
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та природокористування 

Навчально-науковий механічний інститут 
Кафедра транспортних технологій і технічного сервісу 

 

 
     ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Проректор з науково-педагогічної, 
методичної та виховної роботи 

_____________О.А. Лагоднюк 
“____” ____________2017 р. 

 

02-02-14 
 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Work Program of the Discipline 
 
 

Управління проектами на міському транспорті 
 

PROJECT MANAGEMENT ON AN URBAN TRANSPORT 
 
 

Спеціальність                       всі спеціальності 
 

Specialty                  ALL SPECIALTIES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рівне – 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Робоча програма навчальної дисципліни “Управління проектами на місько-
му транспорті” для студентів всіх спеціальностей НУВГП. – Рівне: НУВГП, 
2017. – 14 с. 

  
Розробник: Кристопчук М.Є., завідувач кафедри транспортних технологій і 

технічного сервісу, к.т.н., доцент. 

 
  

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри транспортних технологій і 
технічного сервісу 
 
Протокол від  “05”  вересня  2017   року    № 1   
 
Завідувач кафедри ТТіТС _____________ к.т.н., доцент Кристопчук М.Є. 
 

 

Схвалено науково-методичною комісією НУВГП          
 
Протокол від  “25”  жовтня  2017   року    № 2   
 
Голова науково-методичної  
комісії                                        __________ к.т.н., доцент Лагоднюк О.А. 

 

 
 
 

© Кристопчук М.Є., 2017 рік 
© Національний університет водного   

господарства та природокористування, 
2017 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВСТУП 

 

Анотація 

Міський транспорт потребує нових підходів до побудови транспорт-
них мереж. Одним з методів зміни в наданні транспортних послуг є розроб-
ка нових транспортних стратегій. Управління проектами дозволяє внести 
правильні та обґрунтовані проектні рішення щодо покращення системи об-
слуговування на міському транспорті. 

Навчальна дисципліна „Управління проектами на міському транспо-
рті” є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів, діяльність яких 
пов’язана з організацією перевезень і управління на автомобільному транс-
порті. 

Ключові слова: проект; управління проектами; міський транспорт; 
інвестиції; транспортний процес; оцінка вартості транспортного часу; попит 
на перевезення. 

 
 

Abstract 

 
Urban transport needs new approaches to building transport networks. 

One of the methods of changing the provision of transport services is the devel-
opment of new transport strategies. Project management allows you to make cor-
rect and informed design decisions for improving the system of service on an ur-
ban transport. 

The subject matter "Project management on an urban transport" is basic 
for vocational training of bachelors whose activity connected with the organiza-
tion of transportations and management on the motor transport.  

Keywords: project; project management; public transport; investment; 
transport process; valuation of transport time; demand for transportation. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань,  
спеціальність,  
спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань: 

27 “Транспорт” 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність:  
для всіх спеціальностей 

НУВГП 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 2…4-й 3…5-й 
Індивідуальне науко-
во-дослідне завдання: 
не передбачене 

Семестр 

Загальна кількість 
годин – 90 

3…8-й 5…10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи 
студента – 4 

 
Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 
 

20 год. 20 год. 
Практичні, семінарські 
10 год. 10 год. 

Лабораторні 
- - 

Самостійна робота 
60 год. 60 год. 

Індивідуальні завдання: 
- 

Форма контролю: 
залік залік 

 

Примітка. 
 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуаль-
ної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 34 % до 66 %. 
для заочної форми навчання – 34 % до 66 %. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Мета навчальної дисципліни „Управління проектами на міському транс-

порті” є здобуття знань та забезпечення предметних компетентностей стосо-
вно проектної діяльності, пов’язаної з ефективними результуючими показ-
никами роботи громадського пасажирського транспорту у містах. 

Завдання навчальної дисципліни передбачає отримання достатньої під-
готовки з проведенням ретельного аналізу отриманих результатів і осмис-
лення можливості їх застосування в практичній діяльності під час організа-
ції перевезень і управління на міському пасажирському транспорті. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 
знати: 

основи управління проектами; види проектної діяльності; життєвий цикл 
проекту; показники оцінки функціонування міського транспорту; просторо-
ве планування міст та їх розвиток; основи інвестиційної діяльності в проек-
ти розвитку міського пасажирського транспорту 

вміти: 

самостійно здійснювати проектну діяльність щодо міського транспорту; 
досконало знати оціночні показники діяльності різних видів міського паса-
жирського транспорту; проводити аналіз і оцінювати різні планувальні схе-
ми транспортних мереж; визначати індекс дохідності, чистий приведений 
дохід, період окупності капіталовкладень, точку беззбитковості; оцінювати 
доцільність інвестування в проекти на міському транспорті. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1. 

Змістовий модуль 1. Основи управління проектами 

 

Тема 1. Загальна характеристика управління проектами 

Поняття проекту та управління проектами. Історія методів управлін-
ня проектами. Класифікація та оточення проектів. Життєвий цикл проекту. 
Процеси проекту. Цілі, результати і стратегія проекту. 
 

Тема 2. Обґрунтування доцільності проекту 

Проектний аналіз.  Методи оцінювання проекту. Бізнес-план. Техні-
ко-економічне обґрунтування (ТЕО). 
 

Тема 3. Основні форми організаційної структури проекту 

Організація системи управління проектами. Структури управління 
проектами. Вибір організаційної структури управління.  
 

Тема 4. Загальні підходи до планування проектів 

Сутність планування проекту. Цілі, призначення й види планів. Ша-
блон плану управління проектом. 
 

Тема 5. Структуризація проекту 

Структуризація проекту. Сіткові і календарні методи планування. 
Сіткові графіки.  
 

Тема 6. Планування витрат, бюджету, часу і розкладу проекту 

Планування витрат і оцінка вартості проекту. Бюджетування проек-
ту. Оцінка тривалості робіт. Розробка розкладу проекту. Аналіз можливості 
реалізації проекту і оптимізація плану проекту.  
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Змістовий модуль 2. Основи функціонування міського пасажирського 

транспорту 
 

Тема 7. Транспортні проблеми та функціональне зонування міст 

Сучасні транспортні проблеми та причини їх загострення. Місто, як 
цілісний соціально-економічний комплекс. Загальні поняття про міське бу-
дівництво: сельбищна територія, чисельність та щільність населення; групо-
ва система населених місць; промислові зони, торгівельні, культурні та по-
бутові підприємства. Планувальні структури міст. Транспортні характерис-
тики планувальних структур міст.  

 
Тема 8. Техніко-експлуатаційні показники перевезень 

Основні параметри та показники перевезень пасажирів у містах. Об-
сяг перевезень і транспортна робота. Закономірності формування потоків 
пасажирів. Рухливість населення. Характеристики транспортних мереж. По-
казники маршрутних перевезень пасажирів. Продуктивність перевезень. 
Аналіз продуктивності транспортних засобів. Собівартість перевезень паса-
жирів. Аналіз собівартості маршрутних перевезень пасажирів. 

 
Тема 9. Вартісна оцінка складових часу транспортного  

процесу пасажирів 

Значення вартісної оцінки. Методи оцінки транспортного часу. Ме-
дико-біологічні дослідження транспортної стомлюваності та її впливу на 
продуктивність праці. 

 
Тема 10. Інтелектуальні транспортні системи та «розумні міста» 

Огляд сучасних тенденцій розвитку інтелектуальних транспортних 
систем. Концепції розвитку міських територій - «розумне місто» та комфор-
тна транспортна складова.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви  змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 
денна форма заочна форма 

усьо-
го 

у тому числі усьо-
го 

у тому числі 
л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  
Основи управління проектами 

Тема 1. Загальна ха-
рактеристика управ-
ління проектами 

7 2 - - - 5 7 2 - - - 5 

Тема 2. Обґрунту-
вання доцільності 
проекту 

9 2 2 - - 5 9 2 2 - - 5 

Тема 3. Основні фо-
рми організаційної 
структури проекту 

7 2 - - - 5 7 2 - - - 5 

Тема 4. Загальні під-
ходи до планування 
проектів 

9 2 2 -  5 9 2 2 -  5 

Тема 5. Структури-
зація проекту 

7 2 - -  5 7 2 - -  5 

Тема 6. Планування 
витрат, бюджету, 
часу і розкладу про-
екту 

9 2 2 -  5 9 2 2 -  5 

Разом за змістовим 
модулем 1 

48 12 6 - - 30 48 12 6 - - 30 

Змістовий модуль 2. 

Основи функціонування міського пасажирського транспорту 
Тема 7. Транспорт-
ні проблеми та фу-
нкціональне зону-
вання міст 

9 2 - - - 7 9 2 - - - 7 

Тема 8. Техніко-
експлуатаційні по-
казники перевезень 

11 2 2 - - 7 11 2 2 - - 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Тема 9. Вартісна 
оцінка складових 
часу транспортного  
процесу пасажирів 
 

12 2 2 - - 8 12 2 2 - - 8 

Тема 10. Інтелекту-
альні транспортні 
системи та «розум-
ні міста» 

10 2 - - - 8 10 2 - - - 8 

Разом за змістовим 
модулем 2 

42 8 4 - - 30 42 8 4 - - 30 

Усього годин 90 20 10 - - 60 180 2 - - - 164 

Модуль 2 

ІНДЗ - - - - - - - - - - - - 
Усього годин 90 20 10 - - 60 90 20 10 - - 60 

 

5. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна 
форма 

заочна 
форма 

1 
Розрахунок показників ефективності інноваційно-
го проекту 

2 2 

2 Розрахунок точки беззбитковості проекту 2 2 
3 Сітьові моделі проекту. Календарне планування  2 2 

4 
Розрахунок техніко-експлуатаційних показників 
міських пасажирських перевезень 

2 2 

5 
Оцінка транспортного часу споживачів транспор-
тних послуг 

2 2 

 Разом 10 10 
 

6. Самостійна робота 
 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 
- підготовка до аудиторних занять  (0,5 год./1 год. занять) – 8 год.;  
- підготовка до контрольних заходів (6 год. на 1 кредит ЄКТС) –   18 год.; 
- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які викладаються на 

лекціях – 34 год. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 
 

№ 
з/п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна  
форма 

заочна 
форма 

1 Проектна діяльність та управління проектами 4 4 
2 Види проектів, фази реалізації проекту  4 4 
3 Календарне планування проекту 4 4 
4 Техніко-економічне обґрунтування проекту 4 4 
5 Класифікація міст та їх планувальні характеристи-

ки 
4 4 

6 Системи міського пасажирського транспорту та їх 
характеристика 

4 4 

7 Індукований попит на транспортні послуги 4 4 

8  Інтелектуальні транспортні системи 6 6 

 Разом 34 34 

 

7. Методи навчання 
 

Активізація студентів під час вивчення навчальної дисципліни досягаєть-
ся за рахунок: 

- дискусійного обговорення проблемних питань; 
- практичного вирішення завдань щодо проектної діяльності на місько-

му транспорті; 
- використання наочності ілюстративної (плакати, слайди); 
- використання наочності демонстративної (презентації, фільми). 
 

8. Методи контролю 
 

Контроль знань студентів може проводитися в усній або у письмовій фо-
рмах, а також шляхом тестування з використанням технічних засобів. 

Поточний контроль знань студентів за змістовими модулями з навчальної 
дисципліни проводиться у Центрі незалежного оцінювання знань у тестовій 
формі і включає теоретичну і практичну частину. Теоретична частина скла-
дається з тестів 1 рівня (одна правильна відповідь з п’яти запропонованих) 
та тестів 2 рівня (дві правильних відповіді з п’яти запропонованих). Практи-
чна частина передбачає розв’язок задачі і написанням конкретної відповіді. 
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Контроль самостійної роботи проводиться: 
- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 
- з самостійної роботи – на основі виконаних завдань. 
Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 
Оцінювання результатів самостійної роботи студентів проводиться за та-

кими критеріями: 
1. Розрахункові завдання, задачі, індивідуальні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 
0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методич-

ного або розрахункового характеру; 
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розра-

хунках або в методиці; 
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несут-

тєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого хара-

ктеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 
цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конк-

ретні, звіт підготовлено недбало; 
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента недостатньо аргументовані, звіт підготовлено з незнач-
ним відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несут-
тєві недоліки несистемного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 
100 8 10 6 10 6 10 10 15 15 10 

50 50 
 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів 
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Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 
82-89 

74-81 
64-73 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Управління проектами 
на міському транспорті” включає: 

1. Опорний конспект лекцій (у електронному та паперовому носієві) за 
всіма темами. 

2. Пакети тестових завдань за кожною темою і в цілому. 
3.  Інформаційні ресурси у цифровому репозиторії / [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/view/types/metods/  
 

11. Рекомендована література 
 

Базова 

1. Ноздріна Л. В., Ящук В. І., Полотай О. І. Управління проектами: Під-
ручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 
432 с. 

2. Основи грантрайтингу та управління проектами в публічній сфері : ме-
тод. рек. для органів влади та недерж. орг-цій / Авт. кол.: В.В. Белявцева, 
А.І. Гнатенко, О.С. Зінченко та ін. ; за заг. ред. О.В Кулініча. - Харків : Зо-
лоті сторінки, 2017. - 148 с. 

3. Петренко Н. О. Управління проектами [текст] навчальний посібник. / Н. 
О. Петренко, Л. О. Кустріч, М. О. Гоменюк. – К. : «Центр учбової літерату-
ри», 2015. – 244 с. 
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Допоміжна 
1. Тарасюк Г. М. Управління проектами: навч. посіб. / Г. М. Тарасюк. – К.: 

Каравела, 2004. – 344 с. 
2. Тян Р. Б. Управління проектами: підруч. / Р. Б. Тян,Б. І. Холод, В. А. 

Ткаченко. – К.: ЦНЛ, 2003. – 222 с. 
3. Безлюбченко О.С. Планування і благоустрій міст : навч. посібник / О.С. 

Безлюбченко, О.В. Завальний, Т.О. Черноносова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 191 
с. 

4. Роджер Горем Індукований попит на транспортні послуги: розвінчання 
міфів : Технічний документ про сталий міський транспорт. – Ешборн, кві-
тень 2009. – 26 с. 

5. А. Броддус Управління попитом на транспортні послуги: Інструкція / А. 
Броддус, Т. Літман, Г. Менон.: GTZ, Ешборн, 2009. – 136 с. 

6. Доля В.К. Пасажирські перевезення : підручник / В.К. Доля. – Харків: 
Видавництво «Форт», 2011. – 504 с. 

7. Города для людей / Ян Гейл; Изд. На русском языке. – Концерн «Крост», 
пер. с англ.. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 276 с. 

8. Вукан Р. Вучик Транспорт в городах, удобных для жизни / пер. с англ.. 
А. Калинина под научн. ред. М. Блинкина.: Территория будущего, Москва, 
2011. – 413 с. 
 

Електронний репозиторій НУВГП 

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дис-
ципліни «Управління проектами» для студентів спеціальності 076 «Підпри-
ємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання / 

Ковшун Н. Е.,  Левун, О. І., – Рівне: НУВГП, 2017. – 29 с. / [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/5791. 

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни ,,Управління 
проектами” для студентів зі спеціальності 8.03050401 ,,Економіка підприєм-
ства” денної та заочної форм навчання.  / Жемба А.Й. – Рівне: НУВГП, 2014. 
- 52 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/318. 
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12. Інформаційні ресурси 

 

1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://www.kmu.gov.ua/  

2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.rada.kiev.ua/  

3. Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

5. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан 
Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.libr.rv.ua/  

6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 
44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / [Елект-
ронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka 
http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


