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1. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКЛАДАЧА 
 

Викладач  Примачов Миколай Тимофійович, доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри економічної теорії та 

підприємництва на морському транспорті 

Профайл викладача http://moodle.onma.edu.ua/user/profile.php?id=258 

E-mail: nickolas.primachev@gmail.com 

Консультації Очні консультації: понеділок  з 13:30 – 14:30 аудиторія 405 

 

 

2. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ 

 

Основна мета вивчення курсу – це засвоєння процесів менеджменту ефективного 

розвитку судноплавних компаній та морських портів морської транспортної індустрії та 

формування на основі наукових засад стійкістю розвитку з урахуванням специфічних 

ризиків. Критерій стійкості  - збалансованість інвестиційних і інноваційних стратегій. 

Засвоєння закономірностей прийняття та реалізації менеджерських та адміністративних 

рішень забезпечує пріоритети позиціонування виробничого потенціалу морегосподарського 

комплексу країни в умовах циклічних змін у підсистемах ринку морської торгівлі.             

Метою вивчення є засвоєння наукових положень і принципів забезпечення ефективності 

менеджерських методів симетрії функціонування флоту та портів, незважаючи на 

конкурентні стратегії і в системі національних пріоритетів використання Світового океану. 

Предметом є наукові та методичні аспекти менеджменту стійкості формування 

потенціалу національної морської транспортної індустрії за критеріями збалансованого  

позиціонування національних підсистем ринку транспортних послуг з урахуванням змін 

поточних параметрів розподілу міжнародних відносин. 

            Дана дисципліна націлена на придбання здобувачами доктора PhD засвоєння 

положень теорії стійкого позиціонування в системі ринку морської торгівлі судноплавних 

компаній та портів за метою формування компетентності в системі адекватного розвитку та 

функціонування складових національної морської транспортної індустрії. Придбання 

здібності розкриття нових  закономірностей збалансованості господарювання та 

випередження конкурентів в системі глобальних трансформацій в конкурентному 

обслуговування вантажопотоків за критеріями безпеки транспортної безпеки резидентів і 

підприємницьких структур морегосподарського комплексу. 

            Програма курсу викладається як самостійна дисципліна з урахуванням магістерської 

підготовки, вона обумовлює напрямки інших дисциплін відповідно структури учбового 

плану третього рівня. Розглядається теоретичною при формуванні тематики дисертаційної 

роботи. 

Силабус складено відповідно до вимог освітньо-професійної програми  «Менеджмент 

морської галузі» підготовки доктора філософії за спеціальністю 07 Управління та 

адміністрування: 073 Менеджмент. 

 

 

Мова навчання    українська 

Статус дисципліни:   обов’язкова 
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Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче компетентностей та 

досягнення програмних результатів навчання. 

Компетентності: 

 

Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми 

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел   

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. 

СК03. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в 

закладах вищої освіти. 

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. 

 

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.   

РН04. Розробляти та реалізовувати наукові та прикладні проекти, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну 

практику у галузі управління та адміністрування і розв’язувати значущі наукові та 

технологічні проблеми в менеджменті з дотриманням норм академічної етики і врахуванням 

соціальних, етичних, економічних, екологічних та правових аспектів. 

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері 

менеджменту та у викладацькій практиці. 

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. 

РН11. Здійснювати аналіз деталізованих, інноваційних, новітніх досліджень у сфері 

морської галузі. 

 

Кількість кредитів ЄКТС 2 кредити 

Форма підсумкового контролю екзамен 

 

 

Заплановані результати навчання за навчальною дисципліною: 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Управління стійким 

розвитком морської транспортної індустрії» передбачає здобуття аспірантом наступних 

результатів навчання: 

- знати та розуміти: 

- базові теоретичні основи сталого розвитку морської транспортної індустрії; 

-  особливості прояву ринкових положень у системі торгівельного флоту та 

закономірності формування стандарту морської держави; 
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-  теорію та метод менеджменту збалансованості відносин судноплавних компаній і 

структурних складових морського кластеру; 

-  принципи реалізації ризик-менеджменту в умовах конкурентного розподілу  зон 

операторської діяльності за стандартами системної безпеки 

-  систему формування мультимодальних транспортних технологій та оптимізації 

трансшипменту; 

-  основні риси реакції судновласників на зовнішні умови за стандартами адекватності 

та симетрії 

-  бенчмаркетингові відносини у системі різноманітних складових ринку морської 

транспортної торгівлі; 

- розуміти альтернативності розподілу економічного потенціалу в умовах скорочення 

часу обслуговування вантажопотоків за альтернативними маршрутами; 

- розуміти  фактори, що обумовлюють необхідність вибору відповідної наукової 

реакції; 

уміти: 

- удосконалювати механізм прийняття рішень в умовах пріоритету розвитку 

національних судноплавних компаній та портів; 

- використовувати інформаційні потоки з світових джерел і консалтингових структур 

для розкриття тенденції розвитку глобального ринку морської торгівлі; 

- обґрунтовувати вибір альтернатив прийняття менеджерських рішень розуміти роль 

людського капіталу в покращенні розвитку морського судноплавства; 

-  зробити оцінку ситуацій за критеріями альтернативних рішень, які забезпечують 

максимізацію позиціонування флоту українського реєстру; 

- оцінювати склад необхідність розширення морської транспортної політики за 

окремими перевагами; 

-  оцінити напрямки розвитку міжнародного розподілу праці та обрати відповідну 

реакцію національної морської транспортної індустрії; 

-  чіткого розпізнавати зміни умов до розвитку національного флоту відповідно 

стандартам Міжнародної морської організації; 

-  застосовувати навички удосконалення окремих складових економічного механізму 

забезпечення транспортної стабільності і вибору напрямків розвитку; 

- давати наукове обґрунтування процесів, які відбуваються в світі транспортного 

бізнесу й пріоритету участі в цьому процесі Україні; 

-  обирати відповідність потребам транспортну стратегію України з урахуванням 

зовнішніх обмежень;  

-  науково обґрунтовувати необхідні параметри розвитку спеціалізованих 

транспортних підсистем : 

- обґрунтовувати розвиток спеціалізації українського ренджу відносно інтеграційних 

процесів; 

- систематизувати зовнішні умови, що обумовлюють кризові ситуації та відповідної 

реакції ризик-менеджменту;  

- теоретично обґрунтовувати параметри інноваційних підходів до розширення участі в 

мультимодальних технологій обслуговування вантажопотоків;  

-  використати теоретичні положення з розвитку інвестиційного розвитку окремих 

підприємницьких структур як за ринковими важелями, та і транспортної безпеки країни; 
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3. ПРОГРАМА, СТРУКТУРА (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви розділів 

і тем 

Навчальне 

навантаження (години) 

К
іл

ь
к
іс

ть
 

ау
д

и
то

р
н

и
х
 

го
д

и
н

 *
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

(с
ем

ін
ар

сь
к
і)

 

Розділ 1. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В ЕКОНОМІКИ 

Тема 1. Економічні закономірності сталого розвитку 

національного судноплавства. 

1 1  

Тема 2.Вибір направлень сталого розвитку національної 

транспортної системи. 

1 1  

Тема 3. Особливості роботи морського транспорту України. 3 1 2 

Тема 4. Циклічність-принциповий фактор функціонування 

ринку морської торгівлі 

1 1  

Разом за  розділом 1 6 4 2 

Розділ 2. СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЕВИХ РІШЕНЬ 

Тема 1. Закономірності та принципи ефективного формування 

судноплавного комплексу 

1 1  

Тема 2. Принципи та обмеження стійкості підприємств 

морського транспорту 

1 1  

Тема 3. Напрямки трансформаційних процесів в системі  

морської індустрії 

3 1 2 

Тема 4. Транспортна стратегія адекватного реагування в 

системі міжнародних відносин 

1 1  

Разом за  розділом 2 6 4 2 

Розділ 3. ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМ 

БІЗНЕСОМ 

Тема 1. Особливості формування цілей розвитку торгового 

флоту 

1 1  

Тема 2. Критерії прийняття збалансованості менеджерських 

рішень 

3 1 2 

Тема 3. Менеджмент забезпечення пріоритетів 

позиціонування потенціалу 

1 1  

Тема 4. Обґрунтування системи переваг відносне 

конкурентного рівня ринку 

3 1 2 

Разом за  розділом 3 8 4 4 

Всього аудиторних  годин 20 12 8 

 Самостійна робота (години) 

 з них на виконання індивідуального завдання ** 
40 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 60 
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4. АНОТАЦІЇ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 

 

РОЗДІЛ 1. УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ТРАНСПОРТУ 

 

Тема 1. Економічні закономірності сталого розвитку національного судноплавства. 

Особливості трансформації глобального ринку морської торгівлі. Збалансованість 

реакції на проблеми структуризації морського транспорту. Основні проблеми рівноваги 

підсистем ринку морської торгівлі. Механізм управління стійкістю розвитку підсистем 

морського транспортного судноплавства. Урахування системи регулювання судноплавства з 

боку ІМО 

Література [13;15] 

 

Тема 2. Вибір направлень сталого розвитку національної транспортної системи. 

Система управління параметрами устойчивости позиционирования подсистем 

транспортной индустрии. Трансформація та значимість відповідності суден нормативним 

обмеженням. Фундаментальні підходи до забезпечення адекватності сукупності вимог до 

судноплавства. Принцип симетрії реакції на зміни. 

Література [10;11] 

 

Тема 3.  Особливості роботи морського транспорту України. 

Сутність національних морських транспортних стратегій.. Принципи формування 

параметрів судноплавства за сукупністю критеріїв. Менеджмент формування системних 

переваг національного морського транспорту в системі національних задач та умов 

глобального ринку морської торгівлі.  

Література [14;16;17] 

 

Тема 4. Циклічність - принциповий фактор функціонування ринку морської торгівлі 

Сутність, види та фактори циклічності розвитку ринку морської торгівлі. Принцип 

реакції та менеджмент мінімізації негативного впливу циклічності. Економічна складова 

менеджменту досягнення стійкості компанії за критеріями оптимізації віддачі капітальних 

активів. 

Література [9;11;25] 

 

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ПРИЙНЯТТЯ ЦІЛЕВИХ РІШЕНЬ 

Тема 1. Закономірності та принципи ефективного формування судноплавного 

комплексу  

Загальні підходи до ефективного формування виробничого потенціалу морської 

індустрії. Менеджерські стратегії випередження системних потреб відносне конкурентів. 

Менеджмент обґрунтування стратегії випередження зовнішніх обмежень 

Література [11;19;23;24] 

 

Тема 2. Принципи забезпечення стійкості підприємств морського транспорту  

Основні задачі формування конкурентного рівня судноплавної компанії за сукупністю 

вимог Менеджмент формування параметрів адекватності стану відносне зовнішніх умов. 

Основні умови розвитку потенціалу спеціалізованого судноплавного потенціалу. 

Література [2;19;12] 

 

Тема 3.  Напрямки трансформаційних процесів в системі  морської індустрії 

Основні принципи обґрунтування параметрів розвитку підсистем морського 

транспорту. Умови формування бізнес-плану в системі судноплавства та портової діяльності. 

Важелі обрання стратегії випередження. Межі можливого позиціонування за сукупністю 

вимог та ризиків 
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Література [15;19] 

 

Тема 4 Транспортна стратегія адекватного реагування в системі міжнародних 

відносин 

Оцінка характеру розвитку економіки світової торгівлі. Оцінка трансформацій в 

сегментах ринку морської торгівлі. Основні чинники формування емерджентного ефекту. 

Напрямки оптимізації емерджентного ефекту у морської торгівлі. Фактори формування 

реального стану результатів. 

Література [10;23;24] 

 

РОЗДІЛ  2. ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ СУДНОПЛАВНИМ 

БІЗНЕСОМ  

Тема 1.  Особливості формування цілей розвитку торгового флоту. 

 Фактори, які обумовлюють доцільність вибору адекватного рішення.. Особливості 

вибору сегменту пріоритетного оперування за сукупністю вимог . Диференціація підходів до 

забезпеченні досягнення задач пріоритетного позиціонування Можливості управління 

адекватністю положення за обмеженнями відповідного сектору ринку морської торгівлі.. 

Література [10;19;23;24] 

 

Тема 2. Критерії прийняття збалансованості менеджерських рішень  

Основні принципи формування критеріального забезпечення стійкості розвитку 

судноплавних компаній Система класифікації та угруповання системної реакції на зовнішні 

зміни ринку морської торгівлі. Оптимізація менеджерських стратегій адекватної реакції на 

динаміку формування світових вантажопотоків. Характер зміни напрямків інтеграційних 

технологій. 

Література [2;19;23] 

 

Тема 3. Менеджмент забезпечення пріоритетів позиціонування потенціалу 

Особливості та фактори вибору стратегії утримання пріоритетної позиції. 

Класифікаційні категорії, що обумовлюють характер та параметрі розвитку флоту країни. 

Напрямок оптимізації конкурентних переваг за стратегією збалансованості відносно 

підприємницьких та позасистемних важелів. 

Література [2;19;23;24] 

Тема 4. Обґрунтування системи переваг відносне конкурентного рівня ринку 

Особливості та проблеми менеджерських стратегій випередження клнкурентів в 

секторі оперування. Менеджмент якості взаємодії з іншими операторвми сервісу. 

Забезпечення адекватної реакції на зміни ситуації на ринку морської торгівлі.. Порядок 

формування конкурентного положення компанії. 

Література [2;6;20;25] 

 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Зміст заняття 

1 Особливості 

роботи морського 

транспорту 

України. 

 

Сутність національних морських транспортних стратегій.. 

Принципи формування параметрів судноплавства за сукупністю 

критеріїв. Менеджмент формування системних переваг 

національного морського транспорту в системі національних 

задач та умов глобального ринку морської торгівлі.  

Розкриття функції адекватності вимогам. Світова система 

позиціонування компаній.  Вартість і витрати збалансованості 
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стану дедвейту. Менеджмент ті відносин  операторів-

конкурентів.  

Усна відповідь, групове обговорення. 

2 Напрямки 

трансформаційних 

процесів в системі  

морської індустрії 

 

Основні принципи обґрунтування параметрів розвитку 

підсистем морського транспорту. Умови формування бізнес-

плану в системі судноплавства та портової діяльності. Важелі 

обрання стратегії випередження. Межі можливого 

позиціонування за сукупністю вимог та ризиків 

Цілі та сутність конкурентних позицій суден. Альтернативи 

використання провізної спроможності її суден. Економічні 

наслідки диференціації секторів використання реєстрів судна. 

Безпека та форма СУДС. 

 Усна відповідь, групове обговорення 

3 Основні принципи 

формування 

критеріального 

забезпечення 

стійкості розвитку 

судноплавних 

компаній  

Система класифікації та угруповання системної реакції на 

зовнішні зміни ринку морської торгівлі. Оптимізація 

менеджерських стратегій адекватної реакції на динаміку 

формування світових вантажопотоків. Характер зміни 

напрямків інтеграційних технологій. 

Основні задачі створення каналів. Сукупність чинників, які 

зумовлюють економічні результати використання каналів. 

Диференціація менеджерських підходів до використання 

каналів. Усна відповідь, групове обговорення, презентація. 

4 Особливості та 

проблеми 

менеджерських 

стратегій 

випередження 

конкурентів в 

секторі оперування.  

 

 

Основні принципи та напрямки безпеки судноплавства 

Структура діяльності комітетів ІМО. Економіко-правове 

положення нормалізованої безпеки судноплавства. Менеджмент 

якості взаємодії з іншими операторами сервісу. Забезпечення 

адекватної реакції на зміни ситуації на ринку морської торгівлі.. 

Порядок формування конкурентного положення компанії. 

Методологія забезпечення збалансованості відносин з 

природним середовищем. Декарбонізація. 

Усна відповідь, групове обговорення, презентація. 

 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

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 аспірантами навчальної інформації шляхом її 

конкретизації і цілеспрямування. 

Види самостійної роботи: 

1. Робота по опрацюванню лекційного курсу. 

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

задаються викладачем). 

3. Виконання практичних розрахунків, заданих викладачем.  

4. Підготовка до практичних занять; 

5. Виконання індивідуальних завдань (розрахункової роботи) . 
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Перелік тем, винесених на самостійне вивчення:  

№ 

з/п 
Назва теми 

1.  Тема . Загальна характеристика адміністрування та підприємництва в сегменті 

Економічна націленість управління в сервісному сегменті морської індустрії. 

Сукупність менеджерських підходів. Сучасна класична структура сервісної підсистеми 

морської індустрії. Особливості окремих підсистем обслуговування флоту. Принципи 

ефективного адміністрування та менеджменту в сегменті. 

 Література [8;12;1;2] 

2.  Тема. Критеріальні вимоги до ефективності сервісного сегменту морської 

індустрії 

Стабільність оперування флоту. Програми збереження часу в торгівельних портах. 

Ефективність обслуговування різнобічних потреб суден,Система забезпечення різних 

потреб суден і екіпажів під час стоянки, або проходження складних шляхів. 

Література [8;12] 

3.  Тема . Адміністрування портнадзору та капітанії порту 

Функціональна та економічна сутність портнадзору. Менеджмент стану використання 

акваторії порту. Основні ознаки діяльності капітанії порту щодо характеру 

використання споруд порту. Найважливішими ознаками менеджменту збалансованості 

обслуговування адміністрацією порту. Основні характеристики регулярної дії капітанії 

порту. 

Література [10;13;14] 

4.  Тема . Принципи державної морської транспортної політики 

Основні задачі формування морської транспортної політики. Менеджерські напрямки 

морської транспортної політики. Управління розвитком – основна функція морської 

транспортної політики. 

Література [8;19] 

5.  Тема . Менеджмент регулювання ходу суден і лоцманська проводка 

Структура управління судноплавством в регіоні порту. Менеджмент безпеки 

судноплавства в особливих умовах. Менеджерські особливості роботи лоцманських 

компаній. 

Література [19] 

6.  Тема.  Менеджмент децентралізації та збалансованості підприємництва кластеру 

Загальні умови менеджменту розвитку комплексу. Кількісні результати розвитку 

потенціалу. Якісні відносини менеджерських рішень. Головні елементи 

підприємницьких переваг. Відносини централізації та інтеграції. 

Література [19;14] 

7.  Тема Критерії результативності менеджменту сервісного сегменту морської 

індустрії                                                                                                              

Критерії збалансованості системи. Критерії розвитку контейнерного флоту. Основні 

характеристики критеріальних рішень менеджменту формування структурних 

складових даної підсистеми ринку. Критерії окремих складових обслуговування суден. 

Література [8;11;12] 

8.  Тема. Бізнес-менеджмент службово-допоміжного флоту 

Основні структурні складові службово-допоміжного флоту. Місцеокремих видів 

діяльності службово-допоміжного флоту. Структура виробничої діяльності службово-

допоміжного флоту. Ознаки основних напрямків менеджменту службово-допоміжного 

флоту. 

Література [2;9;12] 

 

 



11 

7. ПОЛІТИКА КУРСУ І ЦІННОСТІ 

 

Освоєння дисципліни «Методи дослідження в економіці» передбачає обов'язкове 

відвідування лекційних та практичних занять, а також самостійну роботу аспіранта. 

Самостійна робота є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 

вільний від обов’язкових аудиторних занять. Зміст самостійної  роботи визначається 

програмою навчальної дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та вказівками 

викладача, які  передбачають можливість проведення самоконтролю.  Самостійна  робота 

може виконуватися в бібліотеках, аудиторіях Університету, а також за місцем проживання 

аспіранта. У випадку виникнення запитань за темами, винесеними на самостійне вивчення, 

аспірант може отримати необхідну консультацію викладача  (за розкладом).  

Частина матеріалу навчальної дисципліни, передбачена навчальним планом для 

самостійного засвоєння, виноситься на іспит разом з навчальним матеріалом, якої 

опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.  

У разі пропуску занять з поважної причини (підтвердженої відповідними довідками), 

Аспірант самостійно вивчає пропущений матеріал.  

Після вивчення навчальної дисципліни проводиться екзамен  в усній формі.  

Екзамен – це форма підсумкового контролю засвоєння аспірантом теоретичного та 

практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр.  

На підготовку к екзамену дається 2-3 дні згідно з розкладом екзаменаційної сесії. 

Екзамен передбачає відповідь на білет. Білет включає два теоретичних запитання та 

практичне завдання. Перелік питань до екзамену надається аспірантам в началі семестру. 

Практичні завдання розв’язуються на практичних або семінарських заняттях впродовж 

семестру. На підготовку усної відповіді за екзаменаційним білетом надається 20-30 хвилин.  

Знання та вміння аспіранта оцінюються за шкалою, визначеною Університетом. 

Аспірантам, які одержали незадовільну оцінку, дозволяється ліквідувати академічну 

заборгованість до початку наступного семестру. При цьому повторне складання екзаменів 

допускається не більше двох разів: один раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється 

завідувачем кафедрою. 

Аспіранти, які не з’явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що 

одержали незадовільну оцінку. 

Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись правил 

академічної доброчесності. 

 

 

8. ВИМОГИ ВИКЛАДАЧА 

 

Основними вимогами викладача навчальної дисципліни «Організація логістичних 

систем» до аспіранту є:  

- обов'язкове відвідування лекційних та або практичних занять за розкладом; 

- активність під час практичних занять; 

- конструктивне підтримувати зворотний зв'язок на всіх заняттях; 

- взаємодія викладач-аспірант базується на засадах взаємоповаги, такту та коректної 

поведінки; 

- письмові роботи слід здавати в установлені строки; за несвоєчасну здачу робіт 

оцінка знижується; 

- аспіранти, які не виконали заплановані  завдання, до екзамену не допускаються. 

Неприпустимо: 

 - пропуски з неповажних причин; 

- користування телефонами під час занять; 

- списування при здачі екзамену; 
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- проходження процедур контролю замість себе іншими особами; виконання 

навчальної роботи для інших осіб; здача навчальних завдань, підготовлених іншими 

особами; 

- використання робіт (рефератів, курсових, контрольних, і ін. робіт) виконаних 

іншими особами в якості результатів своєї праці; 

- відвідування занять  в одязі, що не відповідає вимогам навчального закладу; 

- порушувати тишу в приміщеннях загального доступу, призначених для навчальної 

та наукової діяльності. 

 

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточне оцінювання аспірантів здійснюється у вигляді демонстрації їх результатів 

навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного курсу або тестування знань з 

певного розділу (теми) або з певних окремих питань лекційного курсу; розв’язання задач, 

вправ, виконання певних розрахунків тощо; виступу на практичних заняттях.  

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння навчального 

матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного контролю. Форма підсумкового 

контролю: іспит 

 

Методи демонстрації результатів навчання за навчальною дисципліною 

 

№ 

п/п 
Результати навчання Методи демонстрації 

1 Знати  базові теоретичні основи сталого 

розвитку морської транспортної 

індустрії 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на заняттях, в дискусії 

2 Знати  особливості прояву ринкових 

положень у системі торгівельного флоту 

та закономірності формування 

стандарту морської держави; 

 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом 

3 Знати принципи реалізації ризик-

менеджменту в умовах конкурентного 

розподілу  зон операторської діяльності 

за стандартами системної безпеки 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на практичних заняттях з 

аналітичним оглядом, виконання певних 

розрахунків 

4 Уміти здійснювати вибір 

інструментальних засобів для обробки 

економічних даних відповідно 

поставленим завданням,  аналізувати 

результати розрахунків і 

обґрунтовувати отримані висновки 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на практичних заняттях з 

доповіддю, ессе, в дискусії, презентації 

результатів виконаних завдань, виконання 

певних розрахунків, розв’язання задач 

5 Уміти визначати ступінь доказовості і 

обґрунтованості тих чи інших положень 

праць економістів в області первинних 

досліджень 

Розв’язання задач, вправ, виконання 

певних розрахунків; виступ на практичних 

заняттях з аналітичним оглядом, ессе, 

презентації результатів виконаних завдань, 

стандартизовані тести 

6 Уміти критично оцінювати отримані 

результати, формулювати висновки та 

рекомендації, оформляти наукові звіти 

за результатами проведеного 

дослідження 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на практичних заняттях з 

доповіддю, ессе, презентації результатів 

виконаних завдань 



13 

7 Уміти володіти кількісними і якісними 

методами аналізу економічної 

інформації для обґрунтування 

управлінських рішень; 

Усна відповідь на питання лекційного 

курсу, виступ на практичних заняттях з 

доповіддю, ессе, презентації результатів 

виконаних завдань, розв’язання задач 

8 Уміти володіти технологіями 

планування професійної діяльності 

сфері економічних досліджень. 

Розв’язання задач, вправ, виконання 

певних розрахунків, виступ на практичних 

заняттях з аналітичним оглядом, ессе; 

 

 

9. 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 

 

 

11. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

1. Формування параметрів окремих сегментів морського кластеру 

2. Менеджмент та адміністрування за критеріями стійкості утримання позиції 

3. Закономірності та параметри формування сервісних підрозділів морського кластеру. 

4. Умови формування економічного потенціалу структурних підрозділів морського кластеру. 

5. Продуктивність праці – критерій бізнес-менеджменту. 

6. Звітність менеджменту сервісних структур відповідно світових асоціацій. 

7. Загальна характеристика збалансованості розвитку сервісного комплексу відносно потреб 

вантажовласників та судноплавних компаній. 
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8. Форми організації окремих видів сервісних послуг. 

9. Стратегія досягнення конкурентної стійкості 

10. Планування роботи сервісних підсистем за відповідністю зовнішнім потребам. 

11. Обґрунтування створення окремого сервісного підприємства морського кластеру. 

12. Бізнес-менеджмент соціально-економічної рівноваги підприємства 

13. Менеджмент комплексності розвитку сервісного сегменту. 

14. Розробка бізнес-менеджменту окремих підсистем 

15. Менеджмент ефективного використання ресурсів окремих фірм морського кластеру 

14. Напрямки оптимізації стану структури морського кластеру 

15. Сукупність факторів регулювання діяльності окремих структурних складових 

16. Менеджмент забезпечення системної безпеки сервісних підсистем. 

17. Менеджмент інноваційних процесів за критеріями часу. 

18. Бізнес-менеджмент досягнення нормалізації економіко-правових умов. 

19. Менеджмент структури портового сервісного сегменту. 

20. Організація планування економічних процесів окремих підсистем. 

21. Концепція бізнес-плану ресурсного обслуговування транспортного флоту. 

22. Менеджмент екологічної збалансованості підсистем структури підприємств. 

23. Виробничо-фінансовий план окремих підприємств. 

24. Забезпечення підприємницької і позасистемної ефективності та збалансованості. 

25. Менеджмент продуктивності та позасистемної результативності підсистеми                                                                                    

26. Етапи формування відповідного потенціалу.  

27. Напрямки підвищення продуктивності підсистем сегменту. 

28. Структура позасистемних результатів та методи управління стійкістю структур. 

29. Особливості формування емерджентного ефекту. 

30. Забезпеченні відповідності сукупності вимог з позиції стійкості 

31. Розрахунок параметрів формування збалансованого стану за зовнішніми умовами 

32. Концепція формування емерджентного ефекту 

33. Менеджмент екологічної збалансованості діяльності морського транспорту 

34. Вибір і реалізація менеджмент екологічної збалансованості 

35. Види менеджмент екологічної збалансованості 

36. Оперативне забезпечення екологічної збалансованості. 

37. Особливості менеджменту екологічної збалансованості. 

38. Рівень екологічної збалансованості транспортного обслуговування вантажопотоків. 

39. Формування позиції компанії у тенденції розвитку ринку морської торгівлі 

40. Основні параметри системної стійкості підприємств. 

41. Рівень інтенсивності розвитку сервісного сегменту, що оптимізує обслуговування 

морського транспортного ринку. 

42. Аспекти стійкості позиції окремих видів діяльності. 
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