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Актуальність теми дисертації. 

Робота присвячена пошуку дієвих моделей та методів планування 

стратегічного управління сталого портфеля проектів, що спрямовані на 

забезпечення збалансованості стратегічного плану проектно-орієнтованої 

організації за критеріями сталого розвитку – економічного, соціального та 

екологічного. Концепцію сталого розвитку сьогодні новою парадигмою 

розвитку суспільства. Вона виступає альтернативою парадигмі економічного 

зростання, яка ігнорує екологічну небезпеку від розвитку.  

Тому обрана тема наукового дослідження актуальна й може 

представляти інтерес фахівцям в галузі управління проектами та програмами, 

а також буде цікава керівникам проектно-орієнтованих організацій.  

Дисертаційну роботу виконано згідно з окремими положеннями 

«Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», затвердженої Указом 

Президента України № 5/2015 від 12.01.2015. Тема роботи не втрачає 

актуальності і з виданням Указу Президента України № 722/2019 від 

30.09.2019 «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». 

Дисертаційну роботу виконано в межах 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). 
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Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

практичних рекомендацій, їх достовірність. 

Обґрунтованість та достовірність результатів, отриманих у дисертації, 

підтверджується системним підходом до вирішення поставленої задачі та 

коректним використанням математичного апарату. Теоретичні положення, 

що покладені в основу досліджень, всебічно ретельно проаналізовані, при 

цьому достовірність отриманих теоретичних результатів цілком 

підтверджуються основними результатами роботи. Для дослідження зв’язку 

між зростанням позиції у Консолідованому рейтингу ЗВО України та зміною 

якості його стратегічного плану використано значний обсяг статистичного 

матеріалу, що був отриманий з офіційних джерел та коректно опрацьований. 

Адекватність висновків підтверджена за допомогою відомих статистичних 

критеріїв. Все це дає підставу для висновку про достатню обґрунтованість і 

достовірність наукових положень дисертації. 

Наукова новизна результатів роботи. 

Уперше розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і 

їх коригування, заснований на оцінці рівня залучення стейкхолдерів до 

реалізації стратегії програми проектів з урахуванням класифікації відповідно 

до характеру ставлення до неї, який, на відміну від існуючих, передбачає 

побудову та аналіз стратегічного кубу зацікавлених сторін проектів та 

програм, що дозволяє підвищити ефективність планування програми за 

рахунок розширення набору інструментів реагування на мінливі запити 

стейкхолдерів.  

Дістала подальшого розвитку модель управління часом у системі 

стратегічного проектного управління, заснована на причинно-наслідковому 

аналізі, яка, на відміну від існуючих, передбачає оцінку ризиків браку часу за 

даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини перебільшення часу.  

Удосконалено процесні моделі управління портфелем проектів, що 

засновано на інтегрованому підході до вибору стратегічного та сталого 

портфеля проектів, які, на відміну від існуючих, передбачають використання 
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стратегічного планування та концепції сталого розвитку для відбору набору 

перспективних проектів, що дозволяє запровадити процедуру формування 

сталого портфелю проектів та підвищити швидкість реагування на зміни при 

управлінні портфелем. 

Практична цінність результатів роботи. 

Практична цінність полягає у в тому, що на основі запропонованих 

моделей та методів планування стратегічного управління сталого портфеля 

проектів розроблені рекомендації з вирішення завдань визначення та 

коригування очікувань стейкхолдерів проектів щодо реалізації стратегії 

сталого портфеля. 

Наукові розробки доведені до рівня їх практичного впровадження і 

використання, що дозволило підвищити ефективність планування за рахунок 

застосування нових інструментів на об'єктах впровадження в основному 

стосовно  скорочення витрат часу на виконання різних процесів 

стратегічного планування. Результати досліджень використано під час 

розроблення проекту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» №4121 від 

22.02.2016. Результати досліджень апробовано на матеріалах Державного 

підприємства «Південний державний проектно-конструкторський та 

науково-дослідний інститут авіаційної промисловості» та Державного 

підприємства «Харківський науково-дослідний інститут технології 

машинобудування».  

Також результати дисертаційної роботи використовуються в 

навчальному процесі із підготовки магістрів освітньої програми 

«Менеджмент. Управління проектами» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» у Харківському 

національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова у 

дисципліні «Стратегічне управління проектно-орієнтованою організацією». 

Оцінка змісту дисертації в цілому. 
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За структурою дисертація має вступ, анотацію, чотири розділи, висновки, 

список використаних джерел та додатки. 

У вступі викладено актуальність проведеного дослідження, 

сформульовано його мету та завдання, визначено наукову новизну та 

практичну цінність одержаних результатів. Вказано об’єкт, предмет, методи 

дослідження, зв’язок дисертації з науковими програмами, вказано особистий 

внесок здобувача в наукових роботах, опублікованих у співавторстві, подано 

інформацію про апробацію та кількість публікацій за темою дослідження. 

У першому розділі дисертантом проаналізовано і систематизовано 

значний обсяг наукової, довідкової та нормативної літератури. аналіз 

сучасних підходів до стратегічного управління проектами і програмами. 

Розкрито тенденції розвитку стратегічного управління у методологіях 

управління проектами та програмами, проведено порівняльний аналіз 

підходів до стратегічного управління у методологіях  P2M та PM². 

Досліджено дві теоретичні концепції (Organizational Project Management та 

Sustainable Development), поєднання яких в проектному управлінні на 

стратегічному рівні дозволить розробити моделі та методи планування 

управління портфелем. Розширена термінологічна база управління 

портфелями проектів та програм, що засновано на концепції сталого розвитку, 

яка, на відміну від існуючої, доповнена категорією «сталий портфель», що 

дозволило розширити понятійний апарат та виділити специфічні процеси при 

стратегічному плануванні управління портфелем. 

За результатами аналізу сучасного стану вирішення проблеми зроблено 

висновок про необхідність розроблення методу визначення очікувань 

зацікавлених сторін проектів і їх коригування при стратегічному управлінні 

програмою проектів; розроблення процесної моделі відбору проектів до 

портфелю при стратегічному плануванні розвитку організації; розроблення 

моделі управління часом у системі стратегічного проектного управління; 

апробації розроблених моделей та методів на прикладі управління проектно-

орієнтованою організацією. 
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Другий розділ присвячений методичним засадам формування сталого 

портфелю проектів. Запропонована авторська класифікація стейкхолдерів за 

критерієм ставлення зацікавлених сторін проектів програми до стратегії 

програми. Розроблена модифікація матриці «влада/інтерес». Запропонований 

стратегічний куб зацікавлених сторін проектів та програм, на основі якого 

рекомендовані траєкторії для корегування позиції стейкхолдерів на 

тривимірній матриці позиціювання зацікавлених сторін. Як результат 

розроблено метод визначення очікувань зацікавлених сторін і їх коригування, 

що дозволяє розширити набір інструментів реагування на мінливі запити 

стейкхолдерів при плануванні реалізації стратегії програми. Підтримкою 

практичної реалізації методу є розроблена процесна модель відбору проектів 

до портфелю при стратегічному плануванні із використанням 

запропонованого методу визначення очікувань стейкхолдерів тощо. 

Проведена дворівнева декомпозиція в нотації IDEF0 за методологією SADT 

процесу формування сталого портфелю проектів із виділенням трьох 

підпроцесів: підготовка проектних заявок до експертизи;  експертиза 

проектних заявок; формування/актуалізація портфелю проектів. 

Третій розділ присвячено методологічному підходу до стратегічного 

управління проектно-орієнтованої організації. Наданий стратифікований 

опис стратегічного управління сталим портфелем проектів, який передбачає 

опис однієї й тієї ж системи з різних точок зору. Проведений причинно-

наслідковий аналіз зв’язків факторів, пов'язаних з браком часу членів 

проектної команди, дозволив побудувати модель управління часом у системі 

стратегічного проектного управління, яка передбачає оцінку ризиків браку 

часу за даними діаграми Ісікави, що дозволяє виявити причини 

перебільшення часу. 

Четвертий розділ містить результати апробації та розкриває практичні 

аспекти застосування теоретичних результатів на прикладах стратегічного 

управління ЗВО як проектно-орієнтованою організацією та стратегічного 
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управління програмою впровадження системи «Транспортний комплекс» на 

громадському транспорті України. 

За результатами проведених автором досліджень сформульовано 

загальні висновки до дисертаційної роботи, які відображають зміст роботи і 

не суперечать висновкам, зробленим після відповідних розділів. Загальні 

висновки відповідають поставленим завданням. 

Повнота викладу основних результатів роботи. 

Дисертаційна робота містить анотацію, вступ, чотири розділи, 

висновки й додатки. Загальний обсяг дисертації складає 185 сторінок, у тому 

числі 34 рисунки за текстом (з них 6 рисунків на 6 окремих сторінках), 13 

таблиць за текстом (з них 2 таблиці на 4 окремих сторінках), анотація на 16 

сторінках, список зі 121 найменування літературних джерел на 15 окремих 

сторінках, 6 додатків на 31 сторінці. Структура і обсяг дисертації 

відповідають вимогам Департаменту атестації кадрів МОН України. 

Автореферат ідентичний змісту дисертації та основним її науковим 

положенням і висновкам. 

Основні результати досліджень отримані автором у процесі роботи над 

дисертацією достатньо повно висвітлені в наукових фахових виданнях: 22 

наукових праці, з яких 1 колективна монографія, 8 статей у фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого Департаментом атестації 

кадрів МОН України (з них 6 статей у виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз), 13 праць апробаційного характеру. 

Основні зауваження до дисертаційної роботи. 

1. У дисертаційній роботі міститься перелік умовних позначень як її 

структурний елемент. Проте не всі скорочення, які повторюються у роботі 

більше двох разів та їхнє пояснення наведено у тексті при першому 

згадуванні, до нього внесені. Серед них АСОП, БК, ЦУР. 

2. У розділі 1 не досить повно охарактеризовано сучасні проблеми, 

пов'язані з процесами стратегічного проектного управління. 
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3. В розділі 3.1 виконаний стратифікований опис стратегічного 

управління сталим портфелем проектів. Але наводиться стратифіковане 

подання системи управління стейкхолдерами при стратегічному проектному 

управлінні лише у загальному (схематичному) вигляді. Доцільно було б 

провести математичну формалізацію виділених страт.  

4. Розділ 3.2. містить розроблену модель управління часом у системі 

стратегічного проектного управління, яка побудована на результатах 

причинно-наслідкового аналізу зв’язків факторів, пов'язаних з браком часу 

членів проектної команди. Нажаль, автор не конкретизує сферу коректного 

застосування цієї моделі відносно типів та/або масштабів проектів у складі 

програми. 

5. Рисунок 2.6 мало інформативний. Не показано, між якими 

елементами тривимірної матриці позиціювання зацікавлених сторін є 

сильний внутрішній зв'язок, а між якими він відсутній чи слабкий. 

6. У роботі присутні стилістичні, орфографічні та граматичні помилки. 

Загальна оцінка дисертаційної роботи 

У дисертаційній роботі та в авторефераті достатньо інформативно 

відображено основні результати наукових досліджень, а матеріал викладено 

на достатньо високому науковому рівні. Зміст автореферату й основних 

положень дисертації ідентичні. 

Дисертаційна робота Ларіної С. О. відповідає паспорту спеціальності 

05.13.22 – управління проектами і програмами за такими напрямами 

досліджень: 2. програми та портфелі проектів; 4. процеси управління 

проектами та програмами; 5. елементи управління проектами та програмами: 

управління ресурсами (людськими, матеріальними тощо), інтеграцією, 

інформаційними зв'язками, змістом, часом, закупівлями, вартістю, якістю, 

ризиками тощо; 6. проектно-орієнтовані організації й офіси з управління 

проектами та програмами. Автореферат виконано у повному обсязі, він 

належним чином висвітлює зміст дисертаційної роботи, відповідає вимогам 

Департаменту атестації кадрів МОН України до авторефератів дисертації на 
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