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Проведене автором в першому розділі роботи дослідження – «Огляд 

сучасних методологій управління проектами регіонального розвитку» 

представило ґрунтовний аналіз наявних підходів до управління проектами 

регіонального розвитку, спираючись на аналіз сучасних наукових джерел.  

Автор розглядає проектний підхід у якості інструмента вирішення завдань 

підвищення ефективності діяльності державних і муніципальних структур, а 

також визначає, що проекти міжнародної співпраці найчастіше належать до 

сфери застосування методології P2M. Тому стандарт P2M рекомендується 

використовувати для формування і реалізації стратегій розвитку регіонів, 

планування роботи волонтерських організацій. Проведені дослідження у 

контексті європейського досвіду регіонального розвитку передбачають 

залучення до планування і реалізації регіональних проектів широкого кола 

зацікавлених сторін. Як важливі чинники розглядаються діалог і партнерство, в 

тому числі участь у розподілі повноважень. Однією з умов надання допомоги 

щодо реалізації регіональних проектів є детальний опис структур, які мають 

забезпечувати професійний підхід до проектно-орієнтованого управління 

регіональним розвитком.  

Заслуговує на увагу побудова наприкінці першого розділу роботи 

концептуальної схеми дисертаційного дослідження, яка визначає етапи 

розгляду невирішених методологічних проблем у сфері проектно-

орієнтованого управління регіональними структурами, а також концептуальна 

постановка завдань дослідження (стр. 81). Концепція дослідження зводиться до 

розроблення теоретичних засад проектно-орієнтованого управління 

регіональними структурами, методів розподіленого управління регіональними 

проектами, моделей взаємодії в регіональних проектно-орієнтованих 

структурах. 

У другому розділі – «Теоретичні засади створення і функціонування 

проектно-орієнтованих регіональних структур» визначено науково-методичний 

базис дослідження, зокрема, сформульовано ряд термінів, що доповнюють 

понятійний апарат проектно-орієнтованого управління регіональними 

структурами, розглянуто передумови створення проектно-орієнтованих 

структур регіонального рівня і теоретичні аспекти узгодження діяльності 

проектного співтовариства.  

У розділі розроблено збалансовану модель взаємодії регіональних 

проектно-орієнтованих об’єднань у вигляді рівностороннього трикутника з 

відповідною довжиною сторін, які визначають науково-освітню, владну та 

бізнесову компоненти. Розглянуто випадки порушення балансу у моделі, що 

свідчить про наявність певних негативних явищ, зокрема, прийняття більшості 

рішень на підставі короткотермінової вигоди та поширення корупції. Автор 

зазначає, що традиційний розподіл сфер відповідальності передбачає 

генерування наукою нових ідей та перспективних технологій, їхню 

комерціалізацію бізнесом та створення державою сприятливих умов для 

впровадження відповідних проектів, хоча можуть існувати деякі зони спільної 

відповідальності. Для подальшого представлення взаємодія основних рушійних 

сил регіонального розвитку розглядається на кількох ієрархічних рівнях.  
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Автор зазначає, що з часом може відбуватись певна «дифузія» окремих 

елементів системи регіонального розвитку та розкриває її сутність. Так в 

процесі спільної роботи в рамках регіональної проектно-орієнтованої 

структури внутрішній стан деяких елементів на нижніх рівнях ієрархії та їх 

ставлення до тих чи інших подій або завдань може змінюватись. Внаслідок 

цього іноді відбувається свого роду дрейф, тобто скорочення інформаційної 

відстані таких елементів до елементів інших інституційних утворень. На 

стор. 136-139 автором представлена геометрична інтерпретація сумісності 

партнерських стосунків в системі рушійних сил регіонального розвитку, де 

взаємодія учасників процесу представлена у вигляді відносин інформованих 

агентів, що входять до соціальних утворень. Конкретизація поняття 

інформованих агентів розроблена із урахуванням положень концепції 

потрійної спіралі. Показано, що за деяких умов тріада «наука – бізнес – 

держава» може видозмінюватись, набуваючи форми «держава – бізнес – 

менеджмент».  

Для детальнішого представлення руху учасників регіональних проектів у 

напрямку досягнення цілей автор скористався поняттям проектно-векторного 

простору (стор. 156-162). Зазначений простір є багатовимірним, а його осі 

відображають основні характеристики проектів, такі як вартість, терміни 

виконання, якість, запропонована технологія, територія, на яку поширюється 

проект. У роботі представлено метод формування траєкторії регіонального 

розвитку, що пропонує розподіл проектів регіонального портфеля між 

потенційними виконавцями відповідно до їхніх індивідуальних стратегій. 

Серед основних наукових положень третього розділу дисертації– 

«Моделі управління проектно-орієнтованими регіональними структурами» 

представлено моделі оптимізації регіонального портфеля проектів та метод 

формування портфеля на основі кластерного аналізу. У розділі розглянуто 

твердження, що ініціатором того чи іншого регіонального проекту може бути 

один з елементів «потрійної спіралі». Однак, для реалізації проекту в більшості 

випадків необхідно забезпечити підтримку з боку принаймні двох складових. У 

свою чергу, така підтримка залежить від інформації про проект, а також 

значною мірою від їхнього відношення до джерела цієї інформації.  

У випадку відсутності додаткової інформації імовірність досягнення 

консенсусу в поточній ситуації обернено пропорційна інформаційній відстані 

між сторонами. На основі цього положення розроблена інформаційно-

аналітична модель формування портфеля проектів регіонального розвитку. У 

моделі надано визначення узагальненого координаційного впливу проектної 

команди, що враховує значну кількість чинників, зокрема, координаційний 

вплив учасників проектної команди. (стор. 145-149). 

Кожний регіональний проект описується за допомогою набору 

параметрів. При цьому точність визначення кожного параметру проекту є 

величиною інтегральною, вбирає в себе оцінку як числової, так і текстової 

інформації. Для інтегральних розрахунків вводяться відповідні вагові 

коефіцієнти. Оскільки регіональний портфель міститиме не лише проекти, 

безпосередньо спрямовані на отримання прибутку, а й такі, що присвячені 
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вирішенню соціальних та екологічних проблем, показник рентабельності або 

прибутковості інвестицій запропоновано замінити деяким узагальненим 

показником питомої корисності проекту та об’єднати регіональні проекти в 

декілька груп за методологією ABC-аналізу. 

Для формального представлення процесу розвитку регіону 

запропоновано модель оцінювання результатів проектів в розподіленій 

структурі на основі встановленні відповідності між стратегічними цілями 

розвитку і впровадженням інноваційних технологій, де термін «технологія» 

використовується в широкому розумінні як сукупність змісту, форм методів та 

засобів діяльності, що охоплюють всі аспекти соціально-економічної системи в 

межах певної адміністративно-територіальної одиниці.  

У розділі також розглянуто основні чинники, що визначають 

ефективність розподілених проектних команд. Запропоновано модель 

функціонування та зміни складу проектної команди. (стор. 160-167). 

У четвертому розділі – «Інструменти розподіленого управління 

проектно-орієнтованими регіональними структурами» розроблено модель 

локалізації функцій в розподіленій проектно-орієнтованій структурі, метод 

управління змінами портфеля регіональних проектів, визначено структуру 

системи моніторингу критичних факторів успіху розподілених проектно-

орієнтованих структур.  

Досліджено відношення між окремими процесами, що забезпечують 

реалізацію регіональних проектів. Введене поняття відстані між суміжними 

процесами, яка для виробничих процесів означає введення додаткової 

транспортної операції, а для інформаційних – застосування проміжної 

процедури обробки даних. Запропонована оптимізаційна модель розподілу 

функцій, яка враховує додаткові витрати на налаштування процесу на змінений 

тип входу.  

У п’ятому розділі – «Системи підтримки прийняття рішень в управлінні 

регіональними проектно-орієнтованими структурами» представлено принципи 

та моделі підтримки прийняття рішень в контексті забезпечення 

компетентності розподіленої проектної команди. В розділі проведено аналіз 

існуючих підходів до вирішення проблем лідерства і розподілу повноважень в 

проектних командах. Визначено особливості реалізації вказаних функцій у 

розподілених командах регіонального рівня. Розглянуто передумови 

використання систем підтримки прийняття рішень в проектному управлінні. 

Запропоновано модель СППР для розподілених проектно-орієнтованих 

структур. Розглянуто специфіку представлення знань в СППР, призначених для 

підтримки проектно-орієнтованого управління регіональними структурами. 

Виділено типи вузлів управління в структурі СППР, які забезпечують 

збирання, обробку інформації та прийняття рішень відповідно. Наведено 

приклади вузлів управління, в яких відбувається найбільша затримка 

обслуговування та запропоновано заходи щодо усунення виявлених недоліків. 

(стор. 280–284).  

У шостому розділі – «Реалізація методології проектно-орієнтованого 

управління регіональними структурами» розглянуто практичні аспекти 
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трансформації регіональних структур в контексті проектно-орієнтованого 

управління.  

Розглянуто практичні аспекти реалізації методології проектно- 

орієнтованого управління регіональними структурами на прикладі взаємодії 

основних суб’єктів розроблення стратегії регіонального розвитку. Розглянуто 

існуючі проблеми в діяльності робочої групи з розроблення стратегії 

регіонального розвитку та запропоновано можливі шляхи їхнього вирішення. 

Визначено необхідні умови трансформації зазначеної робочої групи в 

порівняно сталу регіональну проектно-орієнтовану структуру. Запропоновано 

використання функціонального підходу в управлінні регіональним розвитком, 

який поєднає традиційні функції менеджменту зі специфічними процесами 

проектно-орієнтованого управління. Обґрунтовано вимоги до управлінських 

процедур та інформаційного забезпечення проектно-орієнтованого управління 

регіональними структурами. На прикладі проектів регіонального розвитку 

Черкаської області проведене попарне порівняння проектів за виділеними 

суттєвими ознаками. Реалізовано процедуру багаторівневого розподілу 

сукупності проектів на кластери, що створює передумови для можливого 

об’єднання проектів. Завдяки чого з’являється можливість максимально 

зберегти перспективні проектні ідеї та стимулювати їхніх авторів до подальшої 

співпраці (стр. 301-307). Матеріали розділу мають високу практичну цінність 

для проектно-орієнтованого портфельного управління розвитком регіонів. 

Результати апробації дозволяють стверджувати, що запропонований метод 

формування траєкторії регіонального розвитку є дієвим при здійсненні на його 

основі вибору одного з можливих шляхів подальшого розвитку регіону. Кожен 

розділ дисертації завершується висновками, які відображають основні 

результати дослідження. 

3. Достовірність одержаних результатів і оцінка їх наукової новизни. 

Достовірність отриманих здобувачем результатів наукового дослідження 

підтверджується теоретичною обґрунтованістю вихідних позицій роботи, а 

також застосуванням при проведенні дослідження великої кількості 

першоджерел (247 посилань містися у списку літератури). Здобувачем 

використані методи теоретичного та емпіричного дослідження, основними з 

яких є системний та процесний підходи, методи аналізу та синтезу, 

структурний аналіз, експертні методи, моделювання, у тому числі структурно-

логічне та графічне.  

Апробацію основних положень дисертаційної роботи на міжнародних і 

національних конгресах та науково-практичних конференціях слід визнати 

достатньою. 

Структура дисертаційної роботи продумана, матеріал викладено 

послідовно логічно. Висновки ґрунтуються на проведеному дослідженні та 

отриманих результатах.  

Ознайомлення зі змістом дисертації, основними публікаціями та 

авторефератом дало можливість визначити основні наукові положення, 

висновки, пропозиції та рекомендації, що сформовані здобувачем. Вони 
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характеризуються науковою новизною та відображають особистий внесок 

дисертанта. Найбільш вагомим результатом дисертаційної роботи є такі: 

– розроблено методологію проектно-орієнтованого управління 

розподіленими регіональними структурами, що забезпечує узгодженість дій 

основних рушійних сил регіонального розвитку в умовах децентралізації 

державного управління;  

 –– розроблено метод формування траєкторії регіонального розвитку 

через систему проектів, що забезпечує розподіл проектів регіонального 

портфеля між потенційними виконавцями відповідно до їхніх індивідуальних 

стратегій.  

– удосконалено модель локалізації функцій в розподіленій проектно-

орієнтованій бізнес-системі, що відрізняється від існуючих введенням поняття 

відстані між процесами та дозволяє оптимізувати загальні витрати на 

реалізацію процесу в системі;  

 – запропоновано принцип оцінювання результатів проектів в 

розподіленій команді, що відрізняється від інших врахуванням взаємних 

впливів учасників проекту та забезпечує отримання максимально узгодженої 

оцінки за умов неоднорідного складу учасників.  

– отримав подальший розвиток метод формування портфеля 

регіональних проектів на основі кластерного аналізу, що відрізняється від 

існуючих проведенням попарного порівняння проектів за їхніми основними 

характеристиками і дозволяє синтезувати регіональні проекти на основі 

об'єднання близьких за змістом проектних ідей;  

 – отримали подальший розвиток принципи використання СППР в 

розподілених проектно-орієнтованих структурах, що відрізняються від 

існуючих обґрунтуванням структури СППР для розподіленого управління 

регіональними проектами і забезпечують оптимальний розподіл навантаження 

між вузлами системи управління.  

На основі наукових результатів, отриманих автором, розроблено 

методику впровадження проектно-орієнтованого управління регіональними 

структурами, схему класифікації регіональних проектів, фрагменти 

стратегічної карти регіонального розвитку.  

Практичне значення результатів дисертаційного дослідження 

підтверджується використанням його положень в процесі розроблення і 

реалізації Стратегії розвитку Черкаської області під час роботи автора у складі 

відповідної робочої групи.  

4. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих працях. 

Визначені автором завдання виконані. Основні результати дисертації достатньо 

повно висвітлені у 54 наукових праці, з них 18 статей у наукових фахових 

виданнях України, в тому числі 16 одноосібно; 6 статей у міжнародних 

наукових виданнях (всі одноосібно), в тому числі 1 індексується у міжнародній 

наукометричній базі SCOPUS; 30 тез доповідей у матеріалах конференцій. 

Кількість, обсяг та зміст друкованих праць надають авторові право публічного 

захисту дисертації. 
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5. Зауваження та дискусійні положення. Незважаючи на високий 

рівень вирішення завдань дослідження, деякі положення роботи є підстава 

визнати дискусійними. Тому вважаю за необхідне висловити такі зауваження: 

1. Серед переліку застосованих методів та підходів (стор. 28-29) не 

застосовується «синергетичний підхід», який широко використовується для 

управління портфелями проектів розвитку та надає можливість побудувати 

цілий спектр альтернативних сценаріїв розвитку регіону.  

2. У другому розділі роботи (стор. 95-96) сформульовано ряд термінів, 

що доповнюють понятійний апарат проектно-орієнтованого управління 

регіональними структурами, проте відсутнє визначення ключового терміну 

дисертаційної роботи щодо поняття система «наука-бізнес-держава». 

Вважаємо, що таке визначення було б корисним для дисертації. 

3. Недостатньо чітко у тексті роботи прослідковуються особливості 

трактування понять «регіональна проектно-орієнтована структура» та 

«регіональний проектний офіс» (стор. 96–97) із урахуванням процесів 

формування проектів/програм та портфелів регіонального розвитку (розділ 2).  

4. Переконливими є пропозиції автора щодо необхідності створення 

регіональних проектно-орієнтованих структур. У роботі детально 

розглядаються процеси розвитку регіонів через проекти, але з тексту 

дисертаційної роботи не зрозуміло, хто саме має бути ініціатором та 

модератором цих процесів у системі «наука-бізнес-держава». 

5. У роботі визначено принцип оцінювання результатів проектів у 

розподіленій команді, що відрізняється від інших врахуванням взаємних 

впливів учасників проекту, але не подано жодних пояснень щодо даних за 

видами складових компетенцій: технічних, контекстуальних та поведінкових, 

що дуже важливо за умов неоднорідного складу учасників.  

6. У дисертаційній роботі надто стисло зазначено, що модель 

функціонування проектно-орієнтованої регіональної структури у формі 

консорціуму виконавців чи іншого об’єднання можна розглядати з позицій 

теорії життєвого циклу організацій (стор. 155). Але немає опису переходу 

регіональних проектних структур по фазам життєвого циклу із урахуванням 

можливості нарощення проектних компетенцій.  

7. На стор. 279 наведено вихідні дані розрахунків моделі системи 

підтримки прийняття рішень для розподілених проектно-орієнтованих 

структур. Але у роботі не надано пояснень щодо програмного продукту, який 

використовувався для цих розрахунків.  

Але наведені зауваження не знижують загального позитивного враження 

від наукової роботи, яка є самостійним, цілісним, закінченим дослідженням 

досить важливої й актуальної в науці державного управління проблеми.  

6. Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Детальний розгляд дисертаційної роботи та автореферату 

І. А. Осауленко дає підстави констатувати, що наведені наукові положення 

дисертаційного дослідження і автореферату є оригінальними і не містять 

наукових запозичень. Текст дисертації написаний доступною, грамотною 

мовою. Структура дисертації є логічною та містить необхідні узагальнення. 
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 методології проектно-орієнтованого управління регіональними структурами, 

в яких представлені всі основні рушійні сили регіонального розвитку. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації, їх достовірність і новизна.  

Детальний аналіз результатів дисертаційної роботи показав, що 

здобувачем кваліфіковано здійснено постановку наукової проблеми 

дослідження – відсутність методології створення на регіональному рівні 

структур для реалізації проектно-орієнтованого управління регіональним 

розвитком, здатних забезпечити комплексну реалізацію проектів 

регіонального розвитку. 

Основні наукові положення, теоретичні основи, висновки та 

рекомендації чітко сформульовані, достатньо обґрунтовані і не викликають 

сумнівів. Достовірність наукових положень дисертації забезпечується 

використанням в процесі досліджень базових положень, які ґрунтувалися на 

використанні принципів системного аналізу, теорії потрійної спіралі, теорії 

інформаційної взаємодії, методів моделювання та оптимізації, кластерного 

аналізу, методу інформаційного моніторингу, методу експертного 

оцінювання, базових методологій управління проектами. 

Цей науково-методологічний базис робить результати роботи 

обґрунтованими і достовірними.  

Достовірність досліджень підтверджено апробацією основних 

положень на науково-практичних конференціях, публікаціями у наукових 

виданнях та впровадженням наукових результатів в Департаменті 

регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації у (акт 

впровадження від 27.01.2017) та в Черкаському обласному молодіжному 

ресурсному центрі в процесі розробки програми «Молодіжна громада» (акт 

впровадження від 03.02.2017). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в розробці 

орієнтованої на регіональні проекти в умовах децентралізації державного 
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управління методології проектно-орієнтованого управління регіональними 

структурами в системі «наука – бізнес – держава».  

Викладені в дисертаційній роботі положення відповідають паспорту 

спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами, а саме п.1,2,6.  

Зокрема, вперше розроблено: 

– модель сумісності в регіональній проектно-орієнтованій структурі на 

основі генетичної моделі організації, що дозволяє забезпечити формування 

необхідного набору функцій проектно-орієнтованого управління та 

оптимальні співвідношення всередині проектних команд (розділ 2.4); 

– метод формування траєкторії регіонального розвитку через систему 

проектів, що забезпечує розподіл проектів регіонального портфеля між 

потенційними виконавцями відповідно до їхніх індивідуальних стратегій 

(розділ 2.6). 

Удосконалено: 

– модель локалізації функцій в розподіленій проектно-орієнтованій 

бізнес-системі, що відрізняється від існуючих введенням поняття відстані 

між процесами та дозволяє оптимізувати загальні витрати на реалізацію 

процесу в системі з урахуванням використання резервних ресурсів (розділ 

4.1); 

– метод оцінювання результатів проектів в розподіленій команді, що 

відрізняється від існуючих врахуванням взаємних впливів учасників проекту 

та забезпечує отримання максимально узгодженої оцінки за умов 

неоднорідного складу учасників (розділ 3.3). 

Отримали подальший розвиток: 

– метод формування портфеля регіональних проектів на основі 

кластерного аналізу, що відрізняється від існуючих проведенням попарного 

порівняння проектів за їхніми основними характеристиками і  дозволяє 

синтезувати регіональні проекти на основі об'єднання близьких за змістом 

проектних ідей (розділ 3.1); 
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– концепція потрійної спіралі в частині встановлення оптимальних 

співвідношень між її компонентами шляхом визначення інформаційних 

відстаней між ними; 

– метод вибору СППР в розподілених проектно-орієнтованих 

структурах, що відрізняється від існуючих обґрунтуванням структури СППР 

для розподіленого управління регіональними проектами і забезпечує 

оптимальний розподіл навантаження між вузлами системи управління  

(розділ 5.3). 

В сукупності отримані наукові результати складають нову методологію 

проектно-орієнтованого управління розподіленими регіональними 

структурами, що забезпечує узгодженість дій основних рушійних сил 

регіонального розвитку в умовах децентралізації державного управління. 

Перелічені наукові результати визначають теоретичну значимість 

представленого дисертаційного дослідження. Наукові результати досліджень 

апробовані в публікаціях автора, у доповідях на науково-практичних 

конференціях. 

Практичне значення. Практична цінність результатів дисертаційного 

дослідження підтверджується використанням його положень в процесі 

розроблення і реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 2015-

2017 р.р. 

Розроблені автором підходи до проектно-орієнтованого управління 

впровадженні в Департаменті регіонального розвитку Черкаської обласної 

державної адміністрації у вигляді моделей формування портфеля 

регіональних проектів і трансформації проектних команд, завдяки чому 

вдалось підвищити ефективність взаємодії в робочих групах, відповідальних 

за окремі напрямки регіонального розвитку (акт впровадження від 

27.01.2017). 

Результати дисертаційних досліджень впроваджено в Черкаському 

обласному молодіжному ресурсному центрі в процесі розробки програми 

«Молодіжна громада», завдяки чому підвищилась ефективність планування і 
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реалізації проектів «Кузня кадрів», «Активні громадяни», «Паспорт 

волонтера» (акт впровадження від 03.02.2017). 

Структура та зміст роботи. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, шести розділів, висновків та 3 додатків. У роботі 

використані посилання на 255 джерел. Загальний обсяг дисертації становить 

359 сторінок, із них 276 сторінок основного тексту, який містить 23 таблиці, 

25 рисунків.  

У вступі сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет і 

предмет дослідження, вказано основні методи дослідження, розкрито 

наукову новизну і практичне значення роботи, наведені відомості про 

апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі проведено теоретичний аналіз існуючих підходів та 

методологій управління проектами регіонального розвитку. Розглядається 

специфіка застосування у вказаному контексті методологій PMBoK, IPMA 

ICB, IPMA OCB, PRINCE2, P2M, стандартів ISO 21500:2012, 21504:2015. 

Також висвітлюються особливості представлення процесів інноваційного 

розвитку на регіональному рівні в рамках концепції «потрійної спіралі», 

модель розвитку регіонів Європейської Комісії та застосування програмно-

цільового управління на регіональному рівні. Сформульовано наукову 

проблему та наукову гіпотезу, у якій стверджується, що створення порівняно 

сталої проектно-орієнтованої структури на основі концепції потрійної спіралі 

і генетичної моделі організації забезпечує підвищення ефективності 

управління регіональними проектами.  

Другий розділ присвячений розробленню теоретичних засад створення 

і функціонування регіональних проектно-орієнтованих структур. Введені 

основні поняття досліджуваної предметної області. Розглянуто специфіку 

визначення стратегічних цілей регіонального розвитку як складової 

проектної діяльності з урахуванням трирівневої ієрархії загальнодержавні 

цілі – цілі регіонального рівня – цілі окремих суб’єктів регіонального 

розвитку. Досліджено передумови формування партнерських стосунків в 
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системі наука – бізнес – держава та супутні проблеми та супутні проблеми. 

Висвітлено специфіку розвитку кожної з трьох складових. На основі теорії 

інформаційної взаємодії запропонована концептуальна модель взаємодії 

трьох основних рушійних сил регіонального розвитку. Запропоновано 

критерій збалансованості в трикутнику взаємодії, а також проблеми, що 

виникають в разі порушення балансу. Розглянуто процес «дифузії» елементів 

рушійних сил регіонального розвитку. Запропоновано модель сумісності в 

регіональних проектно-орієнтованих структурах на основі генетичного 

підходу і теорії інформаційної взаємодії. Досліджено засоби координації 

діяльності в розподіленій проектно-орієнтованій структурі. Наведене 

обґрунтування індивідуальної траєкторії розвитку учасників регіонального 

об’єднання через участь у спільних проектах. 

У третьому розділі представлені моделі управління проектно-

орієнтованими регіональними структурами. Розглядаються механізми 

досягнення згоди на етапах ініціалізації проектів та формування 

регіонального портфеля. Запропонована інформаційно-аналітична модель 

формування портфеля проектів регіонального розвитку, яка ґрунтується на 

інформаційних відстанях в трикутнику основних рушійних сил регіонального 

розвитку і повноті інформаційного опису проекту. Розглядається модель 

формування портфеля на основі ABC-аналізу з урахуванням ризику. 

Пропонується проектно-технологічна модель регіонального розвитку як засіб 

обґрунтування впровадження необхідного набору сучасних технологій та 

вибору альтернативних проектів. Для оптимізації регіонального портфеля 

також пропонується підхід на основі кластерного аналізу. 

Четвертий розділ присвячений розробці інструментів розподіленого 

управління проектно-орієнтованими структурами. Запропоновано модель 

локалізації функцій в розподіленій бізнес-системі, яка враховує витрати на 

налаштування входів і виходів суміжних процесів, для формалізації їхньої 

відповідності вводиться поняття відстані між процесами. Запропонований 

метод управління змінами портфеля проектів дозволяє розподілити проекти 
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за критерієм поточної підтримки та відповідно визначити рівень їхнього 

ресурсного забезпечення, що дозоляє прийняти рішення стосовно 

продовження або призупинення проекту. Визначаються основні групи 

чинників, що визначають ефективність діяльності регіонального проектно-

орієнтованого об’єднання та пропонується будувати на їхній основі систему 

моніторингу. 

У п’ятому розділі розглядаються питання підтримки прийняття рішень 

з управління розподіленими проектно-орієнтованими структурами. 

Використання СППР розглядається в контексті підвищення компетентності 

керівників проектів і проектних менеджерів. Розглядаються випадки 

колективного лідерства та вплив інформаційних процесів на лідерство в 

проектній команді. Наводяться основні положення щодо використання 

розподілених СППР в управлінні регіональними проектно-орієнтованими 

структурами. Запропонована узагальнена модель СППР для проектного 

управління розподіленими структурами. Визначено рекомендовані моделі 

представлення знань. Розглянуто задачу оптимізації структури СППР в 

залежності від інтенсивності та розподілу інформаційних потоків. 

Шостий розділ присвячений практичній реалізації методології 

проектно-орієнтованого управління регіональними структурами. Розглянуто 

умови перетворення тимчасової робочої групи з розроблення стратегії 

регіонального розвитку в достатньо стабільну регіональну проектно-

орієнтовану структуру. Наведено практичну реалізацію моделі оптимізації 

портфеля регіональних проектів на основі кластерного аналізу. Розглянуто 

практичні аспекти реалізації регіональних проектів у сфері 

енергозбереження, уточнено ролі складових потрійної спіралі в цьому 

процесі. 

Повнота викладення основних результатів дисертації в 

публікаціях. За результатами виконаних досліджень опубліковано 54 

наукових праць, серед яких 18 статей у фахових наукових виданнях України, 
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6 статей у міжнародних виданнях, в тому числі 1 індексується в 

наукометричній базі SCOPUS, та 30 тез доповідей на конференціях.  

Аналіз публікацій здобувача дозволяє зробити висновок про достатнє 

висвітлення у них винесених на захист наукових положень і результатів. 

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації. 

Значущість висновків здобувача для науки і практики, можливі 

конкретні шляхи використання результатів дослідження. Представлені 

наукові дослідження є новим кроком в розвитку сучасної методології 

управління проектами та програмами, а саме в напрямку створення 

методології проектно-орієнтованого управління розподіленими 

регіональними структурами в системі «наука-бізнес-держава». 

Сильною стороною роботи є те, що автором запропонована нова 

концепція реалізації проектно-орієнтованого управління розподіленими 

регіональними структурами, що забезпечує узгодженість дій основних 

рушійних сил регіонального розвитку, а саме представників науки, бізнесу та 

держави. 

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації: 

1. Є деяка невідповідність між поставленими задачами дослідження 

(стор. 27-28) та отриманими науковими результатами (стор. 29-30). 

Наприклад, була поставлена задача розробки моделей та механізмів взаємодії 

в розподілених проектно-орієнтованих структурах регіонального рівня, але в 

переліку наукових результатів механізми не представлені. Також для задачі 

визначення критичних факторів успіху регіональних проектно-орієнтованих 

структур немає відповідного наукового результату. 

2. В розділі 2.2 міститься теоретичний, аналітичний матеріал в обсязі 

шести сторінок щодо існуючих методів визначення стратегічних цілей 

регіонального розвитку, на мій погляд, його місце в першому розділі. 

3. На мій погляд, в роботі не вистачає чітких визначень автора щодо 

багатьох термінів, які використовуються, і які не є сталими в управління 

проектами – «розподілене управління», «розподілена бізнес-система», 
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«критичні фактори успіху проекту», «розподілена проектна команда», 

«розподілені проектно-орієнтовані структури». Якщо автор не пропонував 

нові визначення, доцільно було б навести ті визначення з посиланнями, на які 

він спирався під час досліджень. 

4. В розділі 2.1 автором представлений термінологічний базис, але 

викликають сумніви нові визначення «стратегії регіонального розвитку», 

«плану реалізації стратегії регіонального розвитку», «проектної ідеї». Мені 

здається, що ці визначення давно відомі. Якщо існуючі терміни не 

влаштовують автора для подальших досліджень, він повинен був провести 

порівняльний аналіз існуючих термінів та з використанням наукових методів 

побудувати нові терміни. 

5. В розділі 2.3 автор в процесі проведення аналізу взаємозв’язків 

рушійних сил регіонального розвитку в системі «наука – бізнес – держава» на 

стор. 121 при описі параметрів моделі наводить приклад цілей проектів - 

будівництво готелів, ремонт гуртожитків, будівництво котеджів відповідно. 

На мій погляд, це є назвами проектів, а не цілями. Подібні неточності бачимо 

на стратегічній карті на стор. 122, рис.2.5 – некоректно сформульовані цілі 

бізнесу – планування, проектування, і т.і. 

6. На рис.2.9 наведений фрагмент стратегічної карти регіонального 

розвитку, але не зрозуміло, до яких шарів стратегічної карти належать 

наведені приклади цілей, і знов таки, не всі цілі коректно сформульовані – 

підготовка персоналу, наповнення бюджету не є цілями стратегічного 

розвитку. 

7. Для розроблених автором методів в розділах 2.6, 3.1, 3.3 доцільно 

було б навести блок-схеми алгоритмів методів, що спрощувало б сприйняття. 

Загальний висновок та оцінка дисертації.  

Дисертаційна робота Осауленка Ігоря Анатолійовича на тему 

«Методологія проектно-орієнтованого управління регіональними 

структурами в системі наука – бізнес – держава», є оригінальною, 

самостійною працею, у якій досліджується актуальна наукова проблема. В  
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виконувалась науково-дослідна робота «Методологія проектно-орієнтованого 

управління регіональними структурами», номер державної реєстрації 

0115U004321, дисертант був виконавцем окремих розділів, присвячених 

питанням  оптимізації регіональних проектів екологічного спрямування, 

науково-дослідної роботи «Інтелектуальні технології прийняття рішень в 

задачах мінімізації наслідків техногенних катастрофі аварій», номер 

державної реєстрації 16БП064-01. 

Оцінка змісту дисертації 
 

Дисертація складається з анотації, вступу, шести основних розділів і 

трьох додатків, містить посилання на 255 джерел. Загальний обсяг роботи  – 

359 сторінок, у тому числі 276 сторінок основного тесту.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, окреслено 

наукову проблему, визначено предмет і об’єкт, мету і завдання дослідження, 

зазначено наукове і практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі «Огляд сучасних методологій управління проектами 

регіонального розвитку» проведено теоретичний аналіз наявних підходів до 

управління проектами регіонального рівня в рамках методологій Government 

Extension to PMBOK, IPMA ICB, IPMA OCB, PRINCE2, P2M, стандартів 

ISO 21500:2012, ISO 21504:2015.  

Досліджено специфіку програмно-цільового управління регіональним 

розвитком, концепції «Потрійної спіралі» як теоретичної основи взаємодії 

основних рушійних сил регіонального розвитку, модель проектного циклу 

Європейської Комісії. 

На основі відомого принципу конвергенції методологій запропоновано 

поєднати базові положення існуючих методологій зі специфічними моделями 

та методами проектно-орієнтованого управління регіональними структурами.  

У другому розділі «Теоретичні засади створення і функціонування 

проектно-орієнтованих регіональних структур» сформульовано ключові 

поняття предметної області, зокрема, регіональна проектно-орієнтована 

структура, регіональний проектний офіс, регіональне проектне бюро, 
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проектно-орієнтоване управління регіональними структурами, методологія 

проектно-орієнтованого управління регіональними структурами. 

Розглянуто передумови створення регіональних проектно-орієнтованих 

структур та досліджено взаємозв’язки в системі  наука – бізнес –держава на 

регіональному рівні управління. Показано важливість дотримання балансів 

всередині таких структур. Введене поняття інформаційної відстані між 

суб’єктами взаємодії, показано відмінності між збалансованою і 

незбалансованою структурою, наведено умови переходу від незбалансованої 

до збалансованої моделі. 

Взаємодія основних рушійних сил регіонального розвитку 

розглядається автором на кількох ієрархічних рівнях. Виділено  

інституційний рівень, рівень окремих установ та організацій, рівень 

проектних команд та рівень виконавців. Розглянуто явище «дифузії» 

елементів рушійних сил регіонального розвитку, яке полягає у зміні їхнього 

ставлення до певних подій або завдань в процесі спільної діяльності, що в 

подальшому може призвести до зміни виконуваних функцій і організаційного 

підпорядкування. 

  Для вирішення завдань синтезу регіональної проектно-орієнтованої 

структури автором використовується генетична модель організації. Виділена 

множина хромосом, відповідальних за різні складові діяльності, пов’язаної з 

управлінням проектами регіонального розвитку. Запропоновано процедуру 

схрещування генетичних наборів потенційних учасників регіонального 

проектно-орієнтованого об’єднання з метою взаємного посилення 

«корисних» властивостей. 

Розглянуто процес формування індивідуальних траєкторій суб’єктів 

регіонального розвитку на основі використання стратегічних карт та 

розподілу проектів зі складу регіонального портфеля.  

У третьому розділі «Моделі управління проектно-орієнтованими 

регіональними структурами» розглядаються моделі оптимізації 

регіонального портфеля, що враховують повноту інформаційного опису 
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проектів та наявні ризики. Автором запропоновано враховувати взаємні 

впливи учасників проектних команд в процесі оцінювання результатів 

проектів в розподілених регіональних структурах. Досліджено передумови та 

запропоновано модель зміни складу учасників розподіленої проектної 

команди. 

Представлено метод формування портфеля регіональних проектів на 

основі кластерного аналізу, що забезпечує можливість об’єднання близьких 

за змістом проектних ідей. 

У четвертому розділі «Забезпечення розподіленого управління 

проектно-орієнтованими регіональними структурами» розроблено модель 

локалізації функцій з урахуванням вартості, продуктивності та якості  

їхнього виконання у розподіленій проектно-орієнтованій структурі. 

Представлено метод управління змінами складу портфеля регіональних 

проектів в залежності від поточного рівня їхньої підтримки та обсягу наявних 

ресурсів. Наведено критерії успішності діяльності регіонального проектного 

співтовариства. 

У п’ятому розділі «Системи підтримки прийняття рішень в управлінні 

регіональними проектно-орієнтованими структурами» автором представлено 

принципи та моделі прийняття рішень в контексті забезпечення 

компетентності розподіленої проектної команди. 

Визначено передумови використання групових СППР в проектному 

управлінні. Розроблено узагальнену структуру СППР для проектно-

орієнтованого управління розподіленими структурами. Представлено модель 

розподілу навантаження між вузлами системи проектно-орієнтованого 

управління.  

У шостому розділі «Реалізація методології проектно-орієнтованого 

управління регіональними структурами» розглянуто практичні аспекти 

трансформації регіональних структур в контексті проектно-орієнтованого 

управління. 
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Наведено особливості планування проектів енергозбереження на рівні 

регіону. Розглянуто концепцію та розроблено план реалізації проекту 

модернізації вуличного освітлення міст та районів Черкаської області. 

Дисертаційна робота в цілому є завершеною науковою працею, в ній 

отримано нові наукові результати, що мають практичне значення.  

 

Наукова новизна дисертаційної роботи 
 

Наукова новизна полягає в наступному: 

1. Вперше розроблено: нову методологію проектно-орієнтованого 

управління регіональними структурами; модель сумісності  регіональній 

проектно-орієнтовній структурі на основі генетичної моделі організації, що 

дозволяє забезпечити формування необхідного набору функцій проектно-

орієнтованого управління; метод формування траєкторії регіонального 

розвитку через систему проектів, що забезпечує розподіл проектів 

регіонального портфеля відповідно до індивідуальних стратегій потенційних 

виконавців. 

2. Удосконалено: модель локалізації функцій в розподіленій проектно-

орієнтованій бізнес-системі; принцип оцінювання результатів проектів в 

розподіленій команді, що забезпечує узгодження оцінок при неоднорідному 

складі учасників. 

3. Отримали подальший розвиток: метод формування портфеля 

регіональних проектів на основі кластерного аналізу; концепція потрійної 

спіралі в частині встановлення оптимальних співвідношень між її 

компонентами;  принципи використання систем підтримки прийняття рішень 

в розподілених проектно-орієнтованих структурах. 

Наукові результати дисертаційного дослідження в достатній мірі 

відображені в 54 публікаціях здобувача, з яких 51 одноосібна, в тому числі: 

18 статей у наукових фахових виданнях України; 6 статей у міжнародних 
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наукових виданнях, 1 з яких індексується в наукометричній базі SCOPUS; 30 

тез доповідей у матеріалах конференцій.  

Кандидатська дисертація на тему «Системне моделювання процесів 

функціонування та розвитку виробничо-технологічних систем» захищена 

здобувачем у 2003 році за спеціальністю 05.13.22 – управління проектами та 

розвиток виробництва. Матеріали кандидатської дисертації в тексті 

докторської дисертації не використано. 

 

 Ступінь обґрунтування та достовірності наукових положень 

 

 Отримані здобувачем результати дисертаційного дослідження 

достатньо повно і коректно обґрунтовані на основі використання сучасних 

загальнонаукових принципів та засадничих положень методології управління 

проектами. 

У дисертаційній роботі використано наступні загальнонаукові та 

спеціальні методи дослідження: системний аналіз для визначення 

особливостей предметної області й обґрунтування траєкторії регіонального 

розвитку через систему проектів; теорія потрійної спіралі для визначення 

основних рушійних сил регіонального розвитку й ідентифікації зв’язків між 

ними; теорія інформаційної взаємодії для визначення рівня підтримки 

регіональних проектів, збалансування складу проектних команд і визначення 

напрямків інформаційних впливів; методи моделювання й оптимізації для 

формування портфеля регіональних проектів, локалізації функцій в 

розподілених структурах і розподілу інформаційних потоків в системі 

проектно-орієнтованого управління; кластерний аналіз для об’єднання 

близьких за основними характеристиками проектних ідей; метод 

інформаційного моніторингу для визначення критичних факторів успіху 

регіональних проектно-орієнтованих структур; метод експертного 

оцінювання для проміжних результатів проектів в розподілених структурах. 
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Сучасні методології управління проектами використовувались для 

визначення змісту діяльності регіональних проектно-орієнтованих структур.  

Достовірність досліджень й отриманих автором результатів 

підтверджується  публікаціями у наукових виданнях, апробацією основних 

положень на науково-практичних конференціях їхнім використанням під час 

розроблення Плану реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на 

період 2015–2017 років.  

 

Практична цінність отриманих результатів, рекомендації щодо 

їхнього використання.  

 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді методики 

впровадження проектно-орієнтованого управління регіональними 

структурами, сформульованих принципів, розроблених моделей та методів 

формують дієвий інструментарій управління проектами регіонального 

розвитку. 

Розроблені моделі та методи впроваджено у Департаменті 

регіонального розвитку Черкаської обласної державної адміністрації, 

Черкаському обласному молодіжному ресурсному центрі та навчальному 

процесі Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. 

Особистий внесок автора. Всі наукові положення й результати, що 

виносяться на захист, отримані особисто здобувачем. Внесок здобувача у 

публікаціях, виконаних у співавторстві, наведений в авторефераті дисертації. 

 

Відповідність змісту дисертації науковій спеціальності 

 

 Тематика завдання та результати досліджень відповідають паспорту 

спеціальності 05.13.22 – управління проектами та програмами, за якою вона 

подається до захисту. Стиль викладення матеріалу досліджень логічний і 
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аргументований. Оформлення дисертаційної роботи відповідає встановленим 

вимогам.  

Зміст автореферату відображає основні положення дисертації та 

підтверджує, що мета дослідження досягнута і поставлені завдання виконані 

в повному обсязі.  

 

Зауваження та дискусійні положення 

1. Автор застосовує часто термін методологія. Визначення 2.10 (стор.97) 

стосується управління регіональними структурами.   З метою однозначного 

розуміння необхідно було б визначити цей термін та надати більш 

розгорнутий його опис та приклади застосувань. 

2. Автору доцільно було б у першому розділі визначити візуальну 

рамкову модель досліджень з метою розуміння логіки досліджень, наукових 

проблем та концептуальних рішень дисертаційного дослідження.  

3. На стор. 94  автор наводить процесну модель регіонального розвитку. 

При цьому немає визначення граничних значень індексу і. 

4. Не зовсім зрозуміло чому схема наведена на рис. 2.9. названа автором 

фрагментом стратегічної карти регіонального розвитку. 

5. На рис 2.11 автором наведена модель мережевого (сітьового) графіку 

проекту, яка є застарілою та не використовується у світовій практиці останні 

20 років. 

6. Наукові результати категорії «вперше розроблено» сформульовані 

невдало та потребують додаткового пояснення. 

 7. Предмет дослідження, який навів автор, є методологія, сформульовано не 

зрозуміло. Доцільно було б більш ретельно визначити предмет дослідження. 

8. На мою думку підрозділ 2.1. має невдалу назву. В цьому підрозділі мова 

йде про «науково-методологічний базис». 

9. Автору необхідно врахувати оновлені світові стандарти програмного та 

портфельного управління ISO 21503, ISO 21504, ISO 21506, IPMA ICB, IPMA 

OCB та інші. 
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