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Предметом курсу «Технічний менеджмент судноплавних компаній» є 

складає класифікаційний нагляд корпусу, механізмів, обладнання, 

радіообладнання. Регіональні правила та регіональний нагляд, технологічні, 

економічні, юридичні та організаційні відносини, що виникають в 

судноплавній компанії в період її функціонування. 

Мета дисципліни – розвиток управлінського мислення в питаннях 

технічного менеджменту суден, визначення термінів, обсягів та місць 

проведення робіт пов’язаних з експлуатацією та ремонтом суднових технічних 

засобів і корпусних конструкцій при забезпеченні необхідного рівня безпеки 

судноплавства. 

Головними завданнями дисципліни є: 

 розвивання у студентів здібностей до самостійного аналізу інформації; 

 розширення кругозору і підвищення культурного рівня студентів; 

 придбання навиків дослідної роботи і наукової діяльності, які 

використовуються при виконанні виступів, докладів і рефератів; 

 придбання і розвиток навиків роботи з джерелами інформації 

 собівартість морських перевезень та транспортні витрати судна; 

 якісні та кількісні показники роботи флоту; 

 структура матеріально-технічної бази річного та морського  транспорту; 

 планування, облік і аналіз витрат по судновим технічним бюджетам; 

 інспекція технічного стану суден, розгляд аварій та подій пов’язаних з їх 

експлуатацією; 

 моніторинг технічного стану та утримання у належному стані суден; 

 раціональне використання суднової техніки; 

 збільшення експлуатаційного періоду суден; 

 скорочення витрат на технічну експлуатацію; 

 забезпечення підготовки судна до ремонту, організація його проведення 

та контроль; 

 вивчення основ теорії старіння й ризиків, як методології визначення 

необхідних обсягів ремонтних робіт; 

 ознайомлення студентів з найбільш поширеними методами формування 

екіпажів суден; 

 вивчення договорів на виконання робіт з ремонту судна та постачання 

змінно-запасних частин; 

 організація постачання судна. 

Програма курсу складається з чотирьох змістовних модулів: 

 основи економіки морського бізнесу; 



 ознайомлення з різними видами менеджменту; 

 основи загальної теорії управління; 

 механізми технічного менеджменту судноплавними компаніями. 

У ході вивчення першого модулю студенти повинні освоїти наступні 

питання: 

 собівартість річкових та морських перевезень; 

 дохід, прибуток, рентабельність річкового та морського транспорту; 

 якісні та кількісні показники роботи флоту; 

 особливості виробничого процесу на річковому та морському 

транспорті; 

 техніко-економічна характеристика транспортного флоту; 

 структура матеріально-технічної бази річкового та морського 

транспорту; 

 основні фактори, що визначають обсяг, структуру і напрямок річкових 

та морських перевезень. 

 сутність управління і основні категорії менеджменту; 

 сутність принципів і методів ефективного управління організаціями; 

 процес комунікації і ефективність управління ним; 

 теоретичні підходи до прийняття рішень. 

 У ході вивчення другого модулю студенти повинні освоїти: 

 структура і взаємозв’язок внутрішнього і зовнішнього середовища 

організації; 

 основи управління проектами, програмами і портфелями; 

 стратегічне планування та реалізація стратегії; 

 мотивація трудової діяльності; 

 основні принципи побудови організаційних структур і відносин; 

 поведінкові аспекти в організації: лідерство, влада, впив, групова 

взаємодія, управління конфліктом; 

 основні принципи управління персоналом. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні принципи економіки морської сфери; 

 особливості ціноутворення на річковому та морському транспорті; 

 загальні закономірності теорії менеджменту; 

 моделі і методи ефективного управління термінами, вартістю, і якістю 

проектів технічного обслуговування і використання судна; 

 механізм управління фінансовими, трудовими, матеріально-технічними 

та інформаційними ресурсами компанії; 



 існуючі та перспективні структури управління судноплавними 

компаніями. 

вміти: 

 працювати з нормативними документами; 

 визначати основні фактори, що визначають обсяг, структуру і напрямок 

річкових та морських перевезень 

 будувати графіки «старіння» технічних систем та окремих їх елементів; 

 проводити функціональну оцінку безпеки судно н основі даних про 

технічний стан окремих суднових систем та пристроїв; 

 визначити необхідний склад екіпажу судна; 

 готувати та аналізувати проекти договорів на здійснення послуг з 

ремонту судна, постачання СЗЧ та ремонтних матеріалів. 

 


