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Кваліфікаційна наукова робота Верещаки М.А., що представлена 

опоненту, надрукована українською мовою, складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Обсяг 

основного тексту становить 136 сторінки, список використаних джерел з 164 

найменувань на 18 сторінках і додатки на 5 сторінках. Загальний обсяг 

автореферату складає 20 сторінок. 

 

Актуальність теми дослідження 

 

Інфраструктурні проекти є однією з найважливіших категорій 

проектів, реалізація яких є необхідною для забезпечення не тільки розвитку, 

а й нормального функціонування інфраструктури. 

Інфраструктура водного транспорту підлягає до природного зносу в 

більшій мірі, ніж для інших видів транспорту. Це пояснюється негативним 

впливом водного середовища. Крім того, інфраструктурні проекти в сфері 

водного транспорту є необхідними для забезпечення нормального 

функціонування транспортної системи країни в цілому та її інтеграції з 

транспортними системами найближчих країн-сусідів України. 

Не дивлячись на важливість і актуальність інфраструктурних проектів 

в сфері водного транспорту, на сьогоднішній день слід практично відсутня 

відповідна теоретична база управління даною категорією проектів. Крім 

того, навіть в більш широкому аспекті - інфраструктурні проектів в 

загальному також лише фрагментарно представлені в сучасних наукових 

публікаціях. Існуючі ж дослідження не торкаються питань управління 

продуктами інфраструктурних проектів, що визначає актуальність даного 

дисертаційного дослідження. 



Ступінь обґрунтованості  та достовірності наукових положень, 

висновків, рекомендацій 

 

Дане дослідження виконано відповідно до принципів системної 

методології. При формуванні концептуальних моделей визначення параметрів 

продуктів інфраструктурних проектів враховувались у необхідному обсязі їх 

системні зв’язки, у тому числі, вплив зовнішнього середовища. Математичний 

апарат, який використовувався при розробці моделей управління параметрами 

інфраструктурних проектів, відповідає специфіці встановлених 

закономірностей, моделі сформовано з дотриманням відповідних правил. 

Таким чином, ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій даної дисертаційної роботи обумовлені коректною 

постановкою завдань, коректним використанням математичного апарату, 

методів системного аналізу, методології управління проектами та 

міжнародних стандартів з управління проектами. Також об’єктивною формою 

підтвердження обґрунтованості та адекватності основних положень, висновків 

та рекомендацій дисертаційної роботи є результати виконання 

експериментальних досліджень та практичне впровадження основних 

результатів в навчальний процес та діяльність підприємств. 

 

Наукова новизна результатів дослідження 

 

Наукова новизна результатів дисертаційного дослідження полягає в 

тому, що вперше розроблено теоретичні положення з управління продуктами 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту, які, з одного боку, 

формують прикладну теоретичну базу процесів управління 

інфраструктурними проектами, з іншого боку - вносять певний вклад в 

розвиток теорії управління проектами в контексті управління продуктами 

проектів.  

Конкретно, новизна основних результатів полягає в наступному: 

Вперше введено в розгляд поняття «автономність інфраструктурного 

проекту», на базі якого сформована відповідна класифікація інфраструктурних 

проектів, що дозволяє врахувати в повному обсязі системні зв'язки продуктів 

інфраструктурних проектів та їх специфіку для процесів управління ними. 

Крім того, дана категорія - «автономність проекту» - розвиває 

загальнотеоретичні положення управління проектами, збагачуючи її новим 

поняттям, яке відображає певну специфіку проектів; 

Вперше розроблено моделі управління продуктами інфраструктурних 

проектів для різних проектів з точки зору їх автономності: для автономного 



проекту, для проекту створення об'єкта інфраструктури і взаємопов'язаного з 

ним проекту управління об'єктом інфраструктури; для інфраструктурних 

програм. Дані моделі дозволяють з урахуванням всіх основних факторів, що 

впливають і умов визначати параметри продуктів інфраструктурних проектів, 

оптимальні з точки зору заданого критерію. Крім того, дані моделі можуть 

служити інструментами коригування параметрів продуктів проектів при зміні 

умов їх реалізації; 

Вперше визначено основні види інфраструктурних проектів в сфері 

водного транспорту і встановлені їх системні зв'язки, що розвиває в 

прикладному аспекті теорія управління проектами. 

Отримали подальший розвиток моделі управління конкретними видами 

проектів в сфері водного транспорту - проектами днопоглиблення, які 

дозволяють визначати параметри продукту, а також тривалість проектних 

робіт, крім того, розглянуто ситуацію реалізації даного проекту в комплексі з 

розвитком портової інфраструктури та флоту на прикладі річковий складової 

інфраструктури водного транспорту. 

 

Практична значимість результатів дослідження 

 

Результати дослідження мають практичне значення, так як можуть 

використовуватися в якості теоретичної бази для обґрунтування параметрів 

продуктів інфраструктурних проектів з урахуванням умов їх реалізацій та 

вимог. Практичне використання даних результатів дозволить підвищити 

обґрунтованість прийнятих рішень щодо інфраструктурних проектів з 

урахуванням системних в'язків об'єкту інфраструктури - продукту даних 

проектів. Моделі управління параметрами продуктів проектів за різних умов 

їх автономності  є досить універсальними, тому можуть бути використані в 

проектній діяльності компаній, пов'язаних з інфраструктурою у широкому 

сенсі. Основні результати дослідження пройшли експериментальну перевірку 

в діяльності компаній «Шляхбуд» та «Пріор-груп», про що є відповідні акти, 

які підтверджують практичну значимість отриманих результатів. Також 

окремі результати дослідження використовуються в навчальному процесі 

Одеського національного морського університету. 

 

Завершеність дисертаційного дослідження та аналіз публікацій 

 

Структура викладення матеріалу кваліфікаційної наукової роботи є 

послідовною, логічною та визначається коректним застосуванням відповідної  

термінології. Оформлення роботи відповідає вимогам МОН України до 



оформлення дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук. 

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 15 

друкованих праць (7 наукових статей у фахових державних та іноземних 

виданнях, 8 тез доповідей на міжнародних науково-практичних 

конференціях), які достатньо повно відображують основні наукові результати 

дослідження. 

Рівень наукових результатів дослідження та їх практичне значення 

дозволяють зробити висновок про завершеність роботи. 

 

Аналіз змісту кваліфікаційної наукової роботи 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження та відзначено 

зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано мету та 

основні завдання дисертаційного дослідження. Розкрито наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів. Надано інформацію про 

апробацію  результатів дослідження та структуру роботи. Формулювання мети 

та задач дослідження, об’єкту дослідження та предмету дослідження є 

коректним. 

У першому розділі визначені поняття, сутність, специфіка та основні 

складові інфраструктури транспорту взагалі і водного транспорту зокрема. 

Проаналізовано сучасний стан інфраструктури водного транспорту в контексті 

реалізації відповідних проектів. Встановлено вплив інфраструктури водного 

транспорту на функціонування транспортної системи країни та регіону, 

ідентифіковані фактори, що обумовлюють необхідність реалізації 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту. Виконано аналіз 

теоретичної бази управління проектами, особливу увагу приділено 

управлінню інфраструктурними проектами. Зроблено висновки про 

необхідність формування теоретичної бази управління інфраструктурними 

проектами в сфері водного транспорту.  

Другий розділ присвячений встановленню сутності, особливостей і 

основних характеристик інфраструктурних проектів в сфері водного 

транспорту. Визначено продукти, цілі та стейкхолдери даної категорії 

проектів. Встановлено системні зв'язки інфраструктурних проектів в сфері 

водного транспорту в контексті їх входження в портфелі і програми різного 

рівня - від проектів розвитку конкретних підприємств до програм розвитку 

транспортно-дорожнього комплексу. Встановлено специфіку життєвих циклів 

даних проектів і їх співвідношення з життєвими циклами інфраструктурних 

об'єктів різного виду. 



У третьому розділі представлено комплекс моделей управління 

продуктами інфраструктурних проектів для різних умов їх автономності. За 

даними моделям проведені відповідні експериментальні дослідження, які 

довели їх працездатність і достовірність. Моделі є в достатній мірі 

універсальними, що дозволяє їх використовувати не тільки для 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту, а й для обґрунтування 

рішень і управління продуктами проектів розвитку інфраструктури інших 

видів транспорту. 

У четвертому розділі розглянуто проекти розвитку інфраструктури 

водного транспорту в частині розвитку річкової інфраструктури, зокрема, 

проект днопоглиблення, запропоновані модель управління не тільки його 

продуктом, а й тривалістю робіт для оптимізації фінансового результату, а 

також модель розгляду сукупності проектів днопоглиблення, розвитку 

річкового флоту і портової інфраструктури. 

 

Зауваження до кваліфікаційної наукової роботи 

 

Не дивлячись на досить високий рівень даного дисертаційного 

дослідження, окремі висновки та положення мають дискусійний характер: 

1) У розділі 2 проаналізовано співвідношення життєвого циклу 

інфраструктурного проекту і життєвого циклу об'єкта інфраструктури. На 

жаль, дані міркування носять більшою мірою теоретичний характер і не 

підкріплені статистичними даними, що було б доречним. 

2) Визначаючи в загальному вигляді параметри продуктів 

інфраструктурних проектів (разд.3) для розробки моделей, слід було б 

сформувати варіанти найбільш типових наборів параметрів продуктів 

інфраструктурних проектів в сфері водного транспорту. Конкретизація даних 

параметрів приведена тільки в експериментальних дослідженнях для 

конкретного виду проекту. 

3) Запропоновані моделі управління продуктами інфраструктурних 

проектів (разд.3) не передбачають управління їх часом, що було здобувачем 

розглянуто тільки на прикладі проекту днопоглиблення (разд.4). Було б 

доцільним поширити цю ідею і на розроблений комплекс модель для 

загального випадку. 

4) У роботі зроблено акцент на використанні розроблених моделей на 

етапі концептуального проектування на початковому етапі життєвого циклу 

проектів і пропонується їх використовувати для коригування продукту з 

урахуванням зміни умов. При цьому не представлена конкретизація того, як 

саме може здійснюватися дана коригування. 



 
 

 


