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Актуальність теми дисертації. Необхідність прийняття ґрунтовних 

рішень під час виконання процесів моніторингу та управління вимогами 

зацікавлених сторін є невід’ємною складовою управління проекту в цілому, 

яка, зокрема, зумовлює якість та успішність проекту. Отже, процеси 

управління вимогами є одним з ключових чинників успіху або невдачі 

проекту. Дослідження у галузі проектного менеджменту вказують, що саме ці 

процеси є недостатньо формалізованими. Отже, актуальність теми 

дисертаційної роботи Гусєвої Ю.Ю. зумовлена необхідністю усунення 

існуючого протиріччя між тенденціями розвитку науки та практики з 

управління проектами, які спрямовані на концепцію цінності, що створюють 

проекти завдяки виконанню вимог зацікавлених сторін, та відсутністю 

науково-обґрунтованого концептуального підходу до стейкхолдер- та 

ціннісно-орієнтованого управління, спрямованого на ефективне виконання 

проектів і програм. 

Дисертаційна робота «Методологія стейкхолдер-орієнтованого 

управління проектами та програмами регіонального розвитку» є завершеною 

науково-дослідною роботою, яка пропонує вирішення науково-прикладної 

проблеми розробки науково-методологічного апарату стейкхолдер- та 

ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки прийняття рішень з 

ресурсного управління проектами і програмами. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві 

Харківського національного університету міського господарства імені 

О.М. Бекетова під час виконання держбюджетної науково-дослідної теми 

«Методологія та інформаційні технології управління стейкхолдерами 

проектів та програм міського розвитку» (ДР № 0116U003371, автор 

виконував обов’язки відповідального виконавця за темою). 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційний роботі Гусєвої Ю.Ю., 

базується на сучасному науково-методичному та методологічному апараті 

досліджень, коректному застосуванні таких методів: методи системного 

аналізу та синтезу; методи експертних оцінок для ідентифікації та аналізу 

зацікавлених сторін проектів та програм; методи технології адаптивного 

управління проектами та програмами для врахування змін у вимогах 



стейкхолдерів; процесний підхід для моделювання і моніторингу вимог 

зацікавлених сторін; методи теорії нечітких множин для формалізації метрик 

моделі багатовимірної класифікації стейкхолдерів; методи багатовимірного 

аналізу під час розробки моделі та методу класифікації стейкхолдерів; 

методи факторного експерименту для оцінювання цінності вимог; 

методологія IDEF0 для формалізації процесів запропонованих моделей та 

методів. 

Результати, отримані автором за допомогою сучасних наукових 

розробок, критично аналізуються та порівнюються з результатами 

аналогічних досліджень, що підтверджується достатньою кількістю 

використаних літературних джерел. Все це забезпечує обґрунтованість 

отриманих висновків та рекомендацій. 

Наукова новизна отриманих результатів. В результаті виконання 

роботи розроблено науково-методологічні основи стейкхолдер- та ціннісно- 

орієнтованого управління проектам і програмами, в рамках чого отримано 

такі наукові результати: 

1. Вперше розроблено методологію стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого управління проектами та програмами регіонального розвитку, 

яка, на відміну від існуючих, враховує механізми планування та виконання 

проектів та програм на основі ціннісного і ресурсного аналізу та моніторингу 

вимог зацікавлених сторін проекту, що дозволяє підвищити ефективність 

прийняття рішень щодо ресурсного і ціннісного планування та моніторингу 

проектів та програм. 

2. Вперше розроблено концептуальні та функціональні моделі 

стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами 

регіонального розвитку, які, на відміну від існуючих, надають опис процесів 

методології стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління проектами та 

програмами, що дає змогу формалізувати та автоматизувати відповідні 

процеси. 

3. Вперше розроблено метод освоєних вимог, заснований на 

співставленні ієрархічних структур вимог і робіт проекту, який, на відміну 

від існуючих, дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених сторін 

проекту у часі у відповідності до обсягу фактично витрачених ресурсів, що 

дасть змогу підвищити ефективність прийняття рішень щодо ресурсного 

планування проектів та програм. 

4. Вперше розроблено метод ціннісного планування та моніторингу 

вимог проектів та програм, заснований на співставленні вимог і відповідної 

цінності, який, на відміну від існуючих, дозволяє відстежувати виконання 

вимог зацікавлених сторін проекту у часі у відповідності до обсягу фактично 

отриманої зацікавленими сторонами цінності, що дасть змогу підвищити 

ефективність прийняття рішень щодо ресурсного та ціннісного планування 

проектів та програм. 

5. Вперше розроблено метод освоєного розкладу вимог, який, на 

відміну від існуючих, дозволяє відстежувати виконання вимог зацікавлених 

сторін проекту  з використанням часових характеристик, що дає змогу 



проводити моніторинг виконання вимог, якім складно надати оцінку в 

грошовій формі. 

6. Удосконалено методи оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм шляхом розробки математичних моделей оцінювання 

цінності фінансових та уніфікованих вимог, що дає можливість кількісно 

оцінити цінність вимоги у проекті та створити інформаційну базу для 

здійснення управління за ціннісно-орієнтованою методологією. 

7. Дістала подальшого розвитку модель багатовимірної класифікації 

зацікавлених сторін проектів шляхом адаптації її до рівня портфелів та 

програм в рамках запропонованої методології стейкхолдер-орієнтованого 

управління, що надає змогу її використання на рівні портфелів та програм. 

8.  Дістала подальшого розвитку термінологічна  база  знань  з  

методології  управління проектами та програмами, шляхом введення до її 

складу базових та додаткових  означень з теоретичних основ, моделей, 

методів і засобів стейкхолдер- та ціннісно-орієнтованого управління 

проектами та програмами, що дозволяє більш ґрунтовно планувати проекти 

та програми, а також здійснювати більш ефективний моніторинг їх 

виконання. 

Кандидатська дисертація Гусєвої Юлії Юріївни, що присвячена 

управлінню тривалістю технічної підготовки наукоємного виробництва з 

урахуванням супутніх ризиків, була захищена у 2004 році за спеціальністю 

05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва. Отримані в 

кандидатській дисертації нові наукові результати не було використано в 

даній докторській дисертаційний роботі здобувача. 

Достовірність отриманих результатів забезпечена коректним 

застосуванням математичного апарату. Дослідження ґрунтуються на 

наукових розробках вітчизняних та закордонних фахівців з управління 

проектами, портфелями та програмами. 

Аналіз висновків за розділами і загальних висновків показує, що вони в 

цілому відповідають науковим і практичним результатам, отриманим у ході 

виконання дисертаційного дослідження. 

Впровадження отриманих автором результатів у практику діяльності 

підприємств та організацій підтвердили актуальність вказаних результатів, їх 

достовірність та практичну цінність. 

Теоретична цінність результатів дисертаційного дослідження 

полягає у розробці науково-методологічного апарату стейкхолдер- та 

ціннісно-орієнтованого забезпечення підтримки прийняття рішень з 

ресурсного управління проектами і програмами регіонального розвитку, яка, 

на відміну від існуючих, враховує механізми планування та виконання 

проектів та програм на основі ціннісного і ресурсного аналізу та моніторингу 

вимог зацікавлених сторін проекту, що дозволяє підвищити ефективність 

прийняття рішень щодо планування та моніторингу проектів та програм. 

Практичне значення отриманих автором результатів. 

Запропоновані в даній роботі концепції, висновки та рекомендації мають 

практичне спрямування і можуть бути задіяні під час планування та 



моніторингу виконання проектів і програм, зокрема, регіонального розвитку.  

Практичне значення роботи підтверджується впровадженням 

результатів дисертаційної роботи в практичну діяльність таких суб’єктів 

господарювання, як ДП «Харківський науково-дослідний інститут технології 

машинобудування», ДП «Івченко-Прогрес», Південний державний проектно-

конструкторський інститут авіаційної промисловості, Харківський 

національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. 

Окремі результати використано під час виконання держбюджетної 

науково-дослідної теми «Методологія та інформаційні технології управління 

стейкхолдерами проектів та програм міського розвитку». 

Повнота викладення наукових і прикладних результатів дисертації 

в опублікованих роботах; особистий внесок здобувача в публікаціях; 

кількість публікацій, їх обсяг і рівень видання. За темою дисертації з 

викладенням її основних результатів опубліковано 48 наукових робіт: 4 

розділи у колективних монографіях (зокрема один – у закордонному виданні 

мовами Євросоюзу), 1 стаття у закордонному періодичному науковому 

виданні, 3 статті у періодичних фахових виданнях України, що індексуються 

наукометричними базами Scopus та Web of Science, 16 статей у періодичних 

фахових виданнях України, 8 статей у наукових виданнях, що додатково 

відображають результати досліджень, 16 тез доповідей на міжнародних 

конференціях. 

Виконані дослідження, наукові результати і висновки, які приведені в 

дисертації та виносяться на захист, отримані особисто здобувачем, а наукові 

положення, моделі і результати, які представлені у спільних роботах, 

відображено в переліку публікацій автореферату. 

Обсяг, кількість та якість друкованих праць відповідають вимогам 

щодо публікації основного змісту дисертаційної роботи на здобуття 

наукового ступеня доктора технічних наук і, таким чином, надають 

здобувачеві право публічного захисту дисертаційної роботи. 

Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота складається із анотації, 

вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та трьох 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 306 сторінок, зокрема 268 

сторінок основного тексту, 100 рисунків і 61 таблиця за текстом (з них 1 

рисунок та 1 таблиця на окремих сторінках), 22 сторінки списку 

використаних джерел з 185 найменувань та 15 сторінок додатків. 

Вступ дисертаційної роботи містить: обґрунтування актуальності теми 

і наукових задач; інформацію про зв’язок з науковими програмами; мету та 

задачі дослідження; характеристику наукової новизни та практичного 

значення одержаних результатів, а також особистий внесок здобувача; дані 

про реалізацію, апробацію та публікацію результатів та їх впровадження. 

У першому розділі розглянуто проблеми стейкхолдер-орієнтованого та 

ціннісно-орієнтованого управління проектами, програмами та портфелями. 

Виявлено існування протиріччя між тенденцією збільшення акцентів 

управління проектами і програмами на управління вимогами і цінностями 

зацікавлених сторін і відсутністю науково-обґрунтованого концептуального 



підходу до стейкхолдер-орієнтованого і ціннісно-орієнтованого управління. 

Для вирішення цього протиріччя і досягнення мети роботи сформульовано 

задачі дисертаційного дослідження. 

У другому розділі визначено особливості портфелів, програм та 

проектів регіонального розвитку в розрізі стейкхолдер-орієнтованого 

підходу, розроблено метод освоєних вимог проекту, запропоновано метод 

оцінювання прогресу проекту за допомогою освоєного розкладу вимог.  

Запропоновано методологічний підхід до стейкхолдер-орієнтованого 

управління портфелями, програмами та проектами, який, за рахунок 

використання механізму співставлення ієрархічних структур проекту 

(програми, портфеля) та вимог стейкхолдерів надає можливість 

використовувати розроблені раніше інструменти моніторингу вимог. 

В третьому розділі розроблено загальний підхід до оцінювання 

цінності вимог стейкхолдерів проектів та програм. Запропоновано фінансові 

та уніфіковані моделі та методи оцінювання цінності вимог стейкхолдерів 

проектів та програм. 

В четвертому розділі визначено місце запропонованого 

методологічного підходу в архітектурі процесів PMBOK Guide 6th Edition. 

Проведено функціональне моделювання процесів стейкхолдер-орієнтованого 

управління. Зокрема, визначено необхідні вихідні дані (входи процесів) та 

результати використання стейкхолдер-орієнтованого управління (виходи 

процесів). Проведено функціональне моделювання процесів ціннісно-

орієнтованого управління. Визначено необхідні вихідні дані та результати 

використання ціннісно-орієнтованого управління. 

В п’ятому розділі представлено результати впровадження 

запропонованої методології. Зокрема, результати дослідження використано 

під час реалізації Стратегії регіонального розвитку Запорізької області на 

період до 2027 (стратегічна ціль  – конкурентоспроможна економіка регіону 

у національному та глобальному просторі; завдання - індустріально-

технологічний розвиток економіки на інноваційних засадах, підтримка видів 

економічної діяльності, які характеризуються високим інноваційним 

потенціалом та зростаючою віддачею, проект «Розробка та серійне 

виробництво турбореактивного двоконтурного двигуна АИ-28 (ТРДД АИ-

28)» для перспективних модифікацій літаків. 

У висновках стисло сформульовано ключові наукові та практичні 

результати дисертаційної роботи. 

У додатках наведено перелік публікацій здобувача, відомості щодо 

апробації результатів дисертації та акти впровадження результатів 

дисертаційної роботи здобувача. 

Відповідність змісту автореферату основним положенням 

дисертації. Автореферат ідентичний за змістом з основними положеннями 

дисертаційної роботи і достатньо повно відображає основні її науково-

практичні результати. 

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертаційної роботи 



1. Вважаю, що пункт 2.1 дисертаційної роботи «Особливості портфелів, 

програм та проектів регіонального розвитку в розрізі стейкхолдер-

орієнтованого підходу» логічним було б перенести до першого розділу 

роботи, до того ж це не порушить вимоги щодо максимального обсягу 

першого розділу дисертаційної роботи в 20% від загального обсягу. 

2. В другому розділі дисертаційної роботи є формули, де одні й ті самі 

індекси мають різне смислове значення. Це ускладнює сприйняття 

запропонованого математичного апарату. До того ж, для визначення одних і 

тих же об’єктів використовуються одночасно англомовні та україномовні 

абревіатури (наприклад, WBS та ІРС для позначення ієрархічної структури 

робіт проекту).  

3. В третьому розділі, зокрема, під час визначення цінності вимог 

проекту доцільним було б використовувати концепцію функції корисності.  

4.Недостатньо докладно описано використання теорії обмежень при 

плануванні та моніторингу цінності вимог у третьому розділі дисертаційної 

роботи. Графічне представлення процесу роботи з ресурсними профілями 

вимог у проекті є достатньо наглядним, але не дає повноцінного уявлення 

щодо практичного використання запропонованого підходу. 

5. В роботі та авторефераті широко представлено рисунки, які 

відображають побудовані процесні моделі стейкхолдер- та ціннісно-

орієнтованого управління. Шрифт, який використовується на даних 

рисунках, особливо в авторефераті є занадто дрібним для комфортного 

сприйняття інформації. 

6. В четвертому розділі для спрощення розрахунків щодо ефективності 

використання запропонованих методів з точки зору співвідношення 

потенційних результатів та витрат на впровадження методів показано, що у 

програмному середовищі MS Project  було створено два шаблони: для 

стейкхолдер-орієнтованого підходу та для ціннісно-орієнтованого підходу. 

Було б доцільно продемонструвати використання цих шаблонів для 

прикладів впровадження результатів дослідження в п’ятому розділі. 

7. Є певні зауваження щодо оформлення формул (малий шрифт) та 

рисунків (англомовні) у тексті роботи та автореферату, та зауваження щодо 

оформлення переліку використаних джерел у роботі. 

Відповідність дисертації встановленим вимогам і загальний 

висновок. Дисертаційна робота Гусєвої Юлії Юріївни «Методологія 

стейкхолдер-орієнтованого управління проектами та програмами 

регіонального розвитку» є завершеною науково-дослідницькою роботою, 

містить нові науково-обґрунтовані теоретичні результати, практична цінність 

яких була підтверджена. 

Зміст дисертації відповідає паспорту спеціальності 05.13.22 – 

управління проектами і програмами; формулі та напрямкам досліджень за 

пунктами: 

− методологія управління проектами та програмами; 

− програми та портфелі проектів; 

− процеси управління проектами та програмами; 



-  елементи управлшня проектами та програмами: управлшня
ресурсами (людськими, матер1альними тощо), штегращею, шформацшними 
зв'язками, змютом, часом, закушвлями, вартютю, яюстю, ризиками тощо.

Дисертацшна робота Гусево!' Юлй’ Юрпвни е завершеним науковим 
дослщженням. Вона мютить науков1 та практичш результати, яю полягають у 
вир1шенн1 науково-прикладно'1 проблеми розробки науково-методолог1чного 
апарату стейкхолдер- та цшнюно-ор1ентованого забезпечення П1дтримки 
прийняття piuieHb з ресурсного управл1ння проектами i програмами.

Дисертацшна робота вщповщае вимогам пп. 9, 10, 12-14 «Порядку 
присудження наукових ступешв», затвердженого постановою Кабшету 
MimcTpiB Укра'ши В1Д 24.07.2013 року № 567, яю висуваються до 
докторських дисертац1й, а здобувач Гусева Юл1я Юрпвна заслуговуе 
присудження наукового ступеня доктора техшчних наук за спец1альн1стю 
05.13.22 -  управлшня проектами i програмами.

Офщшний опонент 
доктор техшчних наук, професор, 
професор кафедри комп’ютерних 
наук та шформацшних технолопй, 
Нац10нальний аерокосм1чний 
ун1верситет im. M.G. Жуковського 
«Харк1вський ав1ац1йний шститут» О.В. Малеева


