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Програма підготовки магістрів у галузі знань 07 – «Управління та 

адміністрування» зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» спеціалізації – «Бізнес і приватне підприємництво» 

 

«Економіка моря» 

120 год. / 4 кредитів ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

Навчальний контент 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Сутність та особливості економіки моря. 

Тема 1. Міжнародні морські організації. 

Тема 2. Екологічні проблеми економіки моря. 

Тема 3. Морське просторове планування. 

Тема 4. Економічна оцінка наслідків забруднення Світового океану. 

Модуль 2 

Змістовний модуль 2. Види морської господарської діяльності. 

Тема 5. Формалізація класифікації суден – ключового засобу 

виробництва підприємств економіки моря. 

Тема 6. Марикультура та її роль у вирішенні продовольчої проблеми 

людства. 

Тема 7. Міждержавне регулювання відносин у морській економіці. 

Тема 8. Морські вантажні перевезення. 
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адміністрування» зі спеціальності 076 – «Підприємництво, торгівля та 
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 «Економіка моря» 

120 год. / 4 кредитів ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

Тематика практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Міжнародні морські організації  2 

2 Екологічні проблеми економіки моря 2 

3 Морське просторове планування 2 

4 Економічна оцінка наслідків забруднення Світового океану 2 

5 
Формалізація класифікації суден – ключового засобу виробництва 
підприємств економіки моря 

2 

6 Марикультура та її роль у вирішенні продовольчої проблеми людства 2 

7 Міждержавне регулювання відносин у морській економіці 2 

8 Морські вантажні перевезення 1 

Разом 15 
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«Економіка моря» 

120 год. / 4 кредитів ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

Завдання для самостійної роботи 

 

 

№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1 Світовий океан - фактор виробництва та складова виробничих сил  10 

2 Типологія видів морської господарської діяльності 10 

3 
Режими морських просторів як чинник ведення 

господарської діяльності 
10 

4 Інституціональні передумови розвитку економіки моря 10 

5 Економічні ресурси Cвітового океану 10 

6 Природний потенціал економіки моря в України 10 

7 Сучасні тенденції розвитку світового суднобудування 10 

8 Екологічні проблеми економіки моря 10 

9 Стан та перспективи розвитку марикультури 10 

Разом 90 
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«Економіка моря» 

120 год. / 4 кредитів ЕКТС 

(15 год. лекцій, 15 год. практичних занять) 

Завдання для поточного та підсумкового контролю 

Контрольні питання до 1-го модуля 

1. Типологія видів морської господарської діяльності. 

2. Інституціональні передумови розвитку економіки моря. 

3. Економічні ресурси Cвітового океану. 

4. Морське просторове планування. 

5. Економічна оцінка морського природного потенціалу. 

6. Технології фінансування морегосподарських проектів. 

7. Сучасні тенденції розвитку світового суднобудування. 

8. Структура природного потенціалу: природні ресурси, природні 

умови. 

9. Структура морської діяльності. 

10. Підходи до економічної оцінки природного потенціалу: витратний, 

результативний, відтворювальний, рентний, на базі такс та нормативів, 

альтернативної вартості. 

11. Інструменти прискорення розвитку економіки моря (на прикладі 

суднобудування). 

12. Угода щодо нормальних умов конкуренції. 

13. Організації з економічного співробітництва й розвитку. 

14. Морська доктрина України. 

15. Функції економічної оцінки природного потенціалу: облікова, 

вибору з альтернативних варіантів раціонального використання ресурсів. 

16. Кадастри природних ресурсів: призначення, різновиди. 
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Контрольні питання до 2-го модуля 

1. Чинники, що впливають на рівень фрахтових ставок: зовнішні, 

внутрішні. 

2. Локальні фрахтові ринки.  

3. Формалізація класифікації суден – ключового засобу виробництва 

підприємств економіки моря. 

4. Режими морських просторів як чинник ведення господарської 

діяльності. 

5. Суб’єкти фрахтового ринку. 

6. Сутність та особливості світового фрахтового ринку. 

7. Класифікація фрахтових ринків. 

8. Просторові секції фрахтового ринку. 

9. Форми організації морських вантажних перевезень. 

10. Міжнародні лінійні та трампові перевезення. 

11. Коносамент: призначення, функції. 

12. Призначення договору закріплення тоннажу. 

18. Види фрахтування суден: рейсове, фрахтування судна на термін. 

19. Умови чартерної угоди. 

13. Класифікація ресурсів. 

14. Державний водний кадастр. 

15. Постулати концепція маринізму. 

16. Ролі держави в розвитку морської діяльності. 

15. Зміст державної морської політики. 

17. Функції органами державної влади щодо реалізації положень 

Морської доктрини України. 

18. Першочергові заходи посилення регулюючої ролі держави у 

морській діяльності. 


