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Актуальність теми дисертації. Дисертаційна робота Латишевої Тетяни 

Володимирівни «Матричне управління портфелями типових проектів і 

програм» присвячена дослідженню процесів управління портфелями типових 

проектів і програм в умовах діючих промислових підприємств з метою 

розробки ефективних моделей і методів інтеграції процесів управління 

типовими проектами і програмами з процесами портфельного управління в 

єдиній системі матричного управління портфелями типових проектів і 

програм(далі -- ПТ1111).

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до планів держбюджетних 

тем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а саме: 

держбюджетної науково-дослідної роботи за темою № 15БП064-01 

«Оптимізаційні технології підтримки прийняття рішень в задачах підвищення 

безпеки населення міст» (номер державної реєстрації 0115U000374), у якій 

автор брав участь як виконавець. Для збереження та покращення своїх 

конкурентних позицій на світовому і внутрішньому ринках збуту продукції 

власники та керівники промислових підприємств України намагаються 

автоматизувати процеси управління та прийняття управлінських рішень на 

основі створення і використання інформаційних технологій та систем. У 

повній мірі це відноситься до підвищення рівня ефективності виконання 

проектів, що і було продемонстровано в дисертаційній роботі на прикладі 

матричного управління портфелями типових проектів і програм, які були
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підготовки виробництва та підвищення рівня ефективності виконання проектів 

і портфелів проектів, необхідно виходити на новий рівень використання 

інформаційних технологій та систем.

Тому існує нагальна потреба в подальшому дослідженні моделей і 

методів матричного управління портфелями типових проектів і програм з 

метою удосконалення процесів виробництва. А розробка моделей та 

інформаційної технології управління портфелями типових проектів і програм 

промислових підприємств є надзвичайно актуальною. Викладене вище й 

обумовлює актуальність теми дисертаційного дослідження Латишевої Т.В.

Достовірність га обґрунтованість основних висновків і результатів 

роботи.

Отримані результати обумовлені коректним використанням 

сучаснихбазових положень методів (методи системного аналізу, теорії 

моделювання та методів математичного моделювання, теорії систем та методів 

дослідження операцій для створення методів оптимального управління 

ПТППта ін.) і не містять принципових помилок. Найбільш об’єктивною 

формою перевірки на обґрунтованість і вірогідність є результати практичних 

випробувань та експлуатації розробленого методичного і програмного 

забезпечення. Проведена практична апробація результатів дисертаційної 

роботи Латишевої Тетяни Володимирівни у вигляді впровадження та 

експлуатації автоматизованої системи «UP 048». Дотримання відповідних 

алгоритмів та методик доводить співпадіння експериментальних даних і 

одержаних на підприємствах результатів. Вищенаведене дозволяє зробити 

висновок про достатню обґрунтованість та достовірність висновків і 

результатів дисертаційної роботи.

Наукова новизна результатів дисертації. Автор провів наукове 

дослідження, яке базується на комплексному використанні сучасних 

математичних методів та інформаційних технологій, що дало можливість 

отримати такі основні наукові результати:



з
Вперше запропонована матрична модель управління ПТГТП, яка 

базується не на традиційній концепції «управління множиною проектів і 

програм», а на концепції «поєднання процесів управління проектами і 

програмами з процесами портфельного управління», що дозволило встановити 

взаємозв’язок планів проектів портфеля з виробничими планами підприємства, 

на якому портфель реалізується.

У цій моделі під кожен тип портфельних подій проектів/програм 

створюється управлінська підструктура (менеджмент портфельного події), 

яку очолює один з менеджерів ОУП. Саме вони займаються плануванням та 

відстеження процесу виконання проектів компанії в розрізі виділених 77/7/7/7.

Вперше запропонована модель оцінки стану портфельної події 

проекту чи програми, що базується на величині відхилення в портфельних 

подіях і відображає не абсолютну величину затримки в часі виконання робіт, а 

визначає відносну оцінку такої затримки і дозволяє запропонувати спільну 

оцінку відхилень в реалізації портфельних подій.

Автор знаючи максимальні та мінімальні оцінки числових величин 

важливості порушень, розрахував спільну оцінку відхилень в реалізації 

портфельної події.

Удосконалено метод адміністрування портфелів типових проектів 

і програм, який відрізняється від існуючих використанням портфельних подій 

в процесі планування та реалізації окремих проектів і програм, що дає змогу 

своєчасно виявляти (прогнозувати) проблемні відхилення і робити певні дії 

для їх уникнення в майбутньому.

Автор удосконалив метод матричного управління ПТПП. Цей метод 

базується на декомпозиції задач адміністрування по рівням системи 

управління проектною діяльністю виробничого підприємства, що дає змогу 

застосувати матричну модель управління ГІТПП та своєчасно виявляти 

(прогнозувати) проблемні відхилення по проектам і програмам, реагувати на 

них на рівні управління ПТПП.



Удосконалено метод матричного управління портфелями типових 

проектів і програм, в основі якого відображення на рівні управління 

портфелями типових проектів і програм ключових подій, що дозволяє 

розподілити горизонти управління проектами і портфелями та інтегрувати їх в 

єдину систему управління проектно-орієнтованим підприємством.

Запропоновано новий метод матричного управління ПТПП. Цей метод 

дозволяє створити дворівневу систему управління проектами і програмами 

виробничих компаній. В його основі визначення ключових портфельних подій 

та відображення інформації про ці події на рівень управління портфелями 

типових проектів і програм. Таким чином управлінські функції 

концентруються навколо області відповідальності керівників окремих 

проектів і програм та керівників всього портфелю проектів і програм, 

розроблений метод дозволяє інтегрувати ці функції в програмно- 

інформаційних засобах матричного управління ПТПТІ.

Набув подальшого розвитку метод ієрархічного планування 

проектів і програм, що доповнює існуючі використанням матричної моделі 

управління портфелями типових проектів і програм та дозволяє розподілити 

функції планування за рівнями системи управління з їх інтеграцією в єдину 

систему матричного управління ПТПП.

За цим методом в рамках запропонованої матричної моделі управління 

планування здійснюється «знизу-вгору». На рівні проектів плануються дії за 

проектами. При цьому частина дій має властивість «портфельної події». 

Завдяки цьому методу керівник портфеля проектів може відслідковувати і 

вчасно реагувати на відхилення по портфельним подіям. Загалом, такий 

метод планування відрізняється від традиційного методу критичного шляху 

введенням ще одного рівня управління.

Теоретичне і практичне значення роботи. Представлена в роботі 

сукупність моделей та методівматричного управління портфелями типових 

проектів і програм в умовах діючих промислових підприємств відрізняються 

від відомих зміщенням акцентів від управління проектами до управління



портфелями проектів, що дозволяє створювати нові алгоритми та програмні 

засоби, орієнтовані на формування інформаційного середовища процесів 

прийняття управлінських рішень, що є важливим теоретичним внеском 

унаукову спеціальність 05.13.22 -  управління проектами та програмами, згідно 

напрямків досліджень №2, №4, №6, сформульованих у її паспорті.

Практичне значення роботи полягає у тому, що:

а) розроблені алгоритми та інформаційне і програмне забезпечення 

матричної інформаційної технології управління портфелями типових проектів 

і програм, які дозволяють в автоматизованому режимі планувати, 

адмініструвати, контролювати виконання портфелю типових проектів і 

програм та інтегрувати в єдиному інформаційному середовищі всі процеси 

управління як на рівні окремих проектів і програм, так і на рівні всього ГІТПП;

б) представлено методику створення дворівневої систему управління 

проектами і програмами виробничих компаній. В її основі визначення 

ключових портфельних подій та відображення інформації про ці події на рівні 

управління портфелями типових проектів і програм. Таким чином 

управлінські функції концентруються навколо області відповідальності 

керівників окремих проектів і програм та керівників всього портфелю проектів 

і програм. Розроблений метод дозволяє інтегрувати ці функції в програмно- 

інформаційних засобах матричного управління ПТПП;

в) розроблено методику планування та адміністрування портфелів 

типових проектів і програм. При цьому відбувається декомпозиція задач 

планування та адміністрування по рівням системи управління проектною 

діяльністю виробничого підприємства, що дає змогу застосувати матричну 

модель управління ПТПП та своєчасно виявляти (прогнозувати) проблемні 

відхилення по проектам і програмам, реагувати на них на рівні управління 

ПТПП.

Практичні результати дисертаційної роботи апробовано та впроваджено 

на підприємствах ПАТ «Тутковський» (м. Київ), ТОВ «Центрбудгтроект» (м.
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Київ) та використовуються в науковому і навчальних процесах Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ).

2.Повнота викладення результатів дисертації в опублікованих 

працях.

За час роботи над темою дисертації автор опублікував 12 наукових 

праць, які представлені в списку літератури роботи. Із них 5 робіт 

опубліковано у фахових наукових виданнях , з них 1 включена до міжнародної 

наукометричної бази, 1 -  у зарубіжному виданні, яке включене до міжнародної 

наукометричної бази. В цих роботах в повному обсязі опубліковано результати 

досліджень. Що відповідає вимогам до публікацій результатів кандидатських 

дисертацій.

Основні результати дисертаційної роботи друкувались в 6 тезах 

доповідей на міжнародних науково-технічних семінарах і конференціях. 

Автореферат дисертації повністю відображає основні положення самої 

дисертації, містить усі дані для його оцінки фахівцями і відповідає вимогам 

МОН України щодо його оформлення.

Аналіз змісту дисертації. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел з 121 найменувань, додатків. 

Основна частина дисертації надрукована на 121 сторінках, містить 19 

малюнків, 11 таблиць, які розташовані на 6 повних сторінках тексту. Таким 

чином обсяг основної частини -  121 сторінок відповідає вимогам МОН 

України (4,5-7 друкованих аркушів). Перший розділ -  24 сторінки менше 20% 

обсягу основної частини, що теж відповідає вимогам МОН України.

У вступі Латишевою Т.В. обґрунтована актуальність теми дисертації, 

сформульовані мета і задачі досліджень, викладені наукова новизна та 

практична значимість отриманих результатів, наведені дані про особистий 

внесок, публікації та апробацію наукових розробок.

В першому розділі дана характеристика особливостей управління 

НТПП на виробничих підприємствах. Досліджено сучасні науково-методичні 

та практичні концепції управління типовими проектами і програмами.
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Сформульовано задачу підвищення ефективності діяльності проектно- 

орієнтованих виробничих підприємств на основі розробки та впровадження 

методології та технології матричного управління ПТПП. Визначено основну 

ідею, цілі, напрями, об’єкт і предмет дослідження.

В другому розділі запропоновано матричну модель управління ПТПП та 

дані основні поняття і визначення, що створюють єдиний понятійний простір 

дисертаційних досліджень. Запропоновано організаційні форми матричного 

управління ПТПП. Визначені умови, при яких необхідно створювати і 

впроваджувати інструменти матричного управління портфелями проектів і 

програм. Виділено два рівня управління ПТПП та розроблено метод 

ієрархічного планування проектів і програм, що враховує матричну модель 

управління ПТПП. Запропоновано метод адміністрування у процесах 

матричного управління ПТПП, схема та функціональна структура 

інформаційних взаємодій при реалізації цих процесів.

В третьому розділі автор запропонував 4 рівні якості управління ПТПП 

на основі портфельних подій: оптимальне, раціональне, задовільне та 

незадовільне управління. Автором класифіковано порушення та дана числова 

оцінка відхилення в проектах та програмах в розрізі портфельних подій. 

Визначено три типи порушень. Запропоновано модель оцінки стану 

портфельної події проекту чи програми. Виконано нормування величини 

відхилення в портфельних подіях. Запропоновано спільну оцінку відхилень в 

реалізації портфельної події. Так само в цьому розділі запропоновано метод 

матричного управління ПТПГІ.

Четвертий розділ присвячений розробленню організаційних механізмів 

і структури процесів управління портфелями типових проектів і програм. 

Запропоновано використовувати якісно нову технологію управління проекгно- 

орієнгованим підприємством -  технологію матричного управління, що 

поєднує в собі процеси управління підприємствами і проектами. 

Запропонована структура системи матричного управління портфелями
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типових проектів і програм (далі -  СМУПТПП). Визначено цілі, функції, 

вимоги до СМУПТПП та розроблена її структура.

Загальні висновки по дисертації відповідають її змісту, конкретно і 

стисло висвітлюють основні наукові результати.

Самим цінним в роботі, на мою думку, є розвиток інформаційного 

підходу до процесів матричного управління портфелем типових проектів і 

програм. По суті автору вдалось розробити формальні моделі і методи 

управління інформацією в процесі виробництва, що дозволило створити нові 

алгоритми та програмні засоби, орієнтовані на оптимізацію управлінських дій 

на промислових підприємствах.

Особливо цінними для науки виглядають моделі, які дають змогу 

оцінити стан управління ПТІТП на основі виділених автором факторів та їх 

представлення у вигляді вектора, що відображає відповідність директивним 

термінам для портфельних подій, що здійснилися.На основі такого 

представлення стану бажаний напрямок вектора в просторі заданих ознак 

успішності діяльності команди менеджменту портфельної події промислових 

підприємств, що дало змогу автору розробити формальний метод управління 

портфелем проектів та процесами виробництва в цілому. Це і є основний 

науковий результат дисертації.

Але до роботи є ряд зауважень:

1. В дисертаційній роботі відсутня ілюстрація отриманих результатів 

-  діаграми у відсотках за період дослідження, а саме: як підвищилась 

ефективність управління виробничими підприємствами завдяки впроваженшо 

результатів роботи на цих підприємствах. Це ускладнює вивчення сутності 

одержаного результату.

2. У вступі автор перерахував вчених, які працювали в даній області. 

Але в списку літератури були згадані не всі із перерахованих.

3. При посиланні на літературні джерела автор не завжди вказував 

номера сторінок. Деякі джерела є застарілими.



4. Є неточності в оформленні роботи. Зокрема, неправильно 

перенесено назви пункту і підпунктів на стор.79, 81-82. На crop. 69 не 

дотримано інтервал між пунктом та підпунктом розділу 2.

5. Автор недостатньо розширено пояснив термін «Типових 

проектів». У визначенні 2.2. п.2.3. «Типові проекти» не дано уточнення, якими 

саме моделями описуються такі проекти.

6. На рис.2.4 приведена двухрівнева модель планування проектів в 

методі матричного управління ІІТПП. Але не зрозуміло, що автор розуміє під 

класом подій А та класом подій В.Зокрема, є помилки в рисунку2.4 -  

скорочення портфеля типових проектів і програм.

7. У дисертаційній роботі автор використовує термін «портфелі 

типових проектів і програм». Але інколи зустрічається термін «портфелі 

проектів і програм» (наприклад, на стор.44). Не зрозуміло, чи це одне і теж, чи 

різні поняття.

8. Запропонована міра оцінки відхилень (стор. 85) виглядає дещо 

ускладненою. Не зрозуміло, чому автор не використав традиційний метод 

освоєного обсягу.

Загальний висновок по роботі. Вважаю, що дисертаційна робота 

Латишевої Тетяни Володимирівни «Матричне управління портфелями 

типових проектів і програм», є завершеним науковим дослідженням, а 

отримані в ній результати вирішують актуальне науково-технічне завдання 

розробки моделей та методівмагричного управління портфелями типових 

проектів і програм в умовах сучасних промислових підприємств.

Вказані у відгуку недоліки не зменшують її теоретичної та практичної 

цінності.

Основні наукові результати, отримані автором, опубліковано. 

Проведений аналіз наукових праць здобувана показав, що основні результати 

дисертаційної роботи повно відображені в публікаціях автора у фахових 

виданнях. Автореферат повністю відображає основний зміст дисертації. 

Дисертація та автореферат написані грамотно, оформлені у відповідності з
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вимогами МОН України до кандидатських дисертацій. Робота «Матричне 

управління портфелями типових проектів і програм» відповідає вимогам пп.9,

11, 13 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 року №567, які висуваються до 

кандидатських дисертацій. Таким чином, не зважаючи на наведені зауваження, 

вважаю, що Латишева Тетяна Володимирівна, заслуговує присудження 

наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 -  

управління проектами та програмами.

Офіційний опонент, 

доцент кафедри Інформаційних 

Технологій Київського національного 

університету будівництва і

архітектури Міністерства освіти 

науки України,

кандидат технічних наук, доцент .Б.Лисицін

Підпис доцента кафедри 

Інформаційних Технологій

Петренко О.С.



ВІДГУК

офіційного опонента на дисертаційну роботу 
Латишевої Тетяни Володимирівни

«Матричне управління портфелями типових проектів і програм»,
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.22 -  Управління проектами та програмами

На підставі вивчення дисертаційної роботи Латишевої Т.В. обсягом 148 

сторінок, автореферату обсягом 20 сторінок, п’яти статей здобувача, опублікованих 

за темою дисертації у фахових виданнях та однієї закордонної публікації, 

встановлено наступне.

Актуальність теми. Дисертаційна робота Латишевої Т.В. присвячена 

підвищенню ефективності управління виробничими підприємствами на основі 

розробки та використання матричних моделей і методів управління портфелями 

типових проектів і програм (далі -  ПТПП) виробничих підприємств.

Інформатизація суспільства вимагає створення і провадження все нових і 

нових технологій практично у всі сфери життя. Збільшення обсягів виробництва, 

зростаюча конкуренція на ринку потребують наукові дослідження у сфері 

покращення управління проектами/портфелями/програмами на виробничих 

підприємствах для того, щоб раціонально розподіляти ресурси по 

проектам/портфелям/програмам; отримувати актуальну інформацію по всім 

проектам/портфелям/програмам для прийняття оперативних рішень керівниками; 

раціонально розподіляти управлінські функції між рівнями управління.

Сучасні великі проектоорієнтовані, високотехнологічні та наукомісткі 

виробничі підприємства дійсно стикаються з проблемами інтеграції операційної та 

проектної діяльності. Особливо складними є питання поєднання операційного 

менеджменту з процесами управління не тільки окремими проектами, а й 

портфелями проектів та програмами, оскільки на великих підприємствах може 

вестися одночасне управління сотнями проектів, об’єднаними в портфелі чи/або в 

програми. Проблеми полягають в конфлікті ресурсів за окремі проекти та бізнес- 

функції, а також багато питань виникають на рівні керівництва щодо раціонального 

планування, контролю, адміністрування проектів/портфелів/програм.



На сьогодні вже отримані деякі наукові результати в цьому питанні 

вітчизняними дослідниками, такими, як Тесля Ю.Н., Кошкін К.В., Чернов С.К., 

Польшаков В.І., Ванюшкін О.С., Лашук А.М., Польшаков І.В., Семко І.Б., Шамрай

О.М., Савельєва Т.В., Котетунов В.Ю., Гайда А.Ю., Возний О.М., Тімінський О.Г. 

та ін. Але в роботах представлених вчених поки не розглядалися портфелі типових 

проектів та/чи програм, отже ще не вирішеними залишаються наукові задачі 

інтегрованого управління проектною та операційною діяльністю саме на рівні 

управління ПТПП.

Тому вважаю, що наукова задача розробки нових моделей та методів 

управління портфелями типових проектів і програм, які дозволять інтегрувати в 

єдиному інформаційному середовищі всі процеси управління як на рівні окремих 

проектів і програм, так і на рівні всього ПТПП, безперечно є актуальною, оскільки це 

дозволить підвищити ефективність управління ПТПП та підприємством загалом.

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 задачі дослідження -  розробки 

моделей і методів інтеграції процесів управління проектами і програмами з 

процесами портфельного управління в єдиній системі матричного управління 

портфелями типових проектів і програм.

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 теорії 

систем, методів системного аналізу для визначення компонентів, функцій, структур 

системи матричного управління ПТПП; теорії моделювання та методів 

математичного моделювання з метою побудови матричної моделі управління ПТПП; 

методів управління проектами і програмами для аналізу варіантів рішення науково- 

технічної задачі через проектний підхід та створення організаційних структур 

управління портфелями типових проектів і програм; методів дослідження операцій 

для створення методів оптимального управління ПТПП.
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з
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 практичну діяльність вітчизняних 

підприємств: ПАТ «Тутковський» та ТОВ «Центрбудпроект».

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

вирішена наукова задача розробки моделей і методів інтеграції процесів управління 

проектами і програмами з процесами портфельного управління в єдиній системі 

матричного управління портфелями типових проектів і програм на виробничих 

підприємствах.

Викладені в дисертаційній роботі положення відповідають паспорту 

спеціальності 05.13.22 -  Управління проектами та програмами (а саме п.7 -  

«Управління інформацією в проектах/програмах/портфелях проектів. Інформаційні 

технології та системи управління проектами/програмами/портфелями»).

1. Вперше запропонована матрична модель управління ПТПП, яка 

характеризується введенням нового елементу («портфельна подія») та дозволяє 

розглядати та погоджувати плани окремих проектів і програм з позицій зручності 

для реалізації всього ПТПП; планувати дії топ-менеджменту під плани проектів; 

керувати ресурсами ОУП через планування портфельних подій (стор. 56-59).

2. Вперше запропонована модель оцінки стану портфельної події проекту чи 

програми, що базується на величині відхилення в портфельних подіях і відображає 

не абсолютну величину затримки в часі виконання робіт, а визначає відносну оцінку 

такої затримки і дозволяє запропонувати спільну оцінку відхилень в реалізації 

портфельних подій (стор. 84-86).

3. Удосконалено метод адміністрування портфелів типових проектів і програм в 

частині виділення портфельних подій і контролю часу їх реалізації, що дає змогу 

своєчасно виявляти (прогнозувати) проблемні відхилення в проектах портфеля і 

робити певні дії для їх уникнення в майбутньому (стор.67-69).

4. Удосконалено метод матричного управління портфелями типових проектів 

і програм, в основі якого відстеження змін, які відбуваються в портфелі типових 

проектів і програм на основі реалізації, затримки в реалізації портфельних подій,



значних змін в планах реалізації портфельних подій та вплив на менеджмент тих 

проектів, які допускають найзначніші порушення з огляду на отриману стосовно цих 

подій інформацію, що дозволяє розподілити горизонти управління проектами і 

портфелями та інтегрувати їх в єдину систему управління проектно-орієнтованим 

підприємством (стор. 86-91).

5. Набув подальшого розвитку метод планування проектів і програм, що 

доповнює існуючі використанням матричної моделі управління портфелями типових 

проектів і програм та дозволяє розподілити функції планування за рівнями системи 

управління з їх інтеграцією в єдину систему матричного управління ПТПП (стор.62- 

64). При цьому розглядається два рівні планування, і метод отримав назву 

ієрархічного планування.

Перелічені наукові результати визначають теоретичну значимість 

представленого дисертаційного дослідження. Наукові результати досліджень 

апробовані в публікаціях автора, у доповідях на науково-практичних конференціях.

Практична цінність результатів дисертаційної роботи полягає в тому, що з 

використанням наукових результатів автора, закладається сучасний науково- 

практичний базис підвищення ефективності управління проектною діяльністю 

виробничих підприємств на основі ефективного управління портфелями типових 

проектів і програм через портфельні події. Кінцевим продуктом є технологія, в 

основі якої створені здобувачем програмно-інформаційні засоби матричної 

інформаційної технології управління ПТПП, які дозволяють в автоматизованому 

режимі планувати, адмініструвати, контролювати виконання портфелю типових 

проектів і програм та інтегрувати в єдиному інформаційному середовищі всі процеси 

управління як на рівні окремих проектів і програм, так і на рівні всього ПТПП. 

Результати дисертаційного дослідження у вигляді реалізованої інформаційної 

системи UP_048 впроваджені в практичній діяльності двох вітчизняних підприємств: 

ПАТ «Тутковський» та ТОВ «Центрбудпроект».

Аналіз структури дисертації та зміст її розділів. Дисертаційна робота 

складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Повний обсяг дисертації -  148 сторінок, із них 121 сторінка основного 

тексту, список використаних джерел із 121 найменування -  на 13 сторінках.



У першому розділі дана характеристика особливостей управління ПТПП на 

виробничих підприємствах. Досліджено сучасні науково-методичні та практичні 

концепції управління проектами. Сформульовано задачу підвищення ефективності 

діяльності проектно-орієнтованих виробничих підприємств на основі розробки та 

впровадження методології та технології матричного управління ПТПП.

У другому розділі запропоновано матричну модель управління ПТПП та дані 

основні поняття і визначення, що створюють єдиний понятійний простір 

дисертаційних досліджень. Запропоновано організаційні форми матричного 

управління ПТПП. Визначені умови, при яких необхідно створювати і 

впроваджувати інструменти матричного управління портфелями проектів і програм. 

Виділено два рівня управління ПТПП та розроблено метод ієрархічного планування 

проектів і програм, що враховує матричну модель управління ПТПП. Запропоновано 

метод адміністрування у процесах матричного управління ПТПП, схема та 

функціональна структура інформаційних взаємодій при реалізації цих процесів.

У третьому розділі автор запропонував різні рівні якості управління ПТПП 

на основі портфельних подій: оптимальне, раціональне та незадовільне управління. 

Автором класифіковано порушення та дана числова оцінка відхилення в проектах та 

програмах в розрізі портфельних подій. Визначено три типи порушень. 

Запропоновано модель оцінки стану портфельної події проекту чи програми. 

Виконано нормування величини відхилення в портфельних подіях. Запропоновано 

спільну оцінку відхилень в реалізації портфельної події. Запропоновано метод 

матричного управління ПТПП.

У четвертому розділі виділено 3 найбільш істотних компонента системи 

матричного управління ПТПП: організаційний, технологічний і методологічний. 

Розроблено організаційні механізми і структури процесів управління портфелями 

типових проектів і програм. Запропоновано використовувати якісно нову технологію 

управління проектно-орієнтованим підприємством -  технологію матричного 

управління, що поєднує в собі процеси управління підприємствами і проектами. В 

рамках цієї технології запропонована структура системи матричного управління 

портфелями типових проектів і програм (далі -  СМУПТПП). Визначено цілі, 

функції, вимоги до СМУПТПП та розроблена її структура.
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Показано, що реалізація запропонованих в попередніх розділах моделей та 

методів матричного управління ПТПП вимагає вирішення завдань матричного 

управління інформацією цього середовища, рішення яких покладається на 

інформаційну систему управління ПТПП -  UP 048.

Повнота викладу основних результатів дисертації в наукових фахових 

виданнях із врахуванням встановлених вимог. Основні наукові результати, 

отримані автором, досить повно викладені здобувачем у 12 друкованих працях, з 

яких 5 статті у фахових виданнях та одна стаття в іноземному збірнику, в яких 

опубліковані основні результати дисертаційних досліджень, 6 тез доповідей у 

матеріалах міжнародних конференцій.

Аналіз публікацій Латишевої Т.В. свідчить, що вони достатньо повно 

висвітлюють як зміст роботи, так і основні наукові результати, отримані в 

дисертації.

Зміст автореферату ідентичний основним положенням дисертації.

Значущість висновків здобувана для науки і практики, можливі 

конкретні шляхи використання результатів дослідження. Представлені наукові 

дослідження є ще одним кроком в розвитку сучасної методології управління 

проектами та програмами, а саме в напрямку створення моделей і методів 

матричного управління ПТПП.

Сильною стороною роботи є те, що автором запропонована нова модель 

оцінки та метод управління портфелями проектів та програм через портфельні події. 

В основі моделі введена величина відхилення в портфельних подіях, яка відображає 

відносну оцінку затримки в портфельних подіях і дозволяє запропонувати спільну 

оцінку успішності реалізації проектів і програм. По суті така оцінка є мінімізованим 

по обсягам інформації, яка отримується з рівня управління окремими проектами і 

програмами індикатором їх успішності.

Наукові положення, висновки, пропозиції, рекомендації дисертаційної роботи 

можуть бути використані для практичної організації діяльності з управління 

проектами і програмами на виробничих підприємствах, що поєднують проектну та 

операційну (виробничу) діяльність, і при цьому застосовують портфельне 

управління.
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Зауваження щодо змісту й оформлення дисертації:

При достатньо високому рівні дисертаційного дослідження наявні деякі 

дискусійні положення та зауваження:

1. Серед наукових результатів автор пропонує метод ієрархічного планування 

проектів і програм, що отримав подальший розвиток. Але в методології управління 

проектами та програмами не існує методу планування з такою назвою, зрозуміло, що 

автор дав нову назву розвиненому методу планування в результаті введення двох 

рівнів ієрархії та розподілення управлінських дій за цими рівнями.

2. Підрозділ 1.1 дисертації має назву «Особливості реалізації типових проектів 

в сучасних умовах», але по суті в даному підрозділі аналізуються особливості 

сучасної реалізації проектів в Україні, мова про типові проекти взагалі не йде.

3. Визначення типових проектів з’являється тільки в підрозділі 1.3 з 

посиланням на джерело, причому пізніше, в підрозділі 2.3 автор надає ще одне 

визначення типових проектів, вже своє. На мій погляд, обидва визначення не повні, 

оскільки в них не врахована одна з важливих ознак типових проектів -  однакова 

предметна область.

4. На рис. 1.2 під назвою «Структурна модель управління типовим проектом» 

наведені класичні структури проекту, і ніяким чином не обгрунтовано, чому вони 

мають бути застосовані до типових проектів.

5. В розділі 1.3 «Матричний підхід до побудови технології управління ПТПП 

в умовах України» автор дуже коротко наводить історію появи концепції матричного 

підходу до управління (2.5 стор.), хоча в підрозділі 2.1, який як раз і присвячений 

концепції матричного управління, наведено досить детально інформацію щодо 

матричного підходу та відповідних організаційних структур, яка по суті стосується 

аналізу, тобто, повинна бути в підрозділі 1.3. Більше того, автор надає своє 

визначення матричного підходу до управління, що є відомим, замість того, щоб 

надати визначення родоначальників цього терміну, на яких він посилається вище 

(Бушуєв С.Д., Бушуєва Н.С., Тесля Ю.М.).

6. По тексту дисертації багато раз зустрічається некоректний термін для 

визначення множини проектів, програм, робіт, ресурсів -  «безліч».

7. На рис.2.2, який по суті відображає концептуальну модель матричного 

підходу до управління ПТПП, не показані портфелі проектів/програм, не показані
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програми, як частини ПТПП, і не наведені елементи, які б відображали операційну 

діяльність компанії. А за визначенням автора, матричний підхід в тому і полягає, 

щоб інтегрувати дії з управління проектами в портфелях з діями щодо управління 

функціональною (операційною) діяльністю.

8. У визначенні 2.3 портфельної події, на мій погляд, є протиріччя, оскільки 

подія автором описується як ключова віха, і, як відомо, події (віхи, контрольні 

точки) -  миттєві, вони не мають тривалості. У визначенні портфельної події сказано, 

що це «завдання, або дія з реалізації, або управління проектом» (стор. 54), але це вже 

задачі проекту, які потребують часового ресурсу на виконання, тобто їх тривалість 

більше нуля.

9. Визначення 2.5 автора щодо матричного управління портфелем проектів і 

програм неповне, оскільки в ньому йде мова тільки про «організацію, планування та 

контроль портфельних подій проектів/програм, що здійснюються у розрізі цих подій 

за всіма проектами і програмами портфеля» (стор. 55), і відсутнє врахування 

операційної діяльності, про що автор говорить в своєму визначенні 2.1 матричного 

підходу до управління (стор.46) -  «підхід до управління проектами і програмами, 

при якому рішення завдань управління проектами поєднується з одночасним 

рішенням в тих же організаційних структурах інших функціональних завдань».

10. На рис.2.3 в моделі матричного управління ПТПП, як і в концептуальній 

моделі, не видно ні портфелів проектів, ні функціональних дій підприємства, тільки 

окремі типові проекти (стор.56).

11. В підрозділі 3.1 щодо оцінки якості управління ПТПП з’являється кілька 

термінів, які, на мій погляд, по суті означають одне й те саме -  порушення, 

відхилення. При цьому автор не дає своїх визначень і не використовує класичні. Це 

утруднює сприйняття нових наукових результатів, виникає плутанина. Пізніше 

з’являються нові терміни -  «оцінка важливості порушення» (стор. 85), хоча 

визначення немає.

12. В авторефераті на стор. 10 при описі 3 розділу сказано, що в ньому 

визначені 4 рівні якості управління ПТПП: оптимальне, раціональне, задовільне та 

незадовільне, але визначення наведені тільки для трьох (крім задовільного). В 3-у 

розділі також визначення задовільного управління портфельною подією не наведено.

Вказані недоліки не знижують наукової та практичної цінності дослідження.



Загальні висновки і оцінка дисертації. Дисертаційна робота Латишевої Т.В. 

«Матричне управління портфелями типових проектів і програм» є закінченою 

науково-дослідницькою роботою, в якій поставлене і вирішене актуальне науково- 

технічне завдання: розробки моделей і методів інтеграції процесів управління 

проектами і програмами з процесами портфельного управління в єдиній системі 

матричного управління портфелями типових проектів і програм. В дисертації 

отримані нові науково обґрунтовані теоретичні та експериментальні результати, що 

в сукупності є суттєвими для розвитку сучасної методології управління проектами та 

програмами.

Оцінюючи зміст дисертації Латишевої Т.В. в цілому, вважаю, що вона є 

завершеною науковою роботою, основні результати якої знайшли практичне 

застосування на виробничих підприємствах України.

Дисертація та автореферат написані грамотно, оформлені у відповідності з 

вимогами МОН України до кандидатських дисертацій. Робота «Матричне 

управління портфелями типових проектів і програм» за рівнем наукової 

новизни, якістю досліджень, достовірністю та обґрунтованістю висновків, 

теоретичною і практичною цінністю відповідає вимогам п. 9, п. 11, п. 13 «Порядку 

присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2013 року №567, які висуваються до кандидатських дисертацій, а її 

автор, Латишева Тетяна Володимирівна, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.22 -  Управління проектами

та програмами.
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