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Короткий 

опис 

навчальної 

дисципліни 

Важливою передумовою розвитку економіки України є оптимальне 

використання її потенціалу, що є можливим за умови ефективного 

державного управління всіма її складовими, у тому числі 

морегосподарським комплексом. Багатогранність діяльності підприємств 

морського транспорту визначається багатопрофільністю робіт, послуг, 

наявністю значної кількості учасників процесу виробництва, підвищеною 

інтенсивністю конкуренції на ринках, розмаїтістю функцій тощо. В таких 

умовах посилюється значення державного управління функціонуванням 

морегосподарського комплексу. Державна політика в сфері 

функціонування підприємств морського транспорту має відповідати 

вимогам системності та послідовності й враховувати найкращий світовий 

досвід. 

Дисципліна, що є вибірковою навчальною дисципліною, вивчає сутність та 

засади державного управління морегосподарським комплексом; засади 

функціонування морської та берегової складової морегосподарського 

комплексу; тенденції розвитку елементів сучасного морегосподарського 

комплексу; концептуальні засади державного управління 

морегосподарським комплексом України; механізми державної підтримки 

розвитку складових морегосподарського комплексу. 
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Мета 

навчальної 
дисципліни 

формування компетентностей досліджувати та розв’язувати складні 

проблеми економічного розвитку та інституційного забезпечення в 

системі державного управління морегосподарським комплексом. 
 

Мова 

викладання 
українська 

 

 
Навчальне 

навантаження 

Лекції, 

год. 

Практичні заняття, 

год. 

Самостійна 

робота, год. 

Обсяг, 

кредити 

ЄКТС 

Денна форма 14 14 47 2,5 

Заочна форма 4 4 67 2,5 

 

 

Шифр 

програмного 

РН 

Результати навчання цієї навчальної дисципліни деталізують такі програмні 

результати навчання: 

 

РН01 

Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, 

основ та технологій прийняття управлінських рішень. 

РН03 

Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й 

нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах 

своєї професійної компетенції. 

РН06. 

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, 

проектами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та 

технології, міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації 

управлінських та загально-організаційних структур. 

РН07. 

Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо 

розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і 

комплексний підхід, а також методи командної роботи. 

РН11. 

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань 

європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні 

законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, 

економічні та екологічні наслідки варіантів рішень. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Результати 
навчання 

 
Симво

л 

ПРН 

 
Після успішного завершення курсу цієї 

навчальної здобувач вищої освіти буде: 

 
Методи викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

досягнення 

ПРН 

РН01 

РН03 

РН06. 

РН07. 
РН11. 

демонструвати знання основних теоретичних 

понять та набуття практичних навичок щодо 

здійснення державного регулювання розвитку 

морегосподарського комплексу. 

Лекції, практичні 
заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

 
Поточне 

оцінювання 

 

РН01 

РН03 
РН06. 

РН07. 

РН11. 

аналізувати тенденції розвитку державного 

управління елементів морегосподарського 

комплексу 

Лекції, практичні 
заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

РН01 

РН03 

РН06. 
РН11. 

визначати засади функціонування елементів 

морегосподарського комплексу 

Лекції, практичні 
заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

РН01 
РН03 

РН06. 

РН07. 

РН11. 

розробляти концептуальні засади державного 

управління морегосподарським комплексом 
України 

Лекції, практичні 

заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

РН01 

РН03 
РН06. 

РН07. 

РН11. 

застосувати на практиці механізми державної 

підтримки розвитку складових морегосподарського 

комплексу 

Лекції, практичні 
заняття, 

консультації, 

самостійна робота 

Поточне 

оцінювання 

 

Зміст навчання 

Тема за п/п 
Назва теми 

Посилання 

на ПРН 

модуля 

Л/ПЗ/СРЗ, год. 

Тема 1. Морегосподарський комплекс як складова 

економіки України 

РН 01 
2/2/6 (денна ф/н) 

2/2/9 (заочна ф/н) 

Тема 2. 
Засади функціонування морської складової 
морегосподарського комплексу 

РН 03 

РН 06 

2/2/6 (денна ф/н) 

2/2/9 (заочна ф/н) 

Тема 3. 
Засади функціонування берегової складової 
морегосподарського комплексу 

РН 03 

РН 06 

2/2/7 (денна ф/н) 

-/-/9 (заочна ф/н) 

Тема 4. Роль держави у створенні кластерів в 
морегосподарському комплексі 

РН 06 

РН 03 

2/2/7 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 5. 
Тенденції розвитку державного 

управління елементами 

РН 01 

РН 03 
2/2/7 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 



морегосподарського комплексу 

Тема 6. 
Концептуальні засади державного управління 
морегосподарським комплексом України 

РН 07 2/2/7 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 

Тема 7. 
Механізми державної підтримки розвитку 
складових морегосподарського комплексу 

РН 07 

РН 11 

2/2/7 (денна ф/н) 

-/-/10 (заочна ф/н) 
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Дотримання вимог 

академічної 

доброчесності 

Відповідно до Закону України “Про освіту” академічна доброчесність - 

це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, 

якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з 



метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових 

(творчих) досягнень. 

Дотримання академічної доброчесності передбачає: 

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного 

та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 

особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з 

урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

 надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані 

методики досліджень і джерела інформації. 

Основні засади дотримання академічної доброчесності в НУ “ОЮА” 

визначено у Положенні про дотримання академічної доброчесності в 

НУ "ОЮА" URL: https://www.onua.edu.ua/ua/doc-education-ukr/4519-

polozhennya-pro-dotrimannya-akademichnoji-dobrochesnosti-v-nu-oyua 

 

Оцінювання 

Вид оцінювання % 

Презентації 5 

Практичні завдання  10 

Тренінги 15 

Ділові ігри 

Підсумковий контроль у 
вигляді заліку, в т.ч. 



- письмова компонента 

- усна компонента 

 

Шкала 
оцінювання 

Оцінка Бали Опис 

A 90-100 Відмінно 

B 82-89 Добре 

C 75-81 Добре 

D 67-74 Задовільно 

E 60-66 Задовільно (достатньо) 

Fx 35-59 Незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Вимоги викладача:  

Регулярне відвідування лекційних та практичних занять, попереднє 

ознайомлення з рекомендованою літературою. 
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