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держбюджетними темами: "Формування методологічного забезпечення оцінки 

життєздатності проектів та програм" (№ ДР 0711U011328), "Розробка 

методології управління персоналом в контексті підтримки бізнес-моделі" 

(№ ДР 0712U006484). Також тематика дисертації зв’язана з науковими 

дослідженнями Харківського національного університету радіоелектроніки 

кафедри технології та автоматизації виробництва радіоелектронних та 

електронно-обчислювальних засобів у рамках держбюджетних тем: 

«Створення експериментальних зразків компонентів мікросистемної  техніки 

для виробництв з інтелектуальними властивостями та їх впровадження» № 

0113U000358; № 300 – 1 «Створення мікрооптоелектромеханічних засобів для 

інтелектуальних технологічних систем промислового обладнання та 

робототехніки». 

Ступінь обґрунтованості, достовірність наукових положень, висновків та 

рекомендацій. Достовірність результатів дисертації випливає із 

обґрунтованості і точності математичної постановки задачі, тотожності 

перетворень та позитивного досвіду апробації та впровадження результатів 

роботи в практику вирішення задачі управління проектами. Достовірність 

одержаних наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується: 

-  коректним використанням теорії прецедентів, багатокритеріальної 

оптимізації, методів обробки експертного оцінювання, які мають позитивний 

досвід їх застосування в управлінні проектами та програмами; 

- позитивними результатами впровадження розроблених методів та 

програмного забезпечення у практичну діяльність виробничих підприємств при 

забезпеченні трудовими ресурсами проектів та програм; 

- одержанням у Державному департаменті інтелектуальної власності 

свідоцтв про Державну реєстрацію прав автора на комп'ютерні програми: 

«Програма формування команди проекта», «Програма формування 

мультипроектних команд». 



3 

 

 Наукова та практична важливість результатів дисертаційної роботи.  

Отримані наукові результати в дисертаційної роботі Косенко Н.В. є теоретичною 

основою вирішення завдання формування ефективних трудових колективів. 

Застосування розроблених методів дозволяє сформувати необхідний склад 

команди проекту, підвищити ефективність відбору кандидатів, збільшити 

успішність виконання командою проектних завдань. 

Для досягнення поставленої мети автором вперше розроблено метод 

формування команди проекту на основі моделей багатокритеріальної 

оптимізації, який на відміну від відомих, дозволяє враховувати не тільки 

професійні компетенції співробітників, але і особистісно-психологічні 

характеристики кандидатів в різних комбінаціях їх поєднань, що сприяє 

якісному виконанню командою проектних завдань в залежності від специфіки 

вимог проекту. Автором удосконалено метод підбору кандидатів у команду 

проекту шляхом застосування теорії прецедентів, що дозволяє врахувати 

професійний досвід команди. Також у дисертаційній роботі дістав подальший 

розвиток модель і методи обробки експертного оцінювання шляхом 

параметричної ідентифікації функції корисності при багатокритеріальному 

виборі альтернатив, що дозволяє підвищити достовірність експертних оцінок. 

Впроваджено наступні результати виконаних досліджень:  

- моделі формування команди проекту на основі багатокритеріальної 

оптимізації, моделі і методи обробки експертного оцінювання шляхом 

параметричної ідентифікації функції корисності альтернатив, застосування 

яких дозволило збільшити успішність виконання командою проектних 

завдань, підвищити ефективність відбору кандидатів, сформувати необхідний 

склад команди проекту (ДП "Науково-дослідний технологічний інститут 

приладобудування" м. Харків);  

- метод компараторної ідентифікації параметрів моделі оцінки 

кандидатів, метод підбору кандидатів у команду проекту за професійною 
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ознакою із застосуванням теорії прецедентів, застосування яких дозволило 

підвищити ефективність відбору кандидатів, підібрати необхідний склад 

команди проекту при заданих обмеженнях («Південний державний проектно-

конструкторський та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості» 

м. Харків); 

- рекомендації з організації науково-дослідної роботи студентів 

технічних університетів, у ході підготовки студентських наукових робіт на 

міжнародний конкурс, що проводився фірмою «Siemens», застосування яких 

дозволило підвищити ефективність навчального процесу за спеціальністю 

6.050202 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

(Харківський національний технічний університет радіоелектроніки).  

 Рекомендації щодо подальшого використання результатів дисертації. 

Розроблені в дисертаційної роботі моделі та методи формування команди 

проекту та оцінювання її членів можуть бути використані при плануванні 

проектів підприємств у галузі літакобудування та машинобудування. 

 Повнота викладення основних результатів дисертації. Отримані автором 

у дисертаційної роботі основні положення та результати повністю опубліковані 

в 24 наукових працях, з яких 7 статей, що включено до наукометричних баз 

даних, 12 матеріалів в збірниках праць науково-технічних та науково-

практичних конференцій, 2 свідоцтва Державної реєстрації прав автора на твір 

та 2 звіти з НДР. 

 Оцінка змісту дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та 

додатків. Усі одержані положення та результати, які винесені на захист, є в 

тексті дисертаційної роботі. Зміст дисертації відповідає її назві. Дисертаційна 

робота написана грамотною науковою мовою, оформлена відповідно 

прийнятим вимогам та правилам. 
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 Зауваження щодо змісту і оформлення дисертації. У дисертаційної 

роботі та авторефераті можна виділити наступні недоліки: 

1. У другому розділі при формуванні прецедентів описано загальну 

схему поетапного прецедентного підходу, але бажано було б описати механізм 

формування бази прецедентів саме для команди проекту. 

2. В методі оцінки особистісних і психологічних характеристик 

кандидатів у команду проекту (у розділі 3) здійснюються різні види 

ранжування, але не вказані умови, за якими треба обирати параметри 

ранжування.  

3. При формуванні команди проекту з урахуванням особистісно-

психологічних ознак треба було б вказати процедуру, або дати посилання на 

спосіб визначення психологічних характеристик кандидатів у команду.  

4. Для тестування кандидатів як за професійними, так і за особистісними 

характеристиками запропоновано одну бальну шкалу, але доцільно було б для 

вимірювання особистісних характеристик застосовувати також інші шкали, які 

вже обґрунтовані в попередніх наукових дослідженнях. 

5. Як недолік оформлення можна відмітити, що в тексті роботи 

зустрічається застосування різних понять в одному сенсі, наприклад: 

«індивідуально-психологічні» та «особистісні». 

Зазначені недоліки і зауваження не впливають  на загальні позитивні 

висновки стосовно дисертації. 

 Відповідність дисертації встановленим вимогам і загальні висновки. 

Визначені недоліки не знижують важливість одержаних автором наукових та 

прикладних результатів. Дисертаційна робота Косенко Н.В. є закінченим 

науковим дослідженням, в якому розв’язано науково-прикладне завдання 

розробки моделей і методів управління людськими ресурсами в проектах для 

відбору кандидатів для формування ефективної команди проекту. 

  




