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В умовах реформування освіти одним із важливих завдань у професійній підготовці слу-

хачів різних спеціальностей є виховання економічної культури фармацевтичних фахівців. 

Економічна культура виступає важливою складовою економічної діяльності, значною мірою 

визначає рівень економічної активності в країні, ступінь розвитку економіки, темпи економіч-

ного зростання. Без оновлення та розвитку економічної культури неможливе подолання фактів 

незбалансованості розвитку економіки на шляху її трансформації в соціально-орієнтовану рин-

кову економіку. Тенденцією розвитку освіти у цивілізованому світі є впровадження у педаго-

гічну практику компетентнісно-орієнтованої освіти, яка сприяє набуттю слухачами компетент-

ностей, необхідних у практичній діяльності. У період структурних і якісних змін в економіці 

України, сучасного розвитку ринку праці важливого значення набуває формування економічної 

культури фармацевтичних фахівців, у тому числі молодших спеціалістів. Економічна культура  
є важливою складовою економічної діяльності в ринковій економіці, яка визначає ступінь роз-

витку економіки підприємства, темпи економічного зростання, якість управління праці. Еко-

номічна культура відображає повноту використання економічних законів, ступінь їх реалізації, 

виступає якісною характеристикою участі людини у житті суспільства, рівня її економічних 

знань і умінь господарювання, розвитку економічної свідомості та мислення. Така культура 

втілює результат діяльності  
людини в економічному середовищі та накопичений суспільством досвід. Сучасна еко-

номічна освіта повинна сформувати у слухачів курсів в фармацевтичній галузі не лише суто 

професійні знання, ділові, підприємницькі навички, а й економічну культуру. Економічна осві-

та сприяє розвитку прогресивного економічного мислення на основі глибокого розуміння тих 

процесів, що відбуваються у механізмі функціонування сучасної ринкової системи, транзитив-

ній економіці. У свою чергу, це дає можливість критично підходити до аналізу українських 

реалій економічного життя, заходів державної політики в економіці та соціальній сфері. Важ-

ливим аспектом економічного знання є вивчення економічної поведінки суб’єктів та чинни-ків, 

які визначають цю поведінку. Все вагомішого значення в сучасній економічній системі 

набувають конкурентні засади, творча підприємницька ініціатива та інші суто ринкові важе-лі 

розвитку суспільства. Економічні знання потрібні всім: і тим, хто наймається на роботу, і тим, 

хто займається бізнесом, і тим, хто купує чи продає. Сучасний економічний стан країни 

вимагає різкого підвищення культури економічних відносин, технологій праці, комунікацій. 

Вкрай важливо подолати стереотипи, які унеможливлюють вивільнення й подальший розвиток 

потенціалу економічного зростання суспільства, підприємства, індивіда. Сучасна економічна 

освіта, що сприяє формуванню відповідальної особистості, має на меті формування активних 

економічних суб’єктів, здатних вирішувати мікроекономічні проблеми та впливати на цей рі-

вень, а також критично ставитися до макроекономічної політики держави.  
Отже, стратегічним завданням ЗВО є надання фармацевтичному фахівцю не тільки всіх не-

обхідних знань, практичних навичок у предметній сфері, але й формування і розвиток його еко-

номічної культури, допомога у професійному та особистісному самоствердженні в суспільстві. 

З метою підвищення фахового рівня та економічної культури слухачів курсів виникає потреба 

у вивченні та розробці інтерактивних форм і методів навчання, розв’язання проблемних 

ситуацій та завдань, що базуються на реальних економічних процесах. 
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