
Силабус дисципліни Управління змінами на транспорті 

Назва дисципліни, обсяг у 
кредитах ЄКТС 

Управління змінами на транспорті  
(5 кр. ECTS) 

Загальна інформація про 
викладача 

Бобиль В. В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри 
«Облік і оподаткування», тел: 36-09-48, mail: 

oblik-aydit@i.ua 
Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 
дисципліни 

докторам філософії – 2 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 розробляти та управляти проектами 
при управлінських та корпоративних змінах  
2. Здатність викладати фахові дисципліни зі 
спеціальності «Економіка». 
3. Знання основних концепцій, розуміння 
теоретичних і практичних проблем у сфері 
економіки транспорту. 
Програмні результати навчання: 
1. Викладати фахові дисципліни зі спеціальності 
«Економіка» з використанням сучасних 
технологій навчання. 
2. Досліджувати та використовувати нові ідеї на 
наукові розробки для рішення актуальних 
проблем розвитку транспорту   
3.  Знати та критично оцінювати теорії, 
положення та концептуальні підходи до 
вирішення комплексних наукових і практичних 
завдань з економіки. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 
необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення 
дисципліни «Управління змінами на 
транспорті» є дисципліни: «Економіка», 
«Економіка  залізничного транспорту» 

Основні теми дисципліни Лекцій – 36 год, практичні заняття – 36 год 
Основні теми лекцій: 
1. Природа, джерела та необхідність проведення 
змін 
2. Моделі управління змінами 
3. Підготовка до змін та їх планування 
Основні теми практичних занять: 

mailto:oblik-aydit@i.ua


1. Управління змінами на залізничному 
транспорті 
2. Можливі моделі реформування залізничного 
транспорту України 
Завдання для самостійної роботи: 
1. Передумови реформування залізничного 
транспорту України 
2. Розвиток інтегрованих корпоративних 
структур 
3. Ринкова трансформація 

Мова викладання  українська 
Список основної та 
додаткової літератури 

Основна 
1. Директива Ради 95/18/ЄЕС  
«Щодо залізничних підприємств»                   від 
19 червня 1995 року  [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_952  
2. Економіка залізничного транспорту [Текст]: 
підручник / за ред. Ю. В. Кулаєва, Ю. С. Бараша, 
М. В. Гненного; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. 
трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 
Дніпропетровськ, 2014. – 480 с. 
3. Пічугіна Т. С. Управління змінами: навч. пос. 
/ Т. С. Пічугіна, С. С. Ткачова, О. П. Ткаченко. – 
Х.: ХДУХТ, 2017. – 226  
Додаткова 
4. Шевченко І. Б. Управління змінами : навч. 
посібник для студ. вищих навч. закладів / І. Б. 
Шевченко. – К. : НТУ «КПІ» Політехніка, 2015. 
– 231 с. 
5. Чаркіна Т. Ю., Бараш Ю. С., Марценюк Л. В. 
Інноваційний розвиток пасажирських компаній 
за рахунок обслуговування туристичних 
перевезень / Т. Ю. Чаркіна, Ю. С. Бараш, Л. В. 
Марценюк // Електронне наукове фахове 
видання "Ефективна економіка. – 2017. – № 12. 
7. Бараш Ю. С. Управління залізничним 
транспортом країни: Монографія. – Д. : Вид-во 
Дніпропетр. нац. ун-ту залізн.. трансп. Ім.. акад.. 
В. Лазаряна, 2006. – 252 с. 
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