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 ОСВІТНЬО-НАУКОВА  ПРОГРАМА 

«МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ  

ГАЛУЗІ»   

розроблена на  базі наукової школи    

Примачева Миколая Тимофійовича 

«Ефективність розвитку морського транспорту» 

Під керівництвом Миколая Тимофійовича захищено: 

  42 дисертаційні роботи  на здобуття наукового  

ступеня кандидат наук 

 5 дисертаційних робіт на здобуття наукового  ступеня доктора  наук 

 

 



 

 

Переваги ОСВІТНЬО - НАУКОВОЇ 
ПРОГРАМИ 
ОНП спрямована на підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних 
кадрів за спеціальністю 073 «Менеджмент», здатних розв’язувати 
комплексні проблеми в сфері дослідницько-інноваційної та професійної 
діяльності у сфері менеджменту морської галузі. 

 

 



Основни переваги ОНП 
 

Враховує  особливе значення               національної судноплавної 

галузі, портової системи, інтереси та тенденції міжнародного та національного ринку праці, інтереси професійної транспортної 

спільноти та здобувачів. 

Передбачає можливість наукового дослідження механізмів ефективного менеджменту судноплавних, операторських,  

стивідорних та інших компаній сервісного сегменту на водному транспорті та інших видів транспортної діяльності  

Дає можливість проведення здобувачами оригінальних наукових досліджень із метою розв’язання складних проблем у галузі менеджменту 

морського та внутрішнього водного транспорту, і прикладну професійну орієнтацію, що передбачає оволодіння знаннями та навичками з 

менеджменту водного транспорту  

Дозволяє завдяки набору вибіркових дисциплін сформувати індивідуальну освітню траєкторію з урахуванням 

наукових інтересів здобувача, теми дисертації, спрямованої на виконання наукових досліджень у галузі 

менеджменту водного транспорту 

 

 

 



За  циклом загальної підготовки: 

Філософія науки, Соціальна відповідальність та етика науковця, 
Викладання і навчання в сучасній вищій освіті,  
За циклом мовної підготовки та професійних комунікацій: 
Англійська мова в наукових дослідженнях, Наукова комунікація 
За циклом  спеціалізованої  підготовки:  
Аналітичний інструментарій економічних досліджень, Теорія 
стратегічного управління в морської галузі, Управління стійким 
розвитком морської транспортної   індустрії, Практична підготовка 
науково-педагогічного працівника 
Вибіркова частина: 
Методологія антикризового управління, Теорія і методологія 
менеджменту на транспорті, Економіка сервісного сегменту морської 
транспортної індустрії,  
Методи дослідження в економіці,  
Логістичний менеджмент в морської галузі, Методологічні аспекти міжнародного маркетингу,   
Теорія конкурентного позиціонування в морської галузі, 
Сучасні технології менеджменту людських ресурсів 
 

 

 

 



Практична підготовка 
Метою практики є забезпечити розвиток професійно-педагогічних компетентностей майбутніх 

докторів філософії (PhD) із застосуванням сучасних методик викладання  менеджменту  

Практика надає аспірантам практичну можливість опанування:  
 навчально-виховним процесом у вищій школі (зокрема викладання фахових дисциплін),  
 науково-методичною роботою забезпечення освітнього процесу,  
 організацією навчальної діяльності здобувачів вищої освіти рівня бакалавр та магістр  
 

Результатом практики має стати аналіз всіх сторін освітнього процесу в межах обраної 
дисципліни: 

 опрацювання науково-інформаційних та методичних джерел; 
 розробка методичного забезпечення;  
 застосування активних методів викладання, перевірки та оцінювання знань аспірантів;  
 виховної ролі освітнього процесу; 
 формування творчого підходу до освітньої діяльності 
 формування на підставі отриманих знань з економічних та інших дисциплін, професійних навичок 

та вмінь для розв’язання навчальних завдань в умовах освітнього процесу здобувачів 
спеціальності «Менеджмент» 

 
  



Практична підготовка 
 
 
 
 

 

Здобувач під час проходження педагогічної практики може виконувати наступні види робіт: 
 

 

 Відвідувати лекції та практичні заняття 

викладачів кафедри 

 Брати участь у підготовці лекцій, теми яких 

відповідають спеціальності та напряму 

наукових інтересів здобувача 

 Здійснювати підготовку і проведення 

семінарських занять на тему, визначену 

керівником практики, яка відповідає 

напряму наукових інтересів здобувача 

 

 Здійснювати розробку матеріалів до 

практичних робіт, складати ситуаційні 

завдання під керівництвом керівника 

практики 

 Виконувати інші форми робіт, визначені 

керівником практики 



 
 
 
 

Працевлаштування випускників 
 Випускники аспірантури з ОНП «Менеджмент морської галузі» отримують можливість широкого 

вибору місць працевлаштування у вищих навчальних закладах і наукових установах, на 

підприємствах морського та внутрішнього водного транспорту, та в загалі всіх підприємствах  

морської індустрії 

 Сфери діяльності: 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 

 Випускники з менеджменту можуть працювати на транспортних підприємствах – у 

адміністрації морських портів, компаніях сервісного сегменту водного транспорту, державних 

органах управління інфраструктурою водного транспорту, науково-дослідницьких організаціях, 

закладах вищої освіти 
 

 



 
 
 
 

Працевлаштування випускників 
Випускники можуть займати управлінські посади, зокрема в топ-менеджменті підприємств 

національного морського та внутрішнього водного транспорту, особливо там де потребують знань 

з підвищеним рівнем інтелектуальної спроможності: 
 
 

 

Менеджери на водному транспорті, менеджери у 
сфері досліджень та розробок 

Менеджери та керівники підрозділів компаній 

морської сфери 

Менеджери та керівники науково-дослідних 

підрозділів підприємств різних галузей 

Менеджері різних рівний 

 

Викладачі університетів та закладів вищої та 

середньої освіти 

Наукові співробітники у сфері менеджменту 
 

Наукові співробітники-консультанти у сфері 

транспорту 

Менеджери та керівники виробничих підрозділів на  

водному транспорті 



 
 
 
 
 

    За випуск фахівців за ОНП                

"МЕНЕДЖМЕНТ МОРСЬКОЇ  

ГАЛУЗІ" 
           відповідають     кафедри 

«Менеджмент та економіка 

 морського транспорту»  
men.nuoma@gmail.com 

                                                                                         НІІМПіМ НУ «ОМА» 

 

 

 

                     
«Економічної теорії та підприємництва 

на морському  

транспорті»                           
kaf_ec_onma@ukr.net 

 НІІМПіМ НУ «ОМА»                                                                                                                                            
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