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Рівень вищої освіти Перший  (бакалаврський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Осінній семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Дана дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, 

що передбачає вивчення студентами національної економіки країни, 

завдань ефективного використання, науково-виробничих та 

людських ресурсів регіонів країни, територіальної та галузевої 

структури господарського комплексу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є формування системи 

загальнотеоретичних і прикладних знань щодо вивчення структури 

національної економіки та зовнішньоекономічних зв’язків України 

на сучасному етапі та в умовах глобалізації світового господарства. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

– визначати теоретичні основи національної економіки України; 

– досліджувати особливості формування та структуру національної 

економіки України; 

– характеризувати економічний потенціал національної економіки 

України;  

– досліджувати господарський комплекс національної економіки 

України і його структуру (паливно-енергетичний та металургійний, 

хіміко-лісовий та  будівельний, агропромисловий та  

машинобудівний комплекси України, а також транспорт і зв'язок  

України);  

– аналізувати іноземне інвестування та його роль в економічному 

розвитку України;  

– визначати місце і роль зовнішньоекономічного сектора в 

національній економіці; 

– визначати позиції держави на світовому ринку товарів і послуг; 

– оцінювати переваги України у формуванні експортоорієнтованої 

економіки; 

– досліджувати зовнішньоекономічну політику України та  

проблеми  її інтеграції в світове співтовариство;  

– аналізувати співробітництво України з країнами ЄС, СНД та 

іншими угрупуваннями; 

– визначати особливості регіональних зовнішньоекономічних 

зв’язків України з країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, 

Латинської Америки, Африки; 

– визначати загальні риси зовнішньоекономічних зв’язків з 

основними країнами-партнерами України. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

– застосовувати на практиці здобуті теоретичні знання щодо основ 

національної економіки; 

– давати характеристику економічного потенціалу національної 

економіки України; 

– аналізувати чинники формування національної економіки країни; 



– визначати структуру господарського комплексу національної 

економіки України; 

– характеризувати сучасний стан і перспективи розвитку економіки 

України; 

– визначати особливості зовнішньоекономічної політики України; 

– вирішувати проблеми вибору та реалізації форм та методів 

міжнародної економічної діяльності України; 

– характеризувати сучасний стан розвитку окремих галузей 

економіки країни;  

– аналізувати інвестиційну політику України; 

– давати оцінку зовнішньоекономічним зв’язкам України з 

країною-партнером; 

– визначати пріоритетні напрями розвитку двосторонніх зв’язків. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні засади розвитку національної 

економіки України. Моделі національних економік. Основні 

економічні показники національної економіки. Характеристика 

природно-ресурсного, демографічного, трудового, науково-

технічного, інформаційного, виробничого, зовнішньоекономічного 

та екологічного потенціалів національної економіки України. 

Чинники формування зовнішньоекономічної політики України. 

Особливості розвитку зовнішньої торгівлі України. Вплив 

іноземного інвестування на економіку країни. Ринок іноземних 

інвестицій в Україні: обсяги, структура та динаміка. Проблеми 

залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. 

Господарський комплекс національної економіки України і його 

структура. Паливно-енергетичний комплекс України. Металургійний 

комплекс України. Машинобудівний комплекс України. Хіміко-

лісовий комплекс України. Будівельний комплекс України. 

Агропромисловий комплекс України. Транспортний комплекс і 

зв'язок в Україні. Соціальна інфраструктура України. 

Зовнішньоекономічні зв’язки України з країнами Європейського 

Союзу, СНД, країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, КНР та з 

країнами Північної Америки, Латинської Америки, Африки. 

Види занять: Лекції, практичні заняття, самостійна робота, 

консультації. 

Методи навчання: презентації, бізнес-кейси, навчальні дискусії, 

ділові ігри, мозкова атака, підготовка презентацій. 

Форми навчання:очна, дистанційна. 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) 

рівні вищої освіти з таких навчальних дисциплін як: 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Світова економіка», 

«Економіка підприємства», «Міжнародна торгівля», «Міжнародні 

фінанси».  

Пореквізити Знання з дисципліни можуть бути використані при вивченні таких 

навчальних дисциплін: «Розрахунки та платежі в МБ», «Ризик-

менеджмент в МБ» та «Кон’юктура світових товарних ринків». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Побоченко Л.М. Інвестиційний клімат як фактор економічного 

зростання України //Проблеми та перспективи розвитку 

підприємництва. – Харків: ХНАДУ, 2016.– С.260–262. 

2. Побоченко Л.М., Циганков Е.В. Місце України на світовому 

продовольчому ринку // Стратегія розвитку України (економіка, 

соціологія, право). – 2015.– №3. – С. 145-151. 

3. Побоченко Л.М., Сабатін О.С. Оцінка впливу торговельних 

відносин з ЄС на економічний розвиток України // Глобальні та 

національні проблеми економіки. – 2016. – Випуск 11. – С.57-61. 



4. Побоченко Л.М., Сабатін О.С. Експортний потенціал 

сільськогосподарської галузі України в умовах євроінтеграції // 

Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – 

Том 21. – Випуск 6 (48). – С.29-33. 

5. Побоченко Л.М., Попова Ю.В. Аналіз конкурентопроможності 

України на міжнародному рівні// Україна і світ: перспективи та 

стратегії розвитку. – Київ: ННІМВ НАУ, 2015. – № 1. – С. 152-162. 

6. Мельникова В.І., Мельникова О.П., Сідлярук Т.В., Тур І.Ю., 

Шведова Г.М. Національна економіка: навчальний посібник /МОН. 

 – Київ: Центр учбової літератури, 2011. – 248 с. 

7. Круш П.В., Кожемяченко О.О. Національна економіка: 

регіональний та муніципальний рівень: підручник.  – Київ: Центр 

учбової літератури, 2011. – 320 с. 

8. Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедєва В.К. Національна 

економіка: навчальний посібник/ МОН.  – Київ: Центр учбової 

літератури, 2009. – 280 с. 

Репозитарій НАУ: 

http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/42895 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і бізнесу, 

яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та обладнанням для 

проведення лекційних і практичних занять 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) 

  
ПІБ: ПОБОЧЕНКО ЛЕСЯ МИКОЛАЇВНА 

Посада: доцент  

Науковий ступінь: кандидат економічних наук 

Вчене звання: доцент 

Профайл викладача:  

Researcher ID: G-7894-2019 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3094-6417 
Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=uwB-cNIAAAAJ 

Scopus: 57148516100 

e-library: https://elibrary.ru/authors.asp. 1016-5126 

Науковці НАУ:  
http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=11396 

Тел.: 406-73-65 

E-mail: lesya.pobochenko50@gmail.com 

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс 
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