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1. Загальний опис навчальної дисципліни 

 
Метою навчальної дисципліни «Теорія стратегічного управління в 

морської галузі» є оволодіння сучасними теоретичними основами 

стратегічного управління та практичними навичками прийняття стратегічних 

рішень в процесі управління діяльністю на фрахтовому ринку,  засвоєння 

закономірностей розвитку інтеграційних процесів у світовому господарстві 

та підсилення ролі транспортного забезпечення ефективності підприємств 

морської галузі .  

Завдання навчальної дисципліни. Основними задачами, що мають 

бути вирішені в процесі викладання дисципліни, є теоретична підготовка 

аспірантів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління  в 

морської галузі, здобуття теоретичних знань щодо стратегічного управління 

суб'єктами господарювання, практична підготовка аспірантів та формування 

професійних компетенцій.  

Конкретними задачами викладення дисципліни слід розглядати 

оволодіння аспірантами: 

− чіткого оперування категоріями, принципами та правилами 

стратегічного управління підприємствами в морської галузі;  

− змістом предмету та засобу теорії формування стратегічного 

управління підприємством; 

− змістом предмету та засобу теорії формування стратегічного 

управління підприємством системою управління світовими підприємствами; 

− здібністю оцінки основних напрямків розвитку структурних 

підрозділів підприємств в морської галузі; 

− закономірностей формування основних параметрів стратегічного 

управління в морської галузі. 

 

Мова навчання: українська, англійська. 

Статус дисципліни: вибіркова. 

 

Робоча програма складена відповідно до вимог освітньо-наукової    

програми «Менеджмент морської галузі» підготовки доктора філософії за 

спеціальністю 073 Менеджмент Галузь знань: 07 Менеджмент та 

адміністрування.  

Навчальна дисципліна забезпечує набуття перелічених нижче 

компетентностей та досягнення програмних результатів навчання. 

 

  



Компетентності: Загальні компетентності 

ЗК01. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК04. Здатність розв’язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на 

основі системного наукового світогляду та загального культурного 

кругозору із дотриманням принципів професійної етики та 

академічної доброчесності. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових 

результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до 

нього міждисциплінарних напрямах. 

СК05. 

 

 

 

Здатність до організації та проведення інноваційних комплексних 

проектів, включаючи власні оригінальні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання 

та/або професійну практику в менеджменті морської галузі.  

СК07. Соціальна відповідальність за результати стратегічних рішень в 

менеджменті морської галузі. 

 

Програмні результати навчання 

РН05. Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці. 

РН06. Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з 

менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати 

результати власних досліджень і результати інших дослідників у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або 

проектів. 

РН09. Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних 

досліджень у сфері менеджменту морської галузі. 

РН11. Демонструвати навички розв’язання системних проблем ефективного 

розвитку морської галузі за обмеженнями стійкого нарощування 

виробничого потенціалу на національному та підприємницькому 

рівнях. 

РН12. Здійснювати аналіз деталізованих, інноваційних, новітніх досліджень 

у сфері морської галузі. 



РН13. Діяти на основі знання, розуміння та уміння прогнозувати наслідки 

рішень в менеджменті морської галузі. 

 

Кількість кредитів ЄКТС: 3 

Форма підсумкового контролю: екзамен 

 

2. Заплановані результати навчання 

Успішне завершення програми навчальної дисципліни «Теорія 

стратегічного управління в морської галузі» передбачає здобуття наступних 

результатів навчання: 

знання: 

- предметну сферу і методологічну основу стратегічного управління; 

- перспективні наукові напрями розвитку стратегічного управління; 

- технології та процедури формування цілей стратегічного управління; 

- закони, принципи та механізми стратегічного управління; 

- засади, механізми, методи та стилі стратегічного управління; 

- основні засади та особливості стратегічного управління морської 

галузі. 

уміння: 

- визначати стратегічні цілі управління діяльністю організації  морської 

галузі;  

- здійснювати стратегічну діагностику в процесі прийняття стратегічних 

рішень; 

- будувати конкурентну карту ринку, виділяти ключові фактори успіху 

та розвивати конкурентні переваги  організації в морської галузі;  

- визначати конкурентоспроможність організації, її товарів, місткість 

ринку та проводити стратегічне планування діяльності на ринку морської 

галузі;  

- застосовувати різні методи та інструментарій стратегічного для 

прийняття науково обґрунтованих управлінських рішень;  

- ідентифікувати агентів стратегічних змін в організації та визначати 

шляхи подолання опору змінам;  

- проводити аналіз та розробляти заходи щодо удосконалення 

організаційної структури і культури в процесі стратегічного управління 

морської галузі;  

- застосовувати підходи різних стратегічних шкіл до формування чи 

вибору стратегій морської галузі.  

 

 



 

3. Програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни 

Назви розділів 

і тем 

Навчальне 

навантаження 
(години) 

Кількі
сть 

аудито

рних 
годин 

* 

Лек

ції 

Практи

чні 

(семіна
рські) 

Розділ 1. Загальні основи управління стратегічними змінами 

Тема 1. Концептуальні засади теорії стратегічного 

управління 

2 2  

Тема 2.  Рівні стратегічних рішень та типологія 

стратегій СК 

4 2 2 

Тема 3. Етапи стратегічного управління та особливості 

формування стратегій на морському транспорті 

2 2  

Тема 4. Стратегічний потенціал СК та формування її 

конкурентних переваг 

4 2 2 

Тема 5. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища 
СК 

2 2  

Тема 6. Управління в умовах стратегічних змін 4 4  

Разом за  розділом 1 18 14 4 

Розділ 2. Інструментарій, функції та технології стратегічного управління в 
морської галузі 

Тема 1. Портфельні стратегії та управління 
стратегічною позицією підприємств в морської галузі 

4 2 2 

Тема 2. Конкурентний статус СК 4 2 2 

Тема 3.  Генерування стратегій та умови їх реалізації 2 2  

Тема 4. Ресурсно-компетенційна база стратегічних 
змін в морської галузі 

2 2  

Разом за  розділом 2 12 8 4 

Всього аудиторних  годин  30 22 8 

Самостійна робота (години) 
з них на виконання індивідуального завдання ** 

60 

Загальний обсяг годин навчальної дисципліни 90 

 

4. Теми практичних занять 

№ 

з/
п 

Назва теми 

1 Концептуальні засади теорії стратегічного управління. Рівні стратегічних 



рішень та типологія стратегій судноплавної компанії (СК) 

2 
Стратегічний потенціал СК та формування її конкурентних переваг. 
Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегій на 

морському транспорті 

3 
Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією СК в морської 

галузі. Генерування стратегій та умови їх реалізації 

4 
Організаційна культура та управління стратегічними змінами в морської 

галузі 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

№ 

з/п 
Назва теми 

1 Рівні стратегічних рішень та типологія стратегій СК 

2 
Етапи стратегічного управління та особливості формування стратегій 

на морському транспорті. 

3 Стратегічний потенціал СК та формування її конкурентних переваг  

4 Оцінка можливостей розвитку внутрішнього потенціалу 

5 Стратегічний аналіз зовнішнього середовища СК 

6 Види стратегічного управління 

7 Портфельні стратегії та управління стратегічною позицією СК 

8 Генерування стратегій та умови їх реалізації 

9 Стратегічні альтернативи і умови реалізації стратегії. 

10 Ресурсно-компетенційна база стратегічних змін 

11 Моделі і методи розробки загальних стратегій 

12 Організаційна культура та управління стратегічними змінами 

13 Стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень СК 

14 Управління в умовах стратегічних змін 

15 Мотивація персоналу в процесі реалізації стратегії 

16 
Методи визначення потреби і розподілу ресурсів, які необхідні для 

реалізації обраної стратегії 

17 Порівняльний аналіз ресурсного потенціалу підприємства 

18 Вибір позиції у конкуренції.  

19 
Характеристика впливу різнорівневих стратегічних змін на 

підприємство. 

20 Ментальні моделі агентів стратегічних змін 
 

 

7. Методи контролю 
 

Аспіранти опановують зміст навчальної дисципліни у наступних видах 

навчальної роботи: опрацювання лекційних матеріалів, підготовка до 

практичних занять, надання відповідей на тести з тем курсу; виконання 
практичних завдань, обговорення конкретних ситуацій на практичних 

заняттях; розв’язання задач.  



Поточне оцінювання аспірантів здійснюється у вигляді демонстрації їх 

результатів навчання та оцінювання: усної відповіді на питання лекційного 

курсу; розв’язання задач, вправ, виконання певних розрахунків; виступ на 
практичних заняттях з рефератом, в дискусії. 

Підсумковий контроль проводиться для оцінювання якості засвоєння 

навчального матеріалу дисципліни з урахуванням результатів поточного 

контролю. Форма підсумкового контролю: екзамен. 
 

Методи демонстрації здобутих  результатів навчання 

№ 
п/

п 

Результати навчання Методи демонстрації 

1 Чітке оперування категоріями, 

принципами та правилами 

стратегічного управління 
підприємствами в морської галузі 

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях 

2  Володіння змістом предмету та 

засобу теорії формування 

стратегічного управління 

підприємством  

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з 

рефератом, в дискусії 

3 Вміти будувати конкурентну карту 
ринку, виділяти ключові фактори 

успіху та розвивати конкурентні 

переваги  організації в морської 

галузі  

Усна відповідь на питання 
лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з 

рефератом, в дискусії 

4 Знати основні риси світових і 
регіональних транспортних систем 

і тенденцій їх розвитку 

Усна відповідь на питання 
лекційного курсу, виступ на 

практичних заняттях з 

рефератом, в дискусії 

5 Проводити аналіз та розробляти 

заходи щодо удосконалення 
організаційної структури і 

культури в процесі стратегічного 

управління морської галузі  

Усна відповідь на питання 

лекційного курсу, виступ на 
практичних заняттях з 

рефератом, в дискусії 

6  Уміння застосовувати підходи 

різних стратегічних шкіл до 
формування чи вибору стратегій 

морської галузі  

Розв’язання задач, вправ, 

виконання певних розрахунків 

7 Уміти пояснити своєрідність 

України і тенденції її ринкових 

перетворень 

Розв’язання задач, вправ, 

виконання певних розрахунків, 

виступ на практичних заняттях  

8 Володіння закономірностями 

формування основних параметрів 
стратегічного управління в 

морської галузі. 

Розв’язання задач, вправ, 

виконання певних розрахунків, 
виступ на практичних заняттях 



 

8. Схема оцінювання (довідник з розподілу оцінок)  
 

Шкала 

оцінюван

ня ВНЗ 

Національна 
оцінка 

Критерії оцінювання 

А відмінно 

Аспірант проявляє особливі здатності, уміє 

самостійно добувати знання, без допомоги 
викладача знаходить і обробляє необхідну 

інформацію, уміє використовувати набуті знання й 

уміння для прийняття рішень у нестандартних 

ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, 
самостійно розкриває власні дарування й 

похилості 

B 

добре 

Аспірант  вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно 
вирішує вправи й завдання в стандартних 

ситуаціях, самостійно виправляє допущені 

помилки, кількість яких незначно 

C 

Аспірант  уміє зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; у цілому самостійно застосовувати її на 

практиці; контролювати власну діяльність; 

виправляти помилки, серед яких є істотні, 

підбирати аргументи для підтвердження думок 

D 

задовільно 
 

Аспірант  відтворює значну частину теоретичного 
матеріалу, виявляє знання й розуміння основних 

положень; за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких значна кількість істотних 

E 
Аспірант  володіє навчальним матеріалом на рівні 
вище початкового, значну частину його відтворює 

на репродуктивному рівні 

FX 
не 

задовільно 

Аспірант  володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

F 

не задовільно  

з 
обов'язковим 

повторним 

вивченням 

Аспірант володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнавання й відтворення 

окремих фактів, елементів, об'єктів 
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