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1. Загальний опис навчальної дисципліни 

  

Мета вивчення навчальної дисципліни. Основною метою викладання 

дисципліни «Теорія конкурентного позиціонування в морської галузі» є формування у 

майбутніх докторів економіки з філософії системи спеціальних знань і практичних 

навичок до впровадження інноваційних технологій в морської галузі для забезпечення 

сталого та конкурентного розвитку морських транспортних підприємств. 

Дана дисципліна включає в себе ознайомлення аспірантів з інноваційними  та 

цифровими технологіями в морської галузі; обґрунтування умов забезпечення 

конкурентної стійкості морських транспортних підприємств з урахуванням системи 

адаптації к зовнішньому середовищі; систематизація принципів конкурентної стійкості 

транспортних підприємств в структурі глобального ринку морської торгівлі;  аналізу  та 

обґрунтування вплив чинників економічної стійкості морської галузі та механізм їх 

планування, обґрунтування методів раціональних рішень для забезпечення конкурентного 

та сталого розвитку підприємств морського транспорту. 

Програма курсу "Теорія конкурентного позиціонування в морської галузі" сприяє 

засвоєнню універсальних і професійних компетенцій, що в свою чергу буде сприяти 

соціальній мобільності і успішності на ринку праці відповідно до міжнародних і 

національних вимог. 

 

Мова навчання: українська 

Статус дисципліни: вибіркова 

 

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання. 

 

Загальні компетентності: 

ЗК01   Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

ЗК03   Здатність працювати в міжнародному контексті. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК01 Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які 

створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних 

напрямах. 

СК05 Здатність до організації та проведення інноваційних комплексних проектів, 

включаючи власні оригінальні дослідження, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику в менеджменті 

морської галузі. 

СК06 Здатність ідентифікувати, формулювати та/або вирішувати наукові або практичні 

проблеми в менеджменті морської галузі. 

СК07 Соціальна відповідальність за результати стратегічних рішень в менеджменті 

морської галузі. 

Програмні результати навчання: 



 

 

 

РН01 Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, оброблення та аналізу 

інформації, зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури, спеціалізовані бази даних та інформаційні системи. 

РН06 Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та 

дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів. 

РН07 Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері 

менеджменту. 

РН10 Демонструвати навички розв’язання системних проблем ефективного розвитку 

морської галузі за обмеженнями стійкого нарощування виробничого потенціалу на 

національному та підприємницькому рівнях. 

РН12 Діяти на основі знання, розуміння та уміння прогнозувати наслідки рішень в 

менеджменті морської галузі.  

 

Кількість кредитів ЄКТС 3 кредити 

Форма підсумкового контролю  екзамен 

 

 

2. Заплановані  результати навчання за навчальною дисципліною 

 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Теорія конкурентного 

позиціонування в морської галузі» передбачає здобуття аспірантом наступних результатів 

навчання за навчальною дисципліною: 

знати та розуміти: 

- інноваційні технології, що впливають на конкурентну стійкість морської 

індустрії та методологічні основи забезпечення конкурентного позиціонування 

підприємств морської галузі; 

- механізм прийняти раціональних управлінських рішень, який стосуються 

забезпечення функціональної та конкурентної стійкості підприємств морської галузі; 

- алгоритм складання пропозиції щодо фінансування досліджень інвестиційних 

проектів для забезпечення підвищення конкурентоспроможності підприємств морської 

галузі; 

вміти: 

- застосовувати сучасні інструменти, технології пошуку інформації які 

стосуються предмета дослідження, аналіз та обґрунтування отриманої інформації; 

-  робити висновки та рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності 

підприємств морської галузі в структурі ринка морської торгівлі; 

- критично аналізувати результати власних досліджень щодо забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств морської галузі  і результати інших дослідників;  

 

- володіти принципами забезпечення конкурентоспроможності транспортних 

підприємств;  



 

 

 

- розраховувати, обґрунтовувати та робити  власні рекомендації щодо 

забезпечення конкурентного позиціонування та підвищення конкурентної стійкості 

підприємств морської галузі;  

- враховувати фактори ризику та вплив невизначеності позиціонування 

підприємств морської галузі та розробляти механізм протидії; 

- ефективно розв’язувати системні проблеми розвитку морської галузі; 

- прогнозувати ефективні умови конкурентного позиціонування підприємств 

морської галузі в структурі глобального ринка морської торгівлі.  

 

 

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

 

Назви розділів 
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Тема 1 Параметричні особливості та чинники забезпечення 

конкурентного позиціонування в морській галузі 
2 2  

Тема 2 Інвестиційне регулювання в системі підприємств 

морської галузі 
2 2  

Тема3. Критеріальне забезпечення підприємницької 

ефективності транспортних систем 
2 2  

Тема 4.  Умови поліпшення інвестиційних можливостей 

забезпечення конкурентного позиціонування підприємств 

морської галузі 

4 2 2 

Тема 5. Моделі формування результатів конкурентного 

позиціонування підприємств морської галузі на фрахтовому 

ринку   

2 2  

Тема 6. Управління ресурсами та результатами підприємств 

морської галузі  
2 2  

Тема 7. Сучасні аспекти контейнеризації в глобальному ринку 

транспортних послуг 
2 2  

Тема 8. Інституціональні перетворення в морській транспортній 

галузі України 
2 2  

Тема 9. Макро і мікро фактори формування конкурентної 

стійкості портової галузі 
4 2 2 

Тема 10. Оцінка збалансованого стану підприємств морського 

транспорту 
4 2 2 

Тема 11. Управлінські рішення в системі конкурентного 

позиціонування підприємств морської галузі. 
4 2 2 

Разом 30 22 8 

Всього аудиторних  годин 30 22 8 

Самостійна робота (години) 60 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 90 

 



 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

1. 
Обґрунтування параметричних особливостей конкурентного позиціонування 

морських транспортних підприємств   

2. 
Стратегічні аспекти та умови забезпечення конкурентоспроможності підприємств 

морської галузі 

3. 
Оцінка ефективності реалізації інвестиційних проектів які забезпечують 

підвищення конкурентоспроможності  

4. 
Оцінка ризику позиціонування підприємств морської галузі та обґрунтування 

шляхів його зниження 

 

 

5. Завдання для самостійної роботи  

 

Самостійна робота призначена для поглиблення, розширення і закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях. Вона допомагає набути навики самостійної 

роботи з довідковою, навчальною і науковою літературою, державними і галузевими 

стандартами; підвищити якість самостійної проробки аспіранта навчальної інформації 

шляхом її конкретизації і цілеспрямування. 

Види самостійної роботи: 

1. Робота по опрацьовуванню лекційного курсу. 

2. Робота по вивченню окремих розділів курсу, не висловлюваних при читанні 

лекцій (що задаються викладачем). 

3. Виконання практичних розрахунків, заданих викладачем. 

 

Перелік тем, винесених на самостійне вивчення:  

1. Принципи оцінки конкурентного позиціонування підприємств морської галузі в 

Україні по критеріям економічної безпеки 

2. Стратегічні аспекти управління адекватним станом портів України відносно 

параметрів ринку транспортних послуг 

3. Ефективність стійкої життєзабезпеченності портової інфраструктури України 

4. Інвестиційна привабливість транспортної інфраструктури в морської галузі 

5. Основні фактори формування та тенденції розвитку підприємств морської галузі  

6. Стратегічне значення підприємств морської галузі України 

7. Умови та напрямки ефективного розвитку морської транспортної 

інфраструктури 

8. Альтернативність прийняття інвестиційних рішень з урахуванням умов адаптації 

морської галузі к новим умовам функціонування 



 

 

 

9. Параметричні особливості формування морської галузі України 

10. Розширення участі підприємств морського транспорту в інтеграційних 

процесах 

11. Фактори сталого розвитку підприємств морського транспорту України в 

структурі ринка морської торгівлі 

12. Оцінка стану виробничого потенціалу підприємств морської галузі 

13. Оцінка ефективності інвестиційних рішень в морської галузі 

14. Критерії збалансованого розвитку морської індустрії України 

15. Економічні ризики в безпечної роботі підсистем морської транспортної 

індустрії 

 

6. Методи контролю 

 

Аспіранти опановують зміст навчальної дисципліни у наступних видах навчальної 

роботи: опрацювання лекційних матеріалів, підготовка до практичних занять, надання 

відповідей на тести з тем курсу; виконання практичних завдань, обговорення конкретних 

ситуацій на практичних заняттях; розв’язання задач.  

Поточне оцінювання аспірантів здійснюється у вигляді демонстрації їх результатів 

навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного курсу; розв’язання завдань  

та економічне обґрунтування отриманих результатів та рекомендації щодо ефективного та 

конкурентного позиціонування підприємств морської галузі, вправ, виконання певних 

розрахунків; виступ на практичних з рефератом, в дискусії. 

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного контролю. Форма 

підсумкового контролю: екзамен. 

 

Методи демонстрації здобутих  результатів навчання 

№ 

п/п 
Результати навчання Методи демонстрації 

1 вміти застосовувати сучасні інструменти, 

технології пошуку інформації що до 

конкурентного позиціонування підприємств 

морського транспорту, вміти аналізувати  та 

обґрунтовувати параметричні особливості та 

чинники забезпечення конкурентного 

позиціонування морської галузі 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, в дискусії 

2 вміти систематизувати чинники, що 

впливають на конкурентну стійкість 

морської індустрії 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, в дискусії 

3 вміти прийняти раціональні управлінські 

рішення, щодо забезпечення ефективності 

реалізації інвестиційних проектів, які 

спрямовані на підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, в дискусії 



 

 

 

морської галузі 

4 вміти розраховувати, обґрунтовувати, 

аналізувати та робити  власні рекомендації 

щодо забезпечення конкурентного 

позиціонування та підвищення конкурентної 

стійкості підприємств морської галузі 

Розрахунки, усна відповідь та 

економічне обґрунтування 

пропозицій, участь у дискусії 

5 вміти враховувати фактори ризику та вплив 

невизначеності позиціонування підприємств 

морської галузі та розробляти механізм 

протидії 

Розрахунки, усна відповідь та 

економічне обґрунтування 

пропозицій, участь у дискусії 

6 вміти прогнозувати ефективні умови 

конкурентного позиціонування підприємств 

морської галузі в структурі глобального 

ринка морської торгівлі 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, в дискусії виконання 

певних розрахунків,  розв’язання 

задач 

7 вміти складати пропозиції щодо 

фінансування досліджень інвестиційних 

проектів для забезпечення підвищення 

конкурентоспроможності підприємств 

морської галузі 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з аналітичним 

оглядом, участь в дискусії 

 

 

7. Схема нарахування балів за навчальною дисципліною 

 

Шкала 

оцінювання 

ВНЗ 

Національна 

оцінка 
Критерії оцінювання 

А відмінно 

Аспірант проявляє особливі здатності, уміє самостійно 

добувати знання, без допомоги викладача знаходить і обробляє 

необхідну інформацію, уміє використовувати набуті знання й 

уміння для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває 

власні дарування й похилості 

B 

добре 

Аспірант вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, 

застосовує його на практиці, вільно вирішує вправи й завдання 

в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначно 

C 

Аспірант уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати 

інформацію під керівництвом викладача; у цілому самостійно 

застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є істотні, підбирати аргументи 

для підтвердження думок 

D 

задовільно 

 

Аспірант відтворює значну частину теоретичного матеріалу, 

виявляє знання й розуміння основних положень; за допомогою 

викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість істотних 

E 

Аспірант володіє навчальним матеріалом на рівні вище 

початкового, значну частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

FX 
не 

задовільно 

Аспірант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину навчального матеріалу 



 

 

 

F 

не 

задовільно з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

Аспірант володіє матеріалом на рівні елементарного 

розпізнавання й відтворення окремих фактів, елементів, 

об'єктів 
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