /За ред. В. Д. Лагутіна, Ю. М. Уманців, Т. А. Щербакова та
ін. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 608 с.
7. Економічна теорія: Підручник /За ред. В. М. Тарасевича. – К.: Центр навчальної
літератури, 2006.
8. Економічний словник-довідник: За ред. док. економ. наук, проф. С. В. Мочерного
/Худож. оформ. В. М. Штогрина. – К.: Феліна, 1995. – 368 с.
9. Камінська Т. М. Підручник для студентів медиків III і IV рівня акредитації «Основи
економічної теоріі». Київ: ВСВ «Медицина», 2010. – 288 с. (З грифом МОЗ України)
10. Камінська Т. М. Підручник для мед. коледжів, училищ, акад., інст. медс-тва. «Основи
економічної теоріі» – 2-ге вид. – Київ: ВСВ «Медицина» 2018. – 232 с. (З грифом МОЗ
України)
11. Кузьмін О. Є., Громовик Б. П., Гасюк Г. Д., Левицька О. Р., Мельник О. Г. Менеджмент у
фармації. Підручник. /За ред. О. Є. Кузьміна і Б. П. Громовика. – Вінниця: Нова книга,
2005. – 448 с.
12. Литвинова О. Н., Коломийчук В. С. Основи економічної теорії. Підручник вищої школи. Львів: Тріада плюс, 2004. – 320 с.
13. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Пер. с англ. 11го изд. – К., Хагар-Демос, 1993. – 735 с.
14. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: «Депо»,
1992. – 702 с.
15. Москаленко В. Ф., Гульчій О. П., Таран В. В. Економіка охорони здоров’я: підручник –
Вінниця: Нова Книга, 2010. – 288 с.
16. Основи економічної теорії: Підручник/ За заг. ред. д.е.н., проф. Л. С. Шевченко.- Харків:
Право, 2008. – 448 с.
17. Самуельсон Поль. Економіка: Підручник. – Львів: Світ, 1993. – 493 с.
18. Рудавка С. І., Ольшевський Л. Б. Основи економічної теорії: Навч. посібник. – 3-є вид.,
перероб. і доп. /За заг. ред. Рудавки С. І. – Вінниця: ПП „Видавництво „Тезис”, 2003. –
340 с.
19. Рудавка С. І. Основи економічної теорії: Навчально-методичний посібник. – 2-е вид.,
перероб. і доп. – Київ–Вінниця: МОЗ України, ВНМУ, 2007. – 152 с.
20. Уразов А. У., Саух І. В., Вікарчук О. І. Основи економічної теорії: Навч. посібник – Київ:
«Центр учбової літератури», 2017. – 312 с.
21. Федоренко В. Л. Основи економічної теорії: Навч. посібник – 2-е вид., - Київ: «Алерта»,
2012. – 312 с.
22. Чепіго В. Г. Основи економічної теорії: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2003.
23. Экономическая теория: Учебник /С. В. Мочерный, В. К. Симоненко, В. В. Секретарюк,
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