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Дисертаційна робота Леонт’євої Анни Ігорівни «Управління змістом

програм розвитку проектно-орієнтованих компаній (на прикладі компанії-

оператора контейнерного терміналу)» складається зі вступу, чотирьох розділів,

висновків і списку використаної літератури, що розміщений на 17 сторінках і

складається з 154 найменувань. Обсяг дисертації складає 176 сторінок, з них

127 сторінок основного тексту (5,4 авт.арк.), в тому числі 36 рисунків та 7

таблиць. Матеріали роботи містять додатки, розміщені на 19 сторінках.

Загальний обсяг автореферату складає 23 сторінки.

Актуальність теми дисертаційної роботи
Більшість сучасних компаній, в тому числі, і в сфері морського

транспорту, наслідують проектно-орієнтований підхід, суть якого полягає в

тому, що практично будь-які заходи, в тому числі і поточна виробнича
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діяльність, реалізуються за допомогою проектів і програм. Сучасна портова

галузь потребує здійснення системних перетворень для трансформації у

динамічні організації, діяльність яких повинна бути підпорядкована

вимогам ринку та постійно зростаючим вимогам конкурентоспроможності.

Сьогодні українські контейнерні термінали морських торговельних

портів здійснюють свою діяльність в умовах жорсткої конкурентної

боротьби. Підприємства контейнерні термінали в портах виявляються

втягнутими в конкурентну боротьбу на рівні Чорноморського регіону в

цілому (змагаючись з терміналами Румунії, наприклад), на національному

рівні та на рівні окремого порту.

В таких умовах основним завданням контейнерних терміналів

морських торговельних портів стає підвищення конкурентоспроможності за

рахунок збільшення продуктивності і зменшення собівартості. Рішення

такого завдання стає можливим тільки завдяки використанню інновацій, а

саме методології управління проектами, програмами і портфелями.

Важливе місце в системі процесів управління програмами займають

процеси управління змістом, які забезпечують відповідність програми і її

складу поставленим цілям і місії. З урахуванням практичної відсутності в

теоретичній базі моделей і методів управління змістом програм розвитку

проектно-орієнтованих компаній, тема даного дослідження є актуальною.

Необхідність інструментів управління змістом програм розвитку

компаній-операторів контейнерних терміналів на основі інновацій визначає

актуальність формування прикладних теоретичних положень, які

враховують специфіку діяльності та технічного напряму розвитку.

В дисертаційній роботі вирішується актуальна задача підвищення

ефективності управління розвитком проектно-орієнтованих компаній за

рахунок розробки та практичного впровадження моделей та методів

управління змістом відповідних програм на базі ціннісного підходу.
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Дисертаційні дослідження були виконані в рамках науково-
дослідницьких теми Одеського національного морського університету
«Удосконалення методології управління портами» (державний
реєстраційний номер 0112U004303)/

Зазначене дає право вважати, що тема дисертаційної роботи
Леонт’євої А.І. окреслює важливу та складну наукову задачу та є
актуальною, як за науковим спрямуванням, так і в аспекті практичного
застосування.

Достовірність та обґрунтованість основних наукових висновків
і результатів дисертаційної роботи

Достовірність і обґрунтованість отриманих наукових результатів та
висновків обумовлені коректною постановкою завдань, використанням
сучасного математичного апарату, системного підході та методології
управління проектами. Об’єктивною формою підтвердження обґрунтованості
та адекватності основних положень, висновків та рекомендацій дисертаційної
роботи є позитивні результати виконання експериментальних досліджень та
практичне впровадження в навчальний процес та діяльність підприємств.

Наукова новизна результатів дисертаційної роботи

Здобувач претендує на те, що в процесі вирішення актуальної науково-
прикладної задачі щодо підвищення ефективності підготовки та реалізації
заходів із розвитку проектно-орієнтованих компаній, було отримано ряд
наукових результатів, а саме:

Вперше: розроблено концептуальну модель розвитку проектно-
орієнтованих компаній, яка базується на системному зв’язку цінності проектів і
програм, результатах досягнення цілей та забезпечення місії, направленої на
підвищення конкурентоспроможності. Такий підхід відповідає сучасним
стандартам з управління проектами і програмами та підходам до розвитку
даних компаній. З урахуванням специфіки діяльності компаній-операторів
контейнерних терміналів виконано прикладну адаптацію даній моделі;
розроблено концептуальну модель управління змістом програм розвитку
проектно-орієнтованих компаній, яка забезпечує інтегрований підхід до
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розгляду цілій та цінностей проектів і програми, а також
конкурентоспроможності компаній

Запропоновані математичні моделі управління змістом програм
розвитку, які враховують невизначеність умов реалізації проектів, інтегральну
цінність проектів, ефект синергізму, що відповідає сутності програм розвитку.
Моделі  відображають специфіку управління змістом програм розвитку в
умовах наявності та відсутності технологічного зв’язку проектів.

Отримали подальший розвиток: метод оцінки цінності проектів і
програм розвитку, який надає двопараметричну оцінку (внесок проекту у
досягнення цілі та ступінь даного внеску) в умовах невизначеності, враховуючи
синергетичний ефект спільної реалізації проектів; концептуальна модель
«образу програми», яка є основою для формування змісту програми в умовах
технологічного взаємозв’язку проектів, що конкретизує зміст програми на етапі
концептуального проектування  та забезпечує зниження розмірності
математичної моделі управління змістом програми.

Таким чином, з усіма переліченими науковими результатами
дисертаційної роботи можна погодитись.

Практична цінність дисертаційної роботи

Практична цінність дисертаційної роботи полягає в тому, що на основі
запропонованих теоретичних положень розроблені моделі та методи, які
дозволяють надати наукове обґрунтування управлінням змістом програм
розвитку з урахуванням невизначеності початкових умов та результатів їх
реалізації, а також системних зав’язків цілей програм, цінності проектів та
конкурентоспроможності компаній. Отримані результати дисертаційного
дослідження адаптовані до специфіки діяльності компаній-операторів
контейнерних терміналів та забезпечують підвищення ефективності їх розвитку
за рахунок науково-обґрунтованих рішень в управлінні змістом відповідних
програм.

Результати дисертаційного дослідження використовуються також в
навчальному процесі Одеського національного морського університету. Всі
наведені впровадження підтверджені відповідними актами.
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Аналіз наукових публікацій та повнота відображення результатів
дисертації в авторефераті

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 18 друкованих
роботах, з них – 1 колективна монографія, 6 статей у фахових виданнях та 11
доповідей на міжнародних конференціях, зокрема 3 видання реферуються у
міжнародних наукометричних базах. Наукові положення, висновки та
рекомендації дисертації відображені в публікаціях рівномірно по розділах.
Кількість, обсяг та зміст друкованих праць надають авторові право публічного
захисту дисертації.

Дисертація пройшла апробацію на міжнародних науково-технічних і
науково-практичних конференціях. Результати проведених досліджень, повною
мірою розкривають науково-технічну задачу управління проектно-
орієнтованими підприємствами за рахунок управління змістом проекту.

Автореферат представлений на 20 сторінках (без урахування анотацій та
переліка, опублікованих за темою дисертаційною роботи, праць) і містить 6
рисунків, 4 таблиці та список опублікованих автором наукових праць за темою
дисертації.

Оцінка ідентичності змісту автореферату та основних
положень дисертації

Детальний аналіз представлених рукопису та автореферату дисертації
Леонт’євої А.І. «Управління змістом програм розвитку проектно-орієнтованих
компаній (на прикладі компанії-оператора контейнерного терміналу)» дає підстави
констатувати ідентичність автореферату та основних положень дисертації.

Автореферат містить основні положення, висновки і рекомендації,
приведені в дисертації, а також всю іншу необхідну для оцінки роботи
інформацію. Зміст автореферату відповідає змісту дисертації. Автореферат,
оформлений у відповідності до вимог ВАК України.

Оцінка змісту дисертації, її завершеність в цілому, відповідність
встановленим вимогам оформлення дисертацій

Дисертаційна робота написана загальноприйнятою науковою мовою із
використанням сучасної правильної української наукової термінології. Робота
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виконана на належному науковому рівні, є завершеною науковою працею, має
практичне значення та відображає розв’язання актуальної науково-технічної
задачі, яка пов’язана з підвищенням ефективності управління розвитком
проектно-орієнтованих компаній за рахунок використання моделей та методів
управління змістом відповідних програм на базі ціннісного підходу. Робота
характеризується цілісністю та логічністю викладення матеріалів. Оформлення
дисертації в цілому відповідає вимогам «Порядку присудження наукових
ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»,
вимогам ВАК МОН України щодо дисертацій та авторефератів, а також
паспорту спеціальності 05.13.22 – Управління проектами та програмами.

Зауваження щодо дисертаційної роботи та автореферату

Разом з тим, відзначаючи позитивні сторони дисертаційної роботи
А.І. Леонт’євої, слід зазначити, що вона не позбавлена і певних недоліків:

1. При ідентифікації сутності розвитку проектно-орієнтованих компаній
(п.п.1.1) здобувачка основувалась на теоретичних засадах розвитку
різноманітної спрямованості, при цьому було б доцільним доповнити даний
матеріал характеристикою практичного досвіду розвитку сучасних проектно-
орієнтованих компаній різної спеціалізації, а не тільки компаній-операторів
контейнерних терміналів, як це було зроблено в п.п.1.2.

2. На нашу думку (та згідно із стандартом Р2М) поняття цінності є
набагато ширшим, чим представлено у роботі. Зокрема, відсутні соціальна,
інтелектуальна тощо складові цінності.

3 У концептуальної моделі управління змістом проектно-орієнтованих
компаній (п.п.2.1) здобувач йде по шляху узагальненого розгляду процесу. На
нашу думку, декомпозиція даного процесу на складові (наприклад, визначення
змісту і т.п.) забезпечило б більш чітку його структуризацію і дозволило б
розширити коло завдань, пов'язаних з даною предметною областю, що
підвищило б теоретичну цінність отриманих результатів з точки зору
подальших досліджень за цією тематикою.

4. Другий розділ дисертаційної роботи перевантажений матеріалом
оглядового характеру. Частину інформації, що наведено у п.п. 2.2 та 2.3. без
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порушення цілісності дисертаційного дослідження можна було б перенести до
першого розділу.

5. Здобувачка ідентифікує три варіанти структури програми з точки зору
технологічного взаємозв'язку проектів. Проте, математичні моделі розроблені

тільки для двох варіантів  наявності і відсутності технологічного взаємозв'язку
проектів. Було б доцільним сформулювати рекомендації практичного характеру
з управління змістом програмами змішаного типу (тобто для програм, в якій
тільки частина проектів мають технологічний взаємозв'язок).

6. На жаль, у роботі та авторефераті відсутні відомості щодо кількісного
оцінювання ефекту синергізму від впровадження запропонованих моделей та
методів. В той момент як, формалізація прояву синергізму в програмах на рівні
цінності і витрат є одним з цікавих результатів здобувача (п.п.3.1).

7. Експериментальні розрахунки по моделі управління змістом
проектно-орієнтованих компаній (п.п.4.2) базувалися на узагальнених варіантах
проектів без визначення їх змісту. Конкретизація проектів дозволила б більшою
мірою продемонструвати прикладну цінність результатів в контексті
управління розвитком компаній-операторів контейнерних терміналів.

8. В деяких розділах дисертаційної роботи та автореферату
зустрічаються описки та редакційні помилки при поданні текстового та
графічного матеріалу.

Однак, в цілому дисертаційна робота залишає позитивне враження і
наведені зауваження істотно не зменшують її наукову та практичну цінність.

Загальний висновок по дисертаційній роботі

Зміст дисертації Леонт’євої Анни Ігорівни відповідає за формулою та
напрямками досліджень паспорту спеціальності 05.13.22 – Управління
проектами та програмами. Зміст автореферату відповідає змісту дисертаційної
роботи. Публікації повно відображають результати досліджень. Повнота
відображення результатів дисертаційних досліджень та вимоги щодо кількості
публікацій відповідають вимогам ВАК України. Дисертаційна робота
оформлена із додержанням необхідних вимог, прийнятих правил та норм.

Відзначені зауваження не знижують загального позитивного враження від
дисертаційної роботи.
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