
Силабус дисципліни Економіка  

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Економіка (3 кр. ECTS) 

Загальна інформація про 
викладача 

Бобиль В. В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
«Облік і оподаткування», тел: 36-09-48, mail: 
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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

докторам філософії – 1 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується  

Докторам філософії, які навчаються за 
спеціальністю 051-економіка 

Перелік компетентностей 
та результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Компетентності: 
1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми 
в галузі економіки, у тому числі дослідницько-
інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових 
цілісних знань та професійної практики 
2. Володіння навичками самостійного 
опанування новими знаннями, використовуючи 
сучасні освітні та дослідницькі технології у 
сфері економіки. 
3. Здатність визначати та критично оцінювати 
ключові тренди соціально-економічного 
розвитку та застосовувати їх для формування 
нових моделей економічних систем та процесів. 
Програмні результати навчання: 
1. Знати та критично оцінювати теорії, 
положення та концептуальні підходи до 
вирішення комплексних наукових і практичних 
завдань з економіки.  
2. Формулювати наукові гіпотези й завдання, 
обирати інноваційні напрями, методи й моделі 
вирішення проблем в соціально-економічній 
сфері. 
3. Викладати фахові дисципліни зі 
спеціальності «Економіка» з використанням 
сучасних технологій навчання. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення 
дисципліни «Економіка» є дисципліни: 
«Управління проектами», «Математичні моделі 
і методи прийняття рішень» 

Основні теми дисципліни Лекцій – 36год 

mailto:oblik-aydit@i.ua


Основні теми лекцій: 
1. Актуальні проблеми розвитку глобальної 
економіки 
2 Розвиток економіки країни в умовах 
глобалізації  
3. Сучасний стан та перспективи розвитку 
економіки України в контексті інтеграційних 
процесів 
4. Інноваційна та інвестиційна діяльність на 
залізничному транспорті 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Дослідження критеріїв оцінки ефективності 
інфраструктури залізниць 
2. Ціфрова трансформація економіки України 
3. Управління економічною безпекою 

Мова викладання  українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
1. Білоцерківець В. В. Нова економіка: зміст та 
еволюуія: монографія [Текст] / В. В. 
Білоцерківець. Д.: Січ, 2015. – 366. 
2. Економіка транспорту: навчальний посібник / 
за заг. ред. М. В. Макаренка. – К. : ДЕТУТб 
2014. – 364 с. 
3. Внутрішній ринок і торгівля України: 
структурно-інституціональна трансформація: 
монографія / за заг. ред. В. Д. Лагутіна. – К.: 
Київ нац. екон. торг.-екон. ун-тб 2015. – 432 с.. 
Додаткова 
1. Козак Ю. Г. Міжнародні стратегії 
економічного розвитку [Текст] / Ю. Г. Козак, В. 
В. Ковалевський, О. В Захарченко. – К.: 
Авриоб2011.-262 с. 
2. Мазурок П. П. Глобальна економіка : 
навчальний посібник / П. П. Мазурок, Б. М. 
Одягайло, В. В. Кулішов. – Львів: Магноліяб 
2016.- 2018 с 
3. Жаліло Я. А. Теорія та практика формування 
ефективної економічної стратегії держави: 
монографія [Текст] / Я. А. Жаліло. – К. : НІСДб 
2009. -336. 

 


