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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

27 Транспорт 

Вильного вибру студентів Спеціальність підготовки 

271 Річковий та морський 

транспорт 

Модулів – 1 
Спеціальність  

Навігація і управління 

морськими суднами 

Освітня програма «Безпека 

судноплавства» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 1 перший перший 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання немає 
Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

2 - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 3 

Освітній рівень: 

Магістр 

20 - 

Практичні, семінарські 

8  

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

62 - 

Індивідуальні завдання:  

- - 

Вид контролю:  

Залік 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 1/2,6 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни. 

Дисципліна «Судноплавний менеджмент» - одна з важливих дисциплін, що 

визначають рівень професійної підготовки майбутнього спеціаліста.  

Мета дисципліни:надання професійних цінностей, які визначають здатність особи 

успішно здійснювати професійну діяльність,вивчення та систематизація щодо закріплення 

основ, якприймати обґрунтовані рішення по судноплавному менеджменту, теорія та 

практика управління операціями судна,забезпечення  безпеки мореплавання,експлуатації та 

управління екіпажом судна,надання знань по функціям, принципам та класифікації 

судноплавного менеджменту та його юридичного супроводження. 

Дати майбутнім фахівцям знання про: порядок проведення попереджувальних і 

організаційно - технічних заходів,придбання студентами цілісного уявлення про те,як 

забезпечуються усі види судноплавного менеджменту, а саме: експлуатаційний, 

комерційний, технічний, крюїнг, постачальні,операційні, судноремонтні, та інші послуги. 

Завдання дисципліни - навчити студентів грамотно керуватименеджментом.Навчити 

керувати поведінкою людей, дати міцні базові знання закономірностей процесів, що 

відбуваються при управлінні менеджментом, прищепити студентам здатність оцінки ситуації 

та прогнозування її розвитку, навчити всебічної оцінки ризику процесу 

управлінняменеджментом. 

Освоївши програму навчальної дисципліни «Судноплавний менеджмент» студенти, 

повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог IMO та 

володіти такими професійними компетенціями:  

- вивчити основні документи, що регламентують менеджмент, якоснову управління; 

-надати представлення і поняття значень функцій менеджмента; 

- знання процесу управління, як сукупностібезперервних, послідовновиконуваних, 

взаємопов'язаних дій щодо формування заданих цілей; 

- класифікація судноплавного менеджменту; 

-   практичні навикисудноплавного менеджменту; 

- надати знання, які стосуються підготовки штурманів з судноплавногоменеджменту,безпеки 

людського життя на морі та охорони морськогосередовища. 

Виконавши  і освоївши програму практичних навиків менеджменту, студенти 

повинні бути здатними професійно вирішувати задачі по судноплавному менеджменту, а 

такожкомпетентно ними володіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

- поняття і значення функцій менеджменту;  

- класифікацію функцій менеджменту; 

- правильне виділення функцій , що полегшують процес прийняття рішень; 

- загальні функції менеджменту: планування, організація, мотивація, контроль, 

координація, облік і аналіз; 

- принципи: єдиноначальності і колегіальності, відповідальності,матеріального 

стимулювання, підготовки і розставляння кадрів тощо;  

- роль капітана на судні, що знаходиться під управлінням компанії шип- менеджменту; 

- «Кодекс стандартів управління в судноплавстві(МКУБ)» (ISM Code).   

Студентповинен вміти: 

- забезпечити якісний судноплавний менеджмент на основі безумовного використання 

вимог міжнародних конвенційі кодексів, щодо безпечного мореплавання і охорони 

людського життя на морі; 

- ефективно використовувати усі види судноплавного менеджменту; 

- управляти судном, екіпажом на основі судноплавного менеджменту, 

особливоопераційного, технічного та виконуючи договори: страхування,фрахтування, 

укладених контрактів по крюїнгу то що; 
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- організовувати і координувати спільну діяльність членів екіпажу, умінняпрацювати з 

ними; 

-   вибирати оптимальний варіант рішення задач менеджменту; 

- користуватися судноплавним менеджментом, який безпосередньо пов'язаний з 

експлуатаційною діяльністю судна з перевезення вантажів і пасажирів. 

- приймати рішення по управлінню, на основі договорів по судноплавному менеджменту.   

Студент повинен володіти: 

- методами роботи з нормативно-правовими документами у сфері судноплавного 

менеджменту. 

 

3. Програма навчальної дисципліни. 

 

Модуль 1 

 

Тема 1.Менеджмент, його значення, функції та принципи.Професійне 

забезпечення роботи судна, на основі угоди з усіх послуг з боку менеджментської 

компанії.Процес управління.  Дії щодо формування та використання ресурсів менеджменту. 

Розробка документів організаційного регламентування (Operationmanagementmanual, 

Checklist, посадові інструкції тощо).Делегування повноважень судновласника по реалізації 

функцій менеджменту, або їх частину повноважень менеджерської компанії з метою 

організації і управління роботи суден.Принципи менеджменту, вимоги до системи, 

структури, організації і процесу управління,методи здійснення його функцій.Судновий 

менеджер, характерні особливості,яківідрізняють одного менеджера від іншого.Основна 

увага капітана, як менеджера - безпека судна і екіпажу а решта повинні бути підпорядковані 

цьому принципу.Використання у судноплавної індустрії «Кодексу стандартів управління в 

судноплавстві».Внутрішня перевірка (аудит) виконання вимог Кодексу членами ІСМА, а 

саме, авторитетними класифікаційнимисуспільствами (Британський регістр судноплавства, 

ГерманськийЛлойд і т.д), а також Регістром судноплавства України.Ділення принципів 

менеджмента по суб'єктах і об'єктах застосування. Загальні і конкретні принципи 

менеджменту. Об'єднання інтересів особи, колективу і суспільства. Принципи економічного, 

соціального і політичного видів менеджменту. 

Тема 2.Класифікація, основи судноплавного менеджменту. Комерційний 

судноплавний менеджмент (фінансовий і операційний).Опис класифікації судноплавного 

менеджменту. Тлумачення класів судноплавного менеджменту, а саме: комерційного, 

технічного, крюїнгового, операційного, фінансового, фрахтового 

(фрахтування).Комерційний судноплавний менеджмент це – менеджмент який пов'язаний з 

безпосередньо щоденною експлуатацією судна шляхом прийняття тих чи 

іншихуправлінськихрішень, а також фінансовим забезпеченням супроводу виробничого 

процесу.Моніторинг фінансів, фрахтового менеджменту, витрати по утриманню та 

експлуатації судна, що здійснюються фахівцями з технічного, операційного менеджменту та 

крюїнгу.Виконання розрахунків очікуванихфінансових показників тієї чи іншої пропозиції 

відносно майбутнього рейсу.Основа прийняття рішень по відфрахтуванню судна, на 

висновках фінансового менеджменту. 

Тема 3.Технічний, фрахтовий судноплавний менеджмент, правовий статус 

судноплавного менеджменту, крюїнг.Технічний менеджмент, функції  моніторингу 

технічного стану судна, підготовка судна до ремонту, організація його проведення і 

контроль, організація постачання судна. Функції  моніторингу технічного стану судна і його 

здійснення.Функції підготовки судна до рейсу, організація обслуговування, його проведення 

і контроль, організація постачання судна, надання в якості окремих послуг.Фрахтовий 

судноплавний менеджмент - основа фрахтування, ставки перевезень, система визначення 

стану фрахтового ринку, узгодження між судновласником і фрахтувальником.Напрямок 

морських перевезень - ринок збуту морських транспортних послуг.Доцільність і необхідність 
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фрахтування суден, як незбалансованість обсягів експорту та імпорту по країнах та зміни їх 

співвідношень.Аналіз правового статусу експлуатаційного оператора (менеджера 

судна).Основні задачі, що стоять перед крюїнгом.Загальний перелік робот пов'язаних з 

комплектуванням екіпажів. Крюїнгові компанії і їх функції.  Договір судновогоменеджменту. 

Проформа «Shipman98» її основні частини та призначення. 

 

 

4. Структура навчальної дисципліни. 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Деннаформа Заочна форма 
у

сь
о

го
 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л п лб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Тема 1.Менеджмент, 

його значення, функції 

та принципи. 

32 6 3   23       

Тема 2.Класифікація, 

основи судноплавного 

менеджменту. 

32 6 3   22       

Тема 3.Технічний, 

фрахтовий 

судноплавний 

менеджмент, правовий 

статус судноплавного 

менеджменту, крюїнг. 

26 8 2   17       

Разом за модулем 1 

 

90 20 8   62       

 
 

5. Теми практичних занять. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Практичні дії по технічному менеджменту.  2 - 

2 Фрахтовий та фінансовий менеджмент, дії фрахтового 

брокера, документи. 

2 - 

3 Практичне виконання договору «Shipman98»  2  

4  Міжнародні документи правового статусу судноплавного 

менеджменту. 

2 - 

 Разом 8 - 
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6. Самостійна робота. 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

Заочна 

форма 

 Самостійне опрацювання теоретичного матеріалу: - - 

1 
Використання у судноплавної індустрії «Кодексу 

стандартів управління в судноплавстві». 

7 - 

2 Виконаннявимог Кодексу членами ІСМА. 7 - 

3 Технічний менеджмент, функції. 8 - 

4 Класи судноплавного менеджменту. 8 - 

5 
Принципи менеджменту, вимоги до системи, структури, 

організації і процесу управління. 

6 - 

6 Правовий статус судноплавного менеджменту. 6 - 

7 Об'єднання інтересів особи, колективу і суспільства. 6 - 

8 Проформа «Shipman98». 5 - 

9 Аналіз правового статусу експлуатаційного оператора. 4 - 

10 Договір суднового менеджменту. 5 - 

 Разом  62 - 

 

7. Методи навчання. 

 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни «Судноплавний 

менеджмент» є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів з навчальною та 

довідковою літературою. 

Методи навчання, що застосовуються при викладенні матеріалу дисципліни 

«Судноплавний менеджмент», за характером подачі навчального матеріалу є словесні, наочні 

та практичні. За організаційним характером навчання є інтерактивними методами навчання. 

Використовуються: метод обговорення (заняття із включеними бесідами, дискусіями, 

обговореннями, діалогами "питання – відповідь", дискусії із провокаційними запитаннями); 

метод показу (застосування технічних засобів: кіно, телебачення, імітаторів). За логікою 

сприймання та засвоєння навчального матеріалу методи навчання є репродуктивні, 

прагматичні. 

Практичні заняття проводяться по вузловим і найбільш складним питанням тем, 

розділів навчальної програми. Вони можуть бути побудовані як на матеріалі однієї лекції, а 

також з певної теми без читання попередньої лекції. Головна і визначальна особливість будь 

якого практичного заняття – наявність елементів самостійної роботи, діалогу між викладачем 

і студентами та самими студентами. 

 

8. Методи контролю. 

 

Передбачено два види контролю знань студентів: поточний і підсумковий, перший із 

яких проводиться на практичних заняттях з метою перевірки рівня якості навчання, зокрема і 

самостійної роботи. Засвоєння практичних вмінь та навичок контролюється під час 

проведення поточних занять. 

Підсумковий контроль Модуль 1здійснюється по закінченню навчання з 

дисципліни,який включає підсумкову контрольну робот з охопленням усього переліку 

питань теоретичної і практичної підготовки студентів. 

Підсумкова поточна оцінка Модуля1 з дисципліни «Судноплавний менеджмент» (за 

100-бальною шкалою за кожний модуль) складається з оцінок: 
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1. обов’язкового виконання поточних контрольних завдань на практичних заняттях; 

2. написання модульної контрольної роботи, максимальна оцінка – 100 балів. 

В модульну контрольну роботу (МКР-1) входить 5 питань. Правильна відповідь на 

кожне питання МКР-1 оцінюється в 20 балів. Питання в кожному білеті підбираються таким 

чином, щоб вони охоплювали всі теми дисципліни, включаючи практичні заняття, були 

однакової складності для всіх студентів, за ними можливо було оцінити знання студентів 

щодо всього матеріалу дисципліни. Відповіді на кожне запитання оцінюється за такими 

критеріями: 

- Оцінка “відмінно” -25  балів виставляється , якщо на питання дана повна, чітка і 

глибоко аргументована відповідь; робота оформлена акуратно, з дотриманням діючих 

правил; 

- Оцінка “добре” -15 балів виставляється, якщо на питання дана в основному повна, 

чітка і глибоко аргументована відповідь, але допущена одна з зазначених нижче помилок: 

- невірно вказана розмірність величин; 

- є неточності у формулах приведених методик; 

- відповідь розкрита, в основному, вірно, але не досить обґрунтована. 

- Оцінка “задовільно” -10балів виставляється, якщо відповідь на питання 

сформульована в основному, вірно, але допущена одна з зазначених нижче помилок: 

 - не вірно висвітлені питання; 

- не правильно наведені методики розрахунку параметрів, згідно із завдання. 

- Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо завдання не виконане або допущені 

грубі помилки. 

Підсумкова, тобто залікова, письмова модульна контрольна робота 1 (за 100-бальною 

шкалою) проводиться під час заліку для перевірки і оцінювання підсумкових знань 

студентів, вона має навчальний характер, її використання сприяє формуванню у студентів 

навичок самостійної роботи. 

При цьому залікова підсумкова оцінка (за 100-бальною шкалою) складається з 

підсумкової контрольної модульної роботи 1. 

 

9. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

10. Методичне забезпечення. 

 

1.  Маркетинг і менеджмент в судноплавстві:  ТорськийВ.Г. ,ТопаловВ.П. ,  

вид .  Астропрінт 2008.–84с.  

2. Основи менеджменту: Палеха Ю.І.,  Мошек І.П.,Миколайчук Ю.І., вид.Ліра-К. 2018 –528с. 

3. Операційний менеджмент: ТрутО.О., вид.Академія, –2012,348с. 

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навч. посіб./ДідківськийМ.І.– К.: Знання, 

2006. – 462 с. 

Підсумкова оцінка за 100-

бальною шкалою 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою   ЄКТС 

90-100 відмінно A 

82-89 
добре 

B 

74-81 C 

64-73 
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 
незадовільно 

FX 

0-34 F 
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5. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: навч. посіб./ за ред. МазаракіА.А.. - К.: 

КНТЕУ, 2012. – 824 с. 

6. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі/ МазаракіА.А., МельникТ.М. - К.: 

КНТЕУ, 2010. – 470 с. 

7. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник Знання, 2008. – 663 с. 

8. Ергономіка на морському транспорті –Зеленін М. П., Бідний Г.З.Транспорт, 1981.  

9. Фінансовий менеджмент- Бланк І.А.К.: Ніка- Центр 2004.– 655 с. 

10.  Комерційна експлуатація судна–НіколаєваЛ.Л., вид. Фенікс, 2006. – 754 с. 

 

Допоміжна 
 

1. Кодекс торговельного мореплавства Украйни. 

2. Проформа договору «Shipman98». 

3. Торський В.Г., Позолотін Л.А. МКУБ в питаннях і відповідях. - Навчальний посібник–

Одеса, 1997.  

4. Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) з 

поправками 1995 року та манільськими поправками 2010р. 

5. Розробка відомостей що до обслуговування суден. Бланки. 

6. Агентування морських суден: Петров І.М., Виговський В.А. вид. – Чернівці:  2005. –  496с. 

11. Інформаційні ресурси. 

 

1. Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua 

2. Міністерство інфраструктури України http://mtu.gov.ua 

3. ООН - Организация Объединенных Наций http://www.un.org/ru/index.html 

4. Представництво ООН в Україні http://www.un.org.ua/ua/ 

5. Международные и морские организации http://xn--h1ahbi.com.ua 

6. International Labour Organizationhttp://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

7. International Maritime Organizationhttp://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx 

8. European Maritime Safety Agencyhttp://www.emsa.europa.eu 

http://mon.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
http://www.un.org/ru/index.html
http://www.un.org.ua/ua/
http://мимо.com.ua/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.emsa.europa.eu/

