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ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОЇ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬОГО 

СТУПЕНЯ «МАГІСТР» ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ», 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РІЧКОВОГО ТА МОРСЬКОГО
ТРАНСПОРТУ»

(на базі освітнього ступеня “бакалавр”)

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Програма фахових вступних випробувань спирається на освітньо- 

професійну програму підготовки бакалавра з напряму «Менеджмент» та 

одночасно відбиває вимоги до студентів рівня підготовки «Магістра», 

визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітньо- 

кваліфікаційних рівнів.

Програма додаткової співбесіди для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» складена на підставі:

-навчального плану з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент», 

затвердженого ректором ОНМА «24» квітня 2014 року;

-робочих програм дисциплін, що викладаються профілюючими 

кафедрами факультету морського права і менеджменту;

-галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості 

вищої освіти» за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент».



Програма включає наступні дисципліни: «Менеджмент і

адміністрування на підприємствах морського транспорту», «Економіка 

водного транспорту», «Глобальний транспортний ринок», «Підприємництво 

в судноплавстві», «Фрахтування та ціноутворення у судноплавстві», 

«Логістика».
Метою додаткової співбесіди для вступу на здобуття освітнього ступеня 

магістра є з'ясування рівня наявних базових теоретичних знань вступників з 

метою допущення їх до фахового вступного випробування для вступу на 

навчання за ступенем магістра спеціальності 073 «Менеджмент».

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми «Магістра» 

абітурієнти повинні мати базову вищу освіту та здібності до володіння 

знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та спеціально-економічних наук.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

«Менеджмент і адміністрування на підприємствах морського
транспорту»

Процес управління діяльністю судноплавних компаній. Функції та 

структура управління судноплавними компаніями. Підготовка ї прийняття 

управлінських рішень щодо роботи флоту. Взаємодії та повноваження щодо 

роботи у судноплавної компанії. Можливі стилі керівництва екіпажем судна. 

Мотивація діяльності моряків. Судновий менеджмент. Особливості 

керування портовими компаніями. Інструменти портового менеджменту. 

Особливості системи адміністрування на підприємствах порту.

«Економіка водного транспорту»
Особливості транспорту як галузі виробництва, основні риси. 

Перевезення як об’єкт діяльності морського транспорту. Планування роботи 

транспортного флоту. Експлуатаційні характеристики та економічні 

показники роботи морських суден. Основний капітал підприємства 

морського транспорту. Показники ефективності використання основних



фондів. Собівартість як комплексний економічний показник роботи 

підприємств водного транспорту. Витрати підприємства їх сутність і 

структура. Фінанси підприємств водного транспорту. Особливості 

ціноутворення на морському транспорті. Прибутки валютні, фінансові та 

витрати суден. Методи розрахунку. Інвестиційна діяльність на морському 

транспорті Ефективність діяльності підприємства. Показники ефективності. 

Господарський ризик і методи його вимірювання.

«Глобальний транспортний ринок»

Структура світової морської торгівлі. Фактори формування вантажних і 

пасажирських перевезень. Структура світової морської транспортної 

індустрії. Технологія, організація й адміністрування перевезень вантажів і 

роботи флоту. Спеціалізація й концентрація торговельного флоту. Морська 

державна транспортна політика. Особливості розвитку окремих сегментів 

ринку транспортних послуг. Основні фактори, показники й інструментарій 

обґрунтування основних параметрів торговельного флоту й портів.

«Підприємництво в судноплавстві»

Ринок транспортних послуг -  середовище існування торговельного 

судноплавства та інших видів підприємництва у транспортному 

обслуговуванні світогосподарських зв’язків. Створення власної справи у 

системі судноплавства та сервісного обслуговування флоту. Відповідальність 

суб’єктів підприємництва у судноплавстві. Форми вартості і активність 

підприємницької діяльності інвесторів. Підприємницькі аспекти розвитку 

торговельного судноплавства. Ефективність підприємницької діяльності в 

системі фрахтового ринку. Стратегія і умови розвитку підприємницької 

діяльності в судноплавстві.

«Фрахтування та ціноутворення в судноплавстві»
Фрахтування на морському транспорті. Основні поняття і категорії 

фрахтових операцій. Фрахтовий ринок як саморегульована система. Технічні



умови і особливості фрахтового ринку. Технологія фрахтових операцій і 

морське страхування. Чинники динаміки фрахтового ринку. Оцінка 

кон'юнктури фрахтового ринку. Фрахтові індекси. Природа конференцій і їх 

завдання. Нецінова конкуренція. Вибір виду фрахтової операції. Питання 

страхування вантажів в контракті купівлі -  продажу.

«Логістика»
Сутність та завдання транспортної логістики. Основні фактори що 

впливають на вибір виду транспортного засобу. Порівняний аналіз переваг та 

недоліків різних видів транспорту. Транспортно-експедиційне забезпечення 

логістики. Транспортні тарифи та правила їх формування та використання на 

різних видах транспорту. Економічний механізм транспортних логістичних 

систем. Витрати логістичних систем та їх розподіл між учасниками. 

Ціноутворення в логістичних системах. Логістика та інтермодальні 

перевезення. Прогресивні транспортно-технічні системи доставки вантажів.
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