
Відгук офіційного опонента 
на дисертаційну роботу Максимова Артема Сергійовича на 
тему: «Удосконалення організації термомодернізації 
будівель на підставі оптимізації вибору конструктивно-
технолологічних рішень», подану на здобуття наукового 
ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 
– технологія та організація промислового та цивільного 
будівництва 
 

Актуальність теми дисертації не викликає сумніву. За даними 

Держкомстату України житловий фонд України з точки зору ефективності 

використання палива та енергії перебуває у незадовільному стані. 

Підвищення енергоефективності у існуючих та нових будівлях сьогодні є 

пріоритетним та стратегічним напрямком розвитку економіки, а питання  

реалізації проектів з підвищення енергоефективності повинно розглядатись 

одним з перших для органів влади усіх рівнів, промислових, будівельних та 

житлово-комунальних підприємств, установ бюджетної сфери та населення.  

Сьогодні багато вчених вирішують задачі з розробки та впровадження 

організаційних та конструктивно-технологічних рішень з реалізації проектів 

з підвищення енергоефективності будівель в різних секторах економіки. 

Проте досі не запропоновано методик комплексної оцінки та оптимізації 

організаційних та конструктивно-технологічних рішень для проектів 

термомодернізації.  

Тому тема дисертаційної роботи Максимова А. С. є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Викладені в дисертації дослідження відповідають: положенням Закону 

України «Про енергетичну ефективність будівель»; міським та регіональним 

енергетичним планам та програмам; науково-дослідним роботам Державного    

підприємства «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва ім. 

В.С. Балицького» за темами: «Проведення аналітичних досліджень та 

розробка принципових будівельно-технічних рішень щодо проведення 

комплексної термомодернізації  будинків загальноосвітніх шкіл бюджетного 

утримання  (на прикладі 6 проектів) з обґрунтуванням доцільності для 



повторного застосування» (номер державної реєстрації роботи 0112U008191) 

та «Дослідження та розробка науково-обґрунтованої методології щодо 

вибору заходів з підвищення енергетичної ефективності житлових і 

громадських будівель та розрахунку обсягу зекономлених енергетичних 

ресурсів і коштів в результаті їх впровадження» (номер державної реєстрації 

роботи 0112U008395).  При виконанні зазначених робіт у період 2010‒2019 

рр. основою були дослідження автора, який виконував функції 

відповідального виконавця та керівника наукового підрозділу.  

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації. 

Обґрунтованість наукових положень, результатів, висновків і 

рекомендацій забезпечено застосуванням загальноприйнятих емпіричних і 

теоретичних методів проведення досліджень, зокрема: системного аналізу, 

формалізації, експертних оцінок, теорії ймовірностей та математичної 

статистики, кореляційно-регресійного аналізу, математичного моделювання, 

планування експерименту. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій 

підтверджується впровадженням основних результатів у практику 

організаційно-технологічного проектування. Воно засвідчило  їхню 

економічну ефективність результатів. Широка апробація та позитивна оцінка 

результатів на науково-практичних конференціях також підтвердила 

достовірність основних положень. 

Оцінка наукової новизни та теоретичної цінності результатів, які 

винесено на захист. 

Основний науковий результат роботи полягає в розробленні автором 

нового підходу до  організації  проектів термомодернізації об’єктів 

будівництва. А саме: 

вперше: 



- розроблено інструментарій для оптимізації конструктивно-

технологічних рішень огороджувальних конструкцій будівлі з урахуванням 

показників енергозбереження та витрат на термомодернізацію; 

удосконалено: 

- організаційний підхід до управління проектами термомодернізації 

об’єктів будівництва, який включає оновлений деталізований перелік  

технічних, конструктивно-технологічних, економічних заходів, необхідних 

для підготовки та реалізації проектів термомодернізації, їх взаємозв’язок та 

послідовність здійснення; 

- систему критеріальної оцінки конструктивно-технологічних рішень 

термомодернізації огороджуючих конструкцій та інженерних систем на 

підставі урахування сукупності  параметрів щодо надійності, безпеки та 

економічної експлуатації будівлі; 

- організаційно-технологічну модель оптимізації конструктивно-

технологічних рішень для різних видів огороджуючих конструкцій та 

інженерних систем, що включає оновлену систему критеріальної оцінки та 

відповідну процедуру вибору з використанням сучасного інформаційного 

забезпечення. 

Практична цінність дисертаційної роботи.  

Запропоновані рекомендації дозволяють вдосконалити процес 

виконання робіт з теплової ізоляції зовнішніх огороджувальних конструкцій 

будинків, заміни вікон, балконних та зовнішніх дверей, внутрішніх 

інженерних мереж. 

Результати дослідження впроваджені в роботу підприємств: 

Департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міської 

ради (довідка №03/01-29/1206 від 26.09.2020 р.), Гільдії інженерів 

проектувальників (довідка №2309-2020/1 від 23.09.2020 р.) ДП «Стратегія 

регіонального розвитку» (довідка №0210/10-20 від 02.10.2020 р.), ТОВ 

«Український науково-проектний інститут цивільного будівництва» (довідка 



№1011-20 від 10.11.2020 р.), ТОВ «АЙСІ КОНСУЛЕНТЕН» (довідка №206/5 

від 16.11.2020 р.) 

Повнота викладених наукових положень, висновків та рекомендацій в 

опублікованих роботах. 

Здобувачем опубліковано 26 наукових публікаціях з яких: 8 у фахових 

наукових виданнях, рекомендованих Міністерством освіти і науки України 

[1‒8], з них 5 публікації у  виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз [1,4, 6-8]; 8 публікацій апробаційного характеру у 

збірниках матеріалів наукових конференцій, конгресів, семінарів [9‒14]; 12 

додаткових публікацій [15‒26], з них 2 –  державні будівельні норми, 2 – 

державні стандарти. Загальний обсяг публікацій 6,21 друкованих аркушів, з 

яких авторові особисто належать 2,62 друкованих аркуша. 

В них достатньо повно висвітлені результати дисертаційного 

дослідження. 

Апробація матеріалів дисертації виконувалась на багатьох науково-

технічних конференціях. А саме: Міжнародній науково-практичній 

конференції «Реконструкція житла-2012» в рамках VІІІ Міжнародного 

конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-

комунального господарства»,  6 - 9 листопада 2012 року,  в Міжнародному 

виставковому центрі, Броварський проспект 15, м. Київ, Україна; 

Конференції «Енергоефективні інженерні системи життєзабезпечення 

будівлі», в ДП «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», Київ, 

23 квітня 2013; «Міжнародній конференції з гармонізації норм та стандартів 

законодавства з питань енергоефективності» в рамках IХ Міжнародного 

конгресу «Інституційні та технічні аспекти реформування житлово-

комунального господарства», 5 листопада 2013 року; в Міжнародному 

виставковому центрі, Броварський проспект 15, м. Київ, Україна, Секції з 

реформування та розвитку житлово-комунального господарства Науково-

технічної ради Мінрегіону, 12 листопада 2013 року,  м. Київ; на Міжнародній 

Конференції «Зелена реструктуризація економіки, як пріоритет економічної 



складової Угоди про асоціацію між Україною і Європейським союзом» 

Мінекономрозвитку, 10 квітня 2013 року; на круглому столі на 

тему: «Термомодернізація будівель. Сучасний стан. Проблеми та 

перспективи» в рамках Міжнародного конгресу «Інституційні та технічні 

аспекти реформуваня житлово-комунального господарства», 12 листопада 

2015 року, м. Київ; VI Міжнародній науково-практичній конференції 

Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві: 

«Енергоінтеграція-2016», 13-15 квітня 2016 року, Київський національний 

університет будівництва та архітектури, м. Київ; на Конференції 

«Модернізація будівель», 13-15 вересня 2017 року, м. Одеса; на І 

міжнародній конференції «Застосування нових матеріалів і технологій 

захисту, гідроізоляції, укріплення об’єктів спеціального призначення 

підвищеної надійності» 13-14 березня 2019 року, м. Київ; на Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Сучасні проблеми 

енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-

комунальному господарстві» 16-18 листопада 2020 р., м. Запоріжжя. 

Оцінка структури і змісту дисертації. 

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів, загальних 

висновків, списку використаних джерел, додатку і містить 110 сторінок 

основного тексту, у тому числі 27 рисунків і 16 таблиць. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано 

об’єкт і предмет досліджень, робочу гіпотезу, мету та завдання. Відображено 

методи реалізації поставлених завдань і наведено дані про наукову новизну, 

практичну   цінність   та   апробацію   проведених   досліджень.    

Представлено інформацію щодо впровадження теоретичних та практичних 

розробок, публікації результатів, зв’язку з науковими програмами і темами, а 

також щодо обсягу дисертації 

У розділі 1, наведений аналіз існуючих організаційних та 

конструктивно-технологічних підходів до здійснення проектів 

термомодернізації. Визначені особливості термомодернізації як виду 



будівництва в Україні. Розглянуті основні організаційні етапи  здійснення 

термомодернізації та здійснений аналіз їх методичного забезпечення. 

Проведений аналіз вимог нормативної та законодавчої бази стосовно вимог 

до реалізації проектів з термомодернізації об’єктів будівництва. 

В результаті аналізу методичного забезпечення визначено, що потребує 

розробки методика оптимізації набору конструктивно-технологічних рішень 

з термомодернізації теплової оболонки будівлі. 

В розділі 2, сформульовані наукова гіпотеза, мета та задачі роботи, 

розроблена методика проведення дослідження. 

Визначені основні етапи дослідження, задачі, які на них вирішуються. 

Визначені відповідні методи дослідження та джерела інформації, розроблена 

структурно-логічна схема дослідження. 

Вибір варіантів технічних рішень для здійснення термомодернізації має 

ґрунтуватись на їх всебічній оцінці. В цьому випадку має бути сформована 

відповідна система критеріїв. Для формування системи всебічної 

комплексної оцінки необхідно з усієї сукупності наявних критеріїв обрати 

найбільш вагомі та розробити підходи до розрахунку узагальнюючої оцінки. 

Обґрунтовано, що для здійснення ранжування критеріїв доцільно 

використати методи експертної оцінки, зокрема метод Дельфі, який 

передбачає залучення до експертної оцінки експертів – професіоналів у сфері 

підвищення енергоефективності будівель. Анонімність дозволяє виключити 

вплив авторитетних та розкрити потенціал знань та досвід кожного з 

експертів. Проведення опитування в декілька турів забезпечує зворотній 

зв’язок та дозволяє зменшити коливання оцінок. 

В розділі 3, присвячений розробці сукупності інструментів для 

забезпечення організації підготовки  та реалізації проекту термомодернізації 

будівель. 

Розроблена система оцінки технічних рішень термомодернізації 

огороджувальних конструкцій передбачає, що  оцінка по критеріях, які 

мають підкритерії, визначається, як сума оцінок підкритеріїв. Кожен 



підкритерій оцінюється виконавцем (аудитором чи проектувальником) в 

балах від 1 до 5, де 1 - найгірше значення показника, 5 – найкраще.  

Найкращим конструктивно-технологічним рішенням для певної 

конструкції визнається те рішення, яке набрало найвищу оцінку за сумарним 

показником. 

В роботі розроблений відповідний Інструментарій вибору 

оптимального варіанту, який включає Порядок оптимізації теплової 

оболонки та Графічну модель залежності щорічної економії теплової енергії 

від вартості заходів з термомодернізації. 

У розділі 4, розроблені підходи, які апробовані на прикладі 

загальноосвітньої школи серії Т-8740 (Т-8189). Для оцінки та вибору 

конструктивно-технологічних рішень та оптимізації набору конструктивно-

технологічних рішень для будівлі в цілому автором розблена розрахункова 

програма на базі Excel. 

Висновки повністю відображають зміст отриманих наукових і 

практичних результатів. 

Структура дисертації відповідає сформульованій меті і поставленим 

завданням дослідження. 

Наукові положення, результати і висновки дисертаційної роботи 

викладено послідовно, логічно, аргументовано, технічно грамотною мовою. 

На результати досліджень інших авторів, використані в дисертаційній 

роботи Максимова А. С., є коректні посилання. 

Зауваження за змістом дисертації: 

1. Було б не погано, якби автор вказав не лише українських вчених, а й 

відомих фахівців розвинених країн, які займаються цим питанням; 

2. На мою думку розроблену методику краще представити у вигляді 

алгоритму блок-схеми, вказавши показники, що досліджуються; 

3. У методиці автор розглядає характеристики матеріалів, технології, 

умови і вартість робіт, але не ясно чи будуть виправдані витрати 



замовника (якщо замовником буде приватний інвестор). Може він  

розраховувати на якийсь % премії. 

4. З дисертаційної роботи не ясно, як підбирається команда при 

колективній експертній оцінці і чи можливе опитування бути 

достовірним результатом.  

5. Відомо, що дослідження, які базуються на експертній оцінці далеко не 

завжди бувають об'єктивними. Тому роботу прикрасила б заміна 

методики експертної оцінки на одну з більш об'єктивних. 

6. З дисертаційної роботи не ясно: 

6.1. хто несе відповідальність після виконаних робіт; 

6.2. який гарантійний строк виконання робіт; 

6.3. який встановлюється міжремонтний період на 

термомодернізацію по запропонованій методики. 

7. В роботі відсутня порівняння запропонованої методики з існуючими, 

наприклад, за допомогою розрахунків техніко-економічних показників 

при порівнянні запропонованої методики з існуючими. 

8. Велика частина з висновків занадто багатослівні. Робота б виграла, 

якби висновки були б сформульовані лаконічно і коротко але при 

цьому відображали основні результати.  

 

Проте наведені зауваження є дискусійними і не впливають на 

позитивну оцінку дисертації в цілому. 

Оцінка відповідності змісту дослідження паспорту спеціальності. 

Аналіз змісту дисертації дає підстави вважати роботу такою, що 

відповідає паспорту спеціальності 05.23.08 – технологія та організація 

промислового та цивільного будівництва (пп. 1, 2, 6). 

Відповідність дисертації і автореферату чинним вимогам. 

Дисертаційна робота та автореферат за оформленням і обсягом 

відповідають діючим вимогам Міністерства освіти і науки України. 

Текст автореферату відповідає змісту дисертації. 
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