
Профіль освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів 

«Менеджмент в галузі морського та річкового транспорту» 

 

Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Національний університет «Одеська морська 

академія», факультет морського права і 

менеджменту 

Повна назва 

кваліфікації 

Освітній ступінь: бакалавр 

Спеціальність: 073 «Менеджмент» 

Спеціалізація: «Менеджмент в галузі морського та 

річкового транспорту» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

«Менеджмент в галузі морського та річкового 

транспорту»  

Тип диплому та обсяг 

освітньої програми 

Тип диплому - одиничний  

Обсяг навчального навантаження за програмою 240 

кредитів ЄКТС.  

Тривалість освітньої програми– 4 рокиза денною 

формою навчання та 4,5 за заочною формою 

навчання. 

Рівень/ цикл  Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

7 рівень Національної рамки кваліфікацій 

Перший цикл Рамки кваліфікацій Європейського 

простору вищої освіти 

Передумови Навчання за програмою можуть розпочати особи, 

які здобули повну загальну середню освіту 

Мова(и) викладання Українська 

А  Цілі програми 

 Підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та 

складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх 

підрозділами,у тому числі морського та річкового транспорту,  на 

засадах оволодіння системою компетентностей в межах професійної 

діяльності 

 

В Характеристика програми 

1 Предметна область  Управління та адміністрування. Менеджмент. 

Менеджмент організацій і адміністрування  в галузі  

морського та річкового транспорту.  

 

-  Об’єкт вивчення: управління організаціями 

та їх підрозділами.  

 - Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних 

вирішувати практичні проблеми та складні 



спеціалізовані задачі, що характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов, у сфері 

управління організаціями та їх підрозділами. 

Теоретичний зміст предметної області: 

парадигми, закони, закономірності, принципи, 

історичні передумови розвитку менеджменту;  

концепції системного, ситуаційного, адаптивного, 

антисипативного, антикризового, інноваційного, 

проектного менеджменту тощо;  функції, методи, 

технології та управлінські рішення у менеджменті.  

 - Методи, методики та технології: 

загальнонаукові та специфічні методи дослідження 

(розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, 

економіко-математичні, експертного оцінювання, 

фактологічні, соціологічні, документальні, 

балансові тощо); методи реалізації функцій 

менеджменту (методи маркетингових досліджень; 

методи економічної діагностики; методи 

прогнозування і планування; методи проектування 

організаційних структур управління; методи 

мотивування; методи контролювання; методи 

оцінювання соціальної, організаційної та 

економічної ефективності в менеджменті тощо); 

методи менеджменту (адміністративні, економічні, 

соціально-психологічні, технологічні); технології 

обґрунтування управлінських рішень (економічний 

аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень 

тощо).   

- Інструментарій та обладнання: сучасне 

інформаційно-комунікаційне обладнання, 

інформаційні системи та програмні продукти, що 

застосовуються в менеджменті.  

2 Орієнтація 

освітньої програми 

Прикладна, орієнтована на здобуття  теоретичних і 

практичних знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей у сфері управління організаціями.  

3 Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Акцент на формування системи знань, 

розумінь, навичок про технології управління і  

адміністрування організаціями та їх підрозділами в 

галузі морського та річкового транспорту. 

4 Особливості та 

відмінності 

Поєднання теоретичної підготовки студентів, 

практики на підприємствах морської галузі України 



з організацією професійної роботи у формі 

практичного стажування на вітчизняних, спільних 

та закордонних підприємствах морської галузі 

Особливістю програми є її спрямованість на 

підготовку менеджерів для підприємств морського 

та річкового транспорту 

 

С Працевлаштування та подальше навчання 

1 Працевлаштування Працевлаштування на підприємствах будь-

якої організаційно-правої форми (комерційні, 

некомерційні, державні, муніципальні), в яких 

випускники працюють у якості виконавців 

різноманітних служб апарату управління; органи 

державного та муніципального управління; 

структури, в яких випускники є підприємцями, що 

створюють та розвивають власну справу; науково-

дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням 

управлінських проблем, міжнародні неурядові 

організаціях. Займати робочі місця в транспортних 

компаніях,установах,підприємствах морського та 

річкового транспорту. Відповідно до чинної 

редакції Національного класифікатора професій 

України (ДК 003:2010), випускники можуть 

працювати на посадах: 

Код 12 за ДК 003-2010: Помічник керівника 

підприємства (установи, організації);  

Код 13 за ДК 003-2010: Керівники малих 

підприємств без апарату управління. 

Код 14 за ДК 003-2010: Менеджери (управителі) 

підприємств, установ, організацій та їх підрозділів: 

 

141 Менеджери (управителі) у сільському, 

мисливському, лісовому, рибному та водному 

господарствах ; 

149 Менеджери (управителі) в інших видах 

економічної діяльності.  

2 Подальше 

навчання 

Мають право продовжити навчання на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

Набуття додаткових кваліфікацій в системі 

післядипломної  освіти.  

 



D  Викладання та оцінювання 

1 Підходи до 

викладання та 

навчання 

Освітній процес здійснюється за такими формами 

як: 

- навчальні заняття (лекції  та практичні заняття, 

консультації); 

- самостійна робота (реферати, розрахунково-

графічні роботи, курсові роботи , кваліфікаційна 

робота); 

- практична підготовка ( виробнича  практика); 

- контрольні заходи.  

Форми викладання та оцінювання за окремими 

навчальними дисциплінами визначаються в робочих 

програмах навчальних дисциплін. 

2 Форми 

оцінювання 

Екзамени,заліки,реферати,розрахунково-графічні 

роботи,курсові роботи,кваліфікаційна робота, 

контрольні заходи. Форми оцінювання за окремими 

навчальними дисциплінами визначаються в робочих 

програмах навчальних дисциплін. 

3 Форми атестації  Форми атестації:  

з навчальних дисциплін – заліки та екзамени;  

практик – залік; 

підсумкова атестація – захист кваліфікаційної 

роботи. 

Кваліфікаційна робота має передбачати 

розв’язання складного спеціалізованого завдання 

або практичної проблеми в сфері управління, що 

характеризується комплексністю і невизначеністю 

умов, із застосуванням теорій та методів 

економічної науки. У кваліфікаційній роботі не 

може бути академічного плагіату, фальсифікації та 

списування. Кваліфікаційна робота має бути 

оприлюднена на офіційному сайті закладу вищої 

освіти або його підрозділу. Захист кваліфікаційної 

роботи здійснюється атестаційною комісією, до 

складу якої можуть включатися представники 

роботодавців та їх об’єднань. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. 

 

Е Програмні компетентності 

1 Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані  

задачі та практичні проблеми, які характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умову сфері 

менеджменту або у процесі навчання, що 

передбачає застосування теорій та методів 



соціальних та поведінкових наук. 

2 Загальні 

компетентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні. 

ЗК2.Здатність зберігати та примножувати моральні, 

культурні, наукові цінності та примножувати 

досягнення суспільства на основі розуміння історії 

та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми 

рухової активності для активного відпочинку та 

ведення здорового способу життя.   

ЗК3.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, 

синтезу.   

ЗК4.Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК5.Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

ЗК6.Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово. 

ЗК7.Здатність спілкуватися іноземною мовою.  

ЗК8.Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК9.Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК10.Здатність до проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК11.Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.   

ЗК12.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК13.Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК14.Здатність працювати  у міжнародному 

контексті. 

ЗК15.Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів). 

3  Фахові 

компетентності 

ФК1.Здатність визначати та описувати 

характеристики організації. 

ФК2.Здатність аналізувати результати діяльності 

організації, зіставляти їх з факторами впливу 

зовнішнього та внутрішнього середовища 

ФК3.Здатність визначати перспективи розвитку 



організації.  

ФК4.Вміння визначати функціональні області 

організації та зв’язки між ними.  

ФК5.Здатність управляти організацією та її 

підрозділами через реалізацію функцій 

менеджменту. 

ФК6.Здатність діяти соціально відповідально і 

свідомо.  

ФК7.Здатність обирати та використовувати 

сучасний інструментарій менеджменту.  

ФК8.Здатність планувати діяльність організації та 

управляти часом. 

ФК9.Здатність працювати в команді та 

налагоджувати міжособистісну взаємодію при 

вирішенні професійних завдань.  

ФК10.Здатність оцінювати виконувані роботи, 

забезпечувати їх якість та мотивувати персонал 

організації.  

ФК11.Здатність створювати та організовувати 

ефективні комунікації в процесі управління.  

ФК12.Здатність аналізувати й структурувати 

проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення.  

ФК13.Розуміти принципи і норми права та 

використовувати їх у професійній діяльності.  

ФК14.Розуміти принципи психології та 

використовувати їх у професійній діяльності.  

ФК15.Здатність формувати та демонструвати 

лідерські якості та поведінкові навички. 

ФК16.Здатність до критичного мислення, оцінки 

економічних і соціальних аспектів діяльності 

підприємств морської та річкової галузі. 

ФК17.Здатність організовувати діяльність в галузі 

морського та річкового транспорту. 

ФК18.Розв'язання практичних проблем управління 

транспортними потоками у тому числі на 

підприємствах морського та річкового транспорту. 

ФК19.Здатність розв'язання практичних проблем 

фінансово-економічним розвитком підприємств 

морського та річкового  

 

 

F Програмні результати навчання 

 ПРН1.Знати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод 




