
ВІДГУК 

офіційного опонента, кандидата технічних наук, доцента 

Бушуєва Дениса Антоновича 

на дисертаційну роботу Венгріної Олени Сергіївни 

«Моделі та методи управління змістом проекту редевелопменту з 

урахуванням інтересів стейкхолдерів», 

яка подана на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами 

 

Актуальність теми дисертації. Сьогодні у мегаполісах країни значна 

частина будівельних об'єктів різного призначення використовується 

неефективно. Це означає, що частина міських територій разом з 

розташованими на них об'єктами нерухомості, не приносить дохід міській 

громаді, але потребує постійних витрат як з боку власників підприємств, так і 

міської влади. Одним із способів підвищення економічної ефективності 

використання міських територій є їх розвиток з метою створення середовища 

комфортабельного мешкання для населення та ведення бізнесу, підвищення 

інвестиційної привабливості в рамках макроекономічної перспективи. 

Наведене вище свідчить про необхідність впровадження саме проектів 

редевелопменту, які пов’язані з підвищенням ефективності використання 

міських територій шляхом зміни функціонального призначення відповідних 

об'єктів нерухомості. 

Отже, науково-практична задача розробки моделей та методів 

управління змістом проекту редевелопменту з урахуванням інтересів 

стейкхолдерів шляхом багатокритеріального вибору оптимального 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту є 

актуальною. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота виконана на 

кафедрі економічної кібернетики та інформаційних технологій Харківського 

національного університету будівництва та архітектури в рамках науково-

дослідної роботи на тему «Моделі та методи управління проектами 

територіального розвитку в умовах турбулентності зовнішнього оточення» 

(2016-2018 рр., номер держ. реєстрації 0116U003672).  

Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел із 147 найменувань на 15 сторінках 

та 12 сторінок додатків. Загальний обсяг роботи складає 173 сторінки 

друкованого тексту, включаючи 14 таблиць і 32 рисунки.  



Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

управління проектом редевелопменту шляхом розробки моделей, методів та 

інформаційної технології визначення оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту. 

Для досягнення поставленої мети визначено наступні задачі 

дослідження: 

− провести аналіз сучасних методів управління змістом проектів; 

− проаналізувати та узагальнити класифікацію проектів 

редевелопменту; 

− розробити модель задачі вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту; 

− розробити модель взаємовпливу елементів турбулентного оточення 

проекту редевелопменту в процесі взаємодії з проектом редевелопменту; 

− удосконалити метод оцінки впливу елементів динамічного оточення 

на проект редевелопменту; 

− формалізувати зміст стадій життєвого циклу проекту 

редевелопменту; 

− розробити методи вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту в умовах чітких і нечітких 

вхідних даних; 

− розробити та провести програмну реалізацію інформаційно-

аналітичної системи підтримки прийняття рішень щодо визначення 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Основні результати та наукова новизна дисертаційного 

дослідження. Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження 

полягає в тому, що автором: 

уперше розроблено метод вибору оптимального функціонального 

призначення продукту проекту редевелопменту, що на відміну від існуючих 

оснований на моделі багатокритеріальної задачі дискретної оптимізації в 

чіткій постановці та враховує інтереси різних груп стейкхолдерів проекту, 

що дозволяє підвищити наукову обґрунтованість вибору; 

удосконалено метод оцінки впливу елементів динамічного оточення на 

проект редевелопменту, який на відміну від існуючих, оснований на моделі 

взаємовпливу елементів та дозволяє виділити елементи оточення та 

відповідні групи стейкхолдерів, критичні за мірою впливу, що дає змогу в 

повній мірі врахувати інтереси стейкхолдерів при визначенні змісту проекту 

редевелопменту; 



дістав подальший розвиток метод нечіткого вибору типу 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту, який 

враховує змішаний (кількісний та якісний) характер вихідної інформації та 

використовує систему правил на основі формалізації знань експертів. 

Теоретична та практична значимість наукових результатів роботи. 

Запропоновані у дисертації моделі та методи застосовано при реалізації 

інформаційно-аналітичної системи «Редевелопмент» щодо визначення 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Результати дослідження застосовані й апробовані під час їх 

впровадження у діяльність ОДВ «Житлобуд-2» (акт впровадження від 

20.09.2017). 

Теоретичні аспекти дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі при викладанні курсів «Управління ІТ проектами», 

«Математичні методи дослідження операцій», «Методи прийняття 

управлінських рішень в турбулентному середовищі» та використовуються 

при написані курсових та дипломних робіт в Харківському національному 

університеті будівництва та архітектури. (акт впровадження від 12.09.2017). 

Аналіз змісту дисертації. У вступі обґрунтовано актуальність теми. 

Сформульовано мету, задачі, об’єкт, предмет і методи дослідження. Показано 

наукову новизну та практичне значення отриманих результатів і особистий 

внесок здобувача. Наведено інформацію про реалізацію, апробацію та 

публікацію науково-практичних результатів дисертаційної роботи. 

Перший розділ роботи присвячено аналізу розвитку управління 

будівельними проектами України в контексті формування ринкових 

відносин. Наведені основні переваги та особливості реалізації проектів 

редевелопменту.  

У даному розділі роботи розглянуто визначення понятійного простору 

девелопменту та редевелопменту. Дані визначення є головними категоріями 

концепції проекту редевелопменту, як інструменту стратегічного управління. 

Розглянуто характеристику оточення проекту редевелопменту та виділено 

основних стейкхолдерів проекту, які забезпечують ефективну реалізацію 

проекту та представляють його внутрішнє й зовнішнє середовище. 

Розглянуто інструментальні засоби моделювання та розв’язання задач 

управління проектами редевелопменту: теорія формальних систем, 

багатокритеріальна оптимізація, апарат теорії нечітких множин і нечіткої 

логіки, теорія корисності. 



У другому розділі розроблено метод оцінки впливу елементів 

турбулентного оточення на проект редевелопменту. Даний метод оснований 

на запропонованій автором графовій моделі взаємовпливу елементів 

турбулентного оточення проекту в процесі взаємодії з проектом 

редевелопменту. Запропоновано класифікацію проектів редевелопменту. 

Здобувачем у третьому розділі запропоновано математичну модель 

визначення цінності (корисності) продукту проекту та декілька підходів до 

розв’язання задачі із застосуванням аналітичних методів і методів 

експертного оцінювання, у статичній та динамічній постановці із 

застосуванням функції корисності продукту проекту з точки зору основного 

стейкхолдера проекту редевелопменту – інвестора (девелопера). 

Четвертий розділ дисертаційної роботи присвячено розробці 

інформаційно-аналітичної системи підтримки прийняття рішень з вибору 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту. 

Під час розробки інфологічної моделі інформаційно-аналітичної 

системи «Редевелопмент» здобувачем реалізовано гібридний підхід до 

проектування інструментальних засобів підтримки управлінського рішення. 

В даному розділі автором запропоновано метод визначення 

функціонального призначення продукту проекту редевелопменту в умовах 

нечітких вхідних даних. Даний метод застосовує продукційну модель 

представлення знань в області девелопменту та редевелопменту. 

У висновках стисло сформульовано ключові наукові і практичні 

результати дисертаційної роботи. 

У додатках наведено публікації, акти впровадження результатів 

дисертаційної роботи здобувача та анкета щодо експертного оцінювання. 

Повнота відображення у публікаціях. Основні наукові положення, 

результати, висновки дисертаційної роботи отримано автором самостійно. 

Усього за темою дисертації опубліковано 22 роботи: 6 статей у фахових 

виданнях України з технічних наук, з них 1 стаття у міжнародному 

науковому журналі, 5 – у збірниках, які входять до міжнародних 

наукометричних баз та 16 тез доповідей за матеріалами наукових 

конференцій. Результати досліджень апробовано на міжнародних, 

всеукраїнських науково-практичних конференціях. 

Проведений аналіз наукових праць Венгріної О.С. показав, що основні 

результати дисертаційної роботи повно відображені в публікаціях і достатньо 

повно відображає основні наукові результати. 



Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота Венгріної Олени 

Сергіївни написана сучасною зрозумілою мовою. Автор логічно викладає 

основні положення з дотриманням наукового стилю та вимог до оформлення  

роботи. Зміст дисертаційної роботи відповідає прийняти вимогам та 

правилам проведення та оформлення результатів наукових досліджень. 

Сформульовані у дисертаційній роботі завдання розв’язані й отримано 

нові наукові та практичні результати. Усі отримані наукові результати 

висвітлені в тексті дисертації. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями 

дисертації і достатньо повно відображає основні наукові результати. 

Зауваження по дисертації: 

1. У розділі 2 дисертаційної роботи представлена оптимізаційна модель 

задачі визначення оптимального варіанту продукту редевелоперського 

проекту, яка має вид (2.4) та (2.5). В даній моделі незрозуміло які саме 

використовуються функції обмежень на параметри об’єкта. 

2. У другому розділі на стор. 71 наведено складові далекого та 

ближнього оточення, які мають вплив на проект редевелопменту, але не 

розписано які ж  саме стейкхолдери відносяться до тієї чи іншої складової 

оточення проекту. 

3. Яким чином побудовано графову модель множини досяжності 

(рис. 3.4)? 

4. У третьому розділі роботи наведена Задача 2. Визначення вартості 

досягнення того чи іншого стану функціонального призначення. Дана задача 

вирішується двома підходами. У другому підході використовується 

манхетенова або евклідова метрики. В дисертації необхідно було б визначити 

у яких випадках використовується манхетенова та евклідова метрики? 

5. У розділі 3 на стор. 109 представлена «Схема прийняття рішень з 

управління змістом проекту на стадіях життєвого циклу проектів 

девелопменту та редевелопменту». З метою оцінки отриманих наукових 

результатів було б доцільно навести більш детальний опис цієї схеми. 

6. У розділі 4 відсутні зображення вікон дружнього інтерфейсу 

користувача, який був створений за допомогою мови програмування C#. 

7. Частину із наведених зображень та таблиць доцільно б було винести 

у додатки, через їх великий розмір (стор. 31, 64, 82, 100, 101, 109, 123, 125, 

133-136). 

8. У тексті дисертації присутні орфографічні та стилістичні помилки. 



Визначені недоліки не знижують цінності одержаних наукових та 

практичних результатів. 

Узагальнена оцінка дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

Венгріної Олени Сергіївни «Моделі та методи управління змістом проекту 

редевелопменту з урахуванням інтересів стейкхолдерів» відповідає вимогам 

до кандидатських дисертацій, рекомендованих МОН України: є завершеною 

науково-дослідною роботою в галузі управління проектами і програмами; 

зміст дисертаційної роботи відповідає паспорту спеціальності 05.13.22 – 

управління проектами і програмами та вимогам «Порядку присудження 

наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

№517 від 24.07.2013 із змінами та доповненнями. 

Все вищесказане дає підстави вважати, що дисертаційну роботу 

виконано на високому науковому рівні, а її автор, Венгріна Олена Сергіївна, 

заслуговує на присудження наукового ступеня технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 – управління проектами і програмами. 
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