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Метою вивчення дисципліни «Управління роботою портів» є забезпечення здобувачів вищої освіти 
компетентностями та відповідними їм результатами навчання в області управління роботою портів 
(включаючи теоретичні знання, розуміння, практичні вміння і навички, професійні якості, що визначають 
здатність здобувача вищої освіти успішно здійснювати професійну діяльність у сфері управління роботою 
портів). 

Програмні результати навчання: 
ПРН01. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями державною та 
іноземними мовами усно й письмово, використовувати їх для організації ефективної 
міжкультурної комунікації. 
ПРН05. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, прибічниками 
різних політичних поглядів тощо. 



 

 

ПРН06. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення складних 
спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 
ПРН14. Використовувати мови, що вивчаються, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-
стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 
розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій 
сферах життя. 

Очікувані результати навчання дисципліни:  
Здобувач вищої освіти знає: 

 
- призначення та функції портів;   
- сутність та умови здійснення портового бізнесу;  
- еволюцію підходів до періодизації розвитку портів; 
- існуючи у світі моделі управління розвитком та функціонуванням портів; 
- сучасні підходи до організації управління портами; 
- зміст виробничого процесу портів, процесів вантажоперевалки и обслуговування суден;  
- методи визначення пропускної спроможності портів и розрахунку показників їх роботи;  
- методологію формування механізму внутрішньопортового управління;  
- принципи формування систем управління портами-операторами, портами-орендодавцями и 

стивідорними компаніями;  
- сучасний стан з реформування управління портами України.  

Здобувач вищої освіти вміє: 
- аналізувати показники роботи портів; 
- оцінювати роль портів в забезпеченні транспортних потреб суспільства,  
- визначати варіанти реалізації портового бізнесу, які адекватні конкретним умовам 

функціонування портів;  
- здійснювати декомпозицію виробничого процесу портів та його складових елементів;  
- визначати пропускну спроможність і розраховувати показники роботи портів; 
- класифікувати дійсні підходи до організації управління портами і встановленню їх 

організаційно-правового статусу;  
- трактувати основні поняття, принципи та методи менеджменту в застосуванні к механізму 

управління портами;  
- обґрунтовувати організаційні структури управління портами-операторами, портами-

орендодавцями та стивідорними компаніями;  
- аналізувати перспективи реформування управління портами України по мірі затвердження 

ринкових відносин в народногосподарському комплексі.  
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ п/п Назва тем, змістовних блоків та модулів 
Кількість годин 

лекції практичні лабораторні самостійні

1 2 3 4 5 6 

1 Управління роботою портів, як галузь 
знань: становлення, актуальні питання, 
об'єкт і предмет вивчення Порт: 
походження поняття, його значення та 
визначення 

2  2   

7 

2 Основні макроекономічні тенденції та їх 
вплив на розвиток світової транспортної 

2  2   
7 



 

 

системи 

3 Еволюція підходів до управління 
розвитком портів 

2  2   
7 

4 Виробничий процес порту, як об'єкт 
управління 

2  2   
7 

5 Склад і особливості послуг, які надають в
портах і транспортних вузлах. 

2  2   
8 

6 Правила здійснення господарських 
операцій в порту 

2  2   
8 

7 Оформлення приходу судна в порт і 
відходу судна із порту. 

1 
2   

8 

8 Портові збори і плата за послуги, що 
надаються судновласникам.  

1 2 
 

8 

Всього 14 16  60 

 
КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Контроль навчальних досягнень здобувачів освіти за дисципліною забезпечується за 
допомогою поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль успішності ‒ це систематична перевірка знань студентів, що 
проводиться викладачем під час аудиторних занять.  

Підсумковий контроль успішності проводиться у формі заліку. 
Порядок проведення контролю успішності та оцінювання результатів навчання встановлено 

Положенням про організацію освітнього процесу в ОНМУ. 
 

 
КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗАСВОЄННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ  
1 Надайте визначення поняття «порт» відповідно до Закону України «Про морські порти 

України» 
2 Наведіть основні функції портів 
3 Класифікація портів 
4 Що таке акваторія морського порту 
5 Що таке операційна акваторія причалу (причалів) 
6 Що таке рейд морського порту 
7 Що таке якорна стоянка судна 
8 Класифікація портових операторів 
9 Характеристика спеціалізованих портових операторів 
10 Характеристика «гібридних» портових операторів 
11 Перелічите провідних світових портових операторів   
12 Транспортний процес і його структуроутворюючі частини 
13 Системне представлення та функціональна єдність транспортного, перевізного і 

вантажоперевалювального процесів 
14 Організаційні аспекти перевізного і вантажоперевалювального процесів 
15 Склад виробничого (технологічного) процесу роботи судна 
16 Склад виробничого (технологічного) процесу роботи порту 
17 Об’єкти управління у виробничій діяльності судноплавних підприємств і портів 



 

 

18 Основні робочі технологічні процеси у складі виробничих (технологічних) процесів 
обслуговування вантажів і суден у портах 

19 Варіанти виробничого (технологічного) процесу вантажоперевалки 
20 Визначення та порядок розрахунку коефіцієнта перевалки 
21 Визначення та порядок розрахунку коефіцієнта транзитності 
22 Основні показники роботи порту 
23 Визначення та порядок розрахунку вантажообігу порту 
24 Пропускна спроможність порту, її складові та порядок визначення  
25 Задача розподілу вантажопотоків між причалами 
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