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ЦІЛІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

Підготовка висококваліфікованих професіоналів у галузі знань 07 

управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент, здатних 

розв’язувати комплексні проблеми дослідницько-інноваційної та професійної 

діяльності у сфері менеджменту морської галузі, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних і створення нових цілісних знань і професійних 

практик на основі формування інтелектуальних і спеціалізованих 

компетентностей здобувачів, набуття соціальних і практичних навичок, 

необхідних для виконання оригінального дослідження з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку морської галузі. 

Здобувачі повинні мати концептуальні та методологічні знання з 

менеджменту морської галузі, включаючи актуальний стан наукових знань, 

основних концепцій, систем, механізмів управління, практичних проблем і 

підходів до їх вирішення; розуміти та аналізувати внутрішні та зовнішні 

фактори, що впливають на галузь, у цілісному контексті менеджменту 

морської галузі; бути здатними приймати управлінські рішення із 

застосуванням сучасного інструментарію та інформаційних технологій, 

враховуючи вплив державного регулювання у транспортній галузі; викладати 

дисципліни з менеджменту. 

Дослідження охоплюють переважно такі прикладні сфери, як 

функціонування та управління судноплавними компаніями, функціонування 

компаній у портової сфері та ринку портових послуг, управління людськими 

ресурсами, сталий розвиток підприємств водного транспорту, управління 

інвестиціями в транспортну інфраструктуру. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. Особливістю освітньо-наукової програми є акцент на важливості ролі 

морської галузі у національної економіки України, зокрема судноплавної та 

портової галузей, програма передбачає застосування методів стійкого 

позиціонування підсистем галузі морського транспорту України в глобальному 

судноплавному комплексі за критеріями ефективної морської держави. 

Наявність перспективних судноплавних внутрішніх водних шляхів, 

міжнародного паромного сполучення, а також сучасні контейнерних 

інфраструктурних об’єктів та ліній, забезпечує стабільний попит підприємств і 

організацій морського та внутрішнього водного транспорту на 

висококваліфікованих фахівців з менеджменту морської галузі. 

2. Зміст освітньої-наукової програми, який відповідає предметній області 

спеціальності 073  Менеджмент, враховує специфіку діяльності підприємств 

морського та внутрішнього водного транспорту, пов’язану з функціонуванням 

морських ринків, розвитком інфраструктури, управлінням інвестиціями та 

ризиками, це робить її унікальною для інших вищих учбових закладів України. 

Освітня складова програми передбачає обов’язкове вивчення дисциплін циклу 

спеціальної підготовки за ОНП, які присвячені питанням менеджменту морської 

галузі («Управління стійким розвитком морської транспортної   індустрії», 

Теорія стратегічного управління в морської галузі ), що дає можливість здобути 

компетентності  потрібні для професійної та наукової діяльності в менеджменті 

морської галузі. 

3. Можливість вибору навчальних курсів із Каталогу вибіркових 

дисциплін НУ «ОМА», рекомендованих для ОНП, у тому числі пов’язаних з 

управлінням морським та внутрішнім водним транспортом, дозволяє 

сформувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням теми дисертації 

здобувача, спрямовану на виконання наукових досліджень у менеджменті 

морської галузі. Освітньо-наукова програма реалізується в унікальному закладі 

вищої освіти, який має багату історію у наукової та педагогічної діяльності у 

сфері управління морським та внутрішнім водним транспортом, а також  

висококваліфікований науково-педагогічний склад у сфері управління морським 

та річковим транспортом.  

4. Освітньо-наукова програма поєднує дослідницьку орієнтацію на 

проведення здобувачами оригінальних наукових досліджень із метою 

вирішення складних проблем управління морським та річковим транспортом і 

прикладну професійну орієнтацію, яка передбачає оволодіння знаннями та 

практичними навичками з менеджменту судноплавства, портового 

господарства,  теорії стратегічного управління в морської галузі, управління 

стійким розвитком морської транспортної   індустрії, оволодіння аналітичним 

інструментарієм економічних досліджень, охоплює методологія досліджень 

річкових та морських систем, а також включає педагогічну практику, що надає 

можливість викладання дисциплін менеджменту, у тому числі з урахуванням 

специфіки менеджменту морської галузі. 

5. Наукова складова програми передбачає можливість дослідження 

механізмів управління судноплавних, операторських, стивідорних, сервісних та 

інших компаній та видів транспортної діяльності на різних рівнях менеджменту 

морської галузі.   



СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

 

 
Компоненти освітньої програми 

Кредити 

ЄКТС 

1. Обов’язкова частина 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1.1.1 Філософія науки 2 

1.1.2 Соціальна відповідальність та етика науковця 2 

1.1.3 Викладання і навчання в сучасній вищій освіті 2 

1.1.4 Наукова комунікація 2 

1.1.5 Англійська мова в наукових дослідженнях 2 

 Всього за циклом загальної підготовки 10 

1.2. Цикл спеціалізованої підготовки 

1.2.1 Методологія досліджень річкових та морських систем 2 

1.2.2 Аналітичний інструментарій економічних досліджень 2 

1.2.3 Теорія стратегічного управління в морської галузі 2 

1.2.4 Управління стійким розвитком морської транспортної   

індустрії 

2 

1.2.5 Практична підготовка науково-педагогічного працівника 20 

  Всього за циклом спеціалізованої підготовки 28 

  Всього за обов’язковою частиною 38 

2. Вибіркова частина 

2.1. Навчальні дисципліни вибіркової частини обираються за 

вільним вибором здобувачів вищої освіти загальним 

обсягом 12 кредитів ЄКТС  із переліку вибіркових освітніх 

компонентів, схваленого рішенням вченої ради ННІ МПіМ 

12 

2.2. Блок наукових досліджень 10 

  Всього за вибірковою частиною 22 

  Загальна кількість 60 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Після закінчення освітньо-наукової програми «Менеджмент морської 

галузі»  випускники зможуть демонструвати системний науковий світогляд, 

дотримуватися професійної етики та академічної доброчесності у 

професійній, науковій та педагогічній діяльності, концептуальні та 

методологічні знання з менеджменту та адмініструванню на морському та 

внутрішньому водному транспорті, основних практичних проблем розвитку 

менеджменту морської галузі для проведення наукових досліджень на рівні 

останніх світових досягнень.  

 Випускники опанують англійську мову в обсязі, достатньому для 

використання у науковій і професійній діяльності, зможуть застосовувати 

сучасні інформаційні технології в науковій і професійній діяльності, 

викладанні дисциплін з менеджменту. 

Доктора філософії з менеджменту будуть здатні формулювати наукові 

завдання, планувати, проводити наукові дослідження у сфері менеджменту 

морського та річкового транспорту, впроваджувати результати, здійснювати 

управління науковими проектами, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання або професійну практику, 

здійснювати пошук і критичний аналіз інформації, отриманої з різних 

джерел, досліджувати взаємозв’язки суб'єктів економічної діяльності та 

розвитку економічних систем, діагностувати стан транспортних ринків, 

аналізувати ресурси, процеси та результати діяльності транспортних 

підприємств, розробляти сценарії змін зовнішнього й внутрішнього 

середовища, обирати адекватний інструментарій для обґрунтування рішень, 

порівнювати різні підходи до вирішення проблем у галузі економіки водного 

транспорту на макроекономічному і мікроекономічному рівнях, 

обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей 

розвитку соціально-економічних систем і процесів, використовуючи 

сучасний інструментарій економічних досліджень.  

Випускники зможуть розробляти та досліджувати концептуальні, 

математичні і комп’ютерні моделі процесів і систем, ефективно 

використовувати їх для отримання нових знань та/або створення 

інноваційних продуктів у галузі менеджменту та дотичних 

міждисциплінарних напрямах. 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. 

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. Розробляти і викладати 

спеціальні навчальні дисципліни з менеджменту у закладах освіти. Діяти на 



основі етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення 

наукових досліджень, оприлюднення результатів та їх впровадження. 

Здійснювати аналіз деталізованих, інноваційних, новітніх досліджень у сфері 

морської галузі. Діяти на основі знання, розуміння та уміння прогнозувати 

наслідки рішень в менеджменті морської галузі. 

Випускники зможуть вільно спілкуватися з питань менеджменту 

морської галузі з науковою, професійною та експертною спільнотами, в тому 

числі міжнародною, і суспільством у цілому, оцінювати результати 

досліджень, брати участь у наукових дискусіях із досвідченими науковцями 

стосовно наукового значення і практичної цінності отриманих результатів, 

застосовувати методологію сучасної вищої освіти у педагогічній діяльності, 

формулювати зміст, цілі навчання, способи їх досягнення, форми контролю, 

нести відповідальність за ефективність освітнього процесу з дотриманням 

норм академічної етики та доброчесності. 

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ  

ВИПУСКНИКІВ ПРОГРАМИ 

 

Випускники програми можуть займати посади в галузі управління та 

адміністрування на морському та внутрішньому водному транспорті з 

підвищеним рівнем вимог до інтелектуальних компетентностей, на 

підприємствах, у організаціях, науково - педагогічних складах і 

дослідницьких групах закладів вищої освіти, у науково - дослідницьких 

інститутах. 

Доктора філософії з менеджменту можуть працювати на підприємствах 

морської галузі – у адміністрації морських портів, компаніях сервісного 

сегменту водного транспорту, державних органах управління 

інфраструктурою водного транспорту, науково-дослідницьких організаціях, 

закладах вищої освіти 

Знання специфіки підприємств морської галузі та англійської мови дає 

додаткові переваги випускникам програми на ринку праці. 

Сфери діяльності випускників науково – освітньої програми 

«Менеджмент морської галузі»: морський та внутрішній водний транспорт, 

порти, торговельний флот та судноплавні компанії, допоміжне 

обслуговування водного транспорту, дослідження та інноваційні розробки у 

сфері морського транспорту, діяльність на об’єктах інфраструктури морського та 

внутрішнього водного транспорту. 

 

 


