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1

.

Акmуальнiсmь обраноi'

mеtwu Duсерmацiйноi'

робоmu

розглядаючи транспортну систему Укратни, реформування якоi
вiдбуваеться за умов новоI кон'юнктурноi хвилi, особливоi уваги потребуе
оновлення

iнфраструктурних об'ектiв, технiчного парку, технологtй

обслуговування пасажирiв.

В

перцry чергу

це

стосусться залiзничного

пасажирського транспорту Укратни, який, виконуе найбiльшу кiлькiсть

далекому сполученнi, i соцiальна роль якого в
економiцi краiъи залишаеться на високому pibHi. За таких умов, розвиток
пасажирських перевезень

у

пасажирського сектору залiзничного транспорту та пiдвищення його доходностi
висунуто в розряд прiоритетних завдань галузi.

практика сучасного економiчного сьогодення свiдчить про важливiсть
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення прийнятгя управлiнських рiшень в

умовах динамiчного ринкового середовища та глобалiзацiйних ПРОЦеСiВ.
вирiшення таких завдань у cekTopi залiзничних пасапйрських перевезень

далекого сполучення можливе завдяки системному

використанню

маркетингового аналiтичного iнструментарiю, головним засобом серед якого с
система маркетингових дослiджень.

та

унiкальних характеристик залiзничних
пасажирських перевезень дirлекого сполучення у посднаннi iз високою

Сукупнiсть специфiчних

суб'сктивною оцiнкою сприйняття послуги rrасажирами ускладнюють процес
системного та своечасного застосування потужного аналiтичного маркетингового
iнструментарiю.

Пiдприсмства за_ltiзничного пасажирського транспорту потребують нових
методичних пiдходiв до iнформацiйного та аналiтичного забезпечення прийняття
обгрунтованих рiшень щодо транспортного обслуговування пасажирiв з позицiй
кл

iенторiентованого маркетингу.

Ефективне структурне

управлiння

пiдприемством

потребуе

цiлеспрямованого iнформацiйно-аналiтичного забезпечення, яке передбачас
постiйного вивчення широкого iнформацiйного поля дiяльностi пiдприеМсТВа

За

рахунок обробки рiзноманiтних потокiв внутрiшньоi та зовнiшньоТ iнформацii.
Отриманий масив даних дозволяс передбачити змiни параметрiв розвитку
ринкового середовища, в тому числi змiни потреб

i

настроiЪ, рiвня лояльностi

споживачiв послуги залiзничних пасажирських перевезень далекого сполrIення.

2, Зв'жок

з Hayчorufutu проZра]|4аJиъц планаJупl,

mеIчхаfull,l

Пiдтвердженням актуальностi обраноТ теми дисертацiйноТ роботи

зв'язок

з

е ii

тематикою науково-дослiдних робiт Акцiонерного товариства

<УкраIнська залiзниця) i !ержавного унiверситету iнфраструктури та технологiй
серед яких:

<Дослiдження

та

технiко-економiчне обГрунтування використання

двоповерхових вагонiв для пасажирських перевезень на залiзницях Украiни>
(2010 piK, номер державноi реестрацii 0109U003538),

в межах якоi

автором

проведено обгрунтування доцiльностi запровадження новiтнього рухомого складу
на залiзницях УкраiЪи з точки зору розширення змiсту переваг для пасажира;

<Щослiдження ефективностi впровадження швидкiсних двосистемних
мiжрегiонаJIьних поiЪдiв

з розподiленою тягою) (2011 piK, номер

державноТ

в

реестрацii 0112U002828),

межах якоТ автором оцiнено наслiдки вiд

запровадження швидкiсного пасажирського руху

i сl"rасного рухомого

склаДУ В

частинi транспортного i позатранспортних ефектiв;

моделi маркетинговоi дiяльностi

<Розробка органiзацiйно-управлiнськоi

У

сферi пасажирських перевезень на залiзничному транспортi Украiни> (2011 piK,
номер державноi реестрацiТ 0108U000675) ), в межах якоТ автором сформовано

модель маркетинговоi дiяльностi

i

теоретико-методичнi засади маркетинГОВИХ

дослiджень у залiзничних пасажирських перевезень даJIекого сполучення;
<Розробка проекту новоТ системи класифiкацii пасажирських поiЪдiв> (2011
piK, номер державноi реестрацii 0114U000393) ), в межах якоi автором на пiДставi

вивчення досвiду iноземних залiзниць та

з урахуванням результатiв

власних

маркетингових дослiджень клiснтiв залiзницi зроблено внесок у розробку новоТ
класифiкацii;

<Розробка критерiiЪ сервiсних послуг вiдповiдно

до

новоТ системи

класифiкацii пасажирських поiЪдiв> (2012 piK, номер державноi ресстрацiТ

0114U000606),

в

межах якоТ автором розроблено основи

пакетного

обслуговування пасажирiв заJIежно вiд типу i класу рухомого складу поiЪдiв.

3,

Сmупiнь обrрунmованосmi науковuх поло)tсень, Bl,tcHoBKiB i

peKolweHd ацiй, сформо ванuх

у duсерmацii'

Ознайомлення iз дисертацiйною роботою Мельник

Т. С. дае

пiдстави

стверджувати, що винесенi на захист HayKoBi положення, висновки i рекомендацii

характеризуються високим piBHeM обГрунтованостi. Сукупнiсть наукових
результатiв, отриманих

у

процесi дослiдження, характеризуеться

ik

високим

фаховим piBHeM, логiкою та послiдовнiстю отримання, а також самостiйнiстю

виконання. OcHoBHi HayKoBi положення,

що

сформульованi

в

дисертацii,

достатньою мiрою висвiтленi в публiкацiях автора.

Варто вiдзначити високий piBeHb достовiрностi отриманих результатiв, що
пiдтверджуеться використанням у процесi дослiдження iнформацiйноi бази, яка

становитЬ законодаВчi та нормативно-правовi акти Украiни, статистичнi данi
ЩержавнОi службИ статистиКи Украiни, звiтИ

науково-практичних конференцiй

iнформацiя

iз

i

АТ

<Укрзалiзниця>>, матерiа-llи

ceMiHapiB, HayKoBi публiкацii, аналiтична

мережi Internet, перiодичних видань, результати особистих

дослiджень автора. Належний piBeHb обгрунтованостi науково-прикладних
глибокому знаннi i
розробок, висновкiв i рекомендацiй дисертанта базуеться на
розумiннi методологiчного пiдгрунтя дослiджуваноi проблеми, що стосуються
Teopii i практики маркетингових дослiджень у залiзничних пасажирських
перевезеннях д€tлекого

спол}п{ення. Щостовiрнiсть отриманих та викладених у

дисертацiйнiй роботi наукових результатiв rрунтуеться

на

коректному

викорисТаннi дисертантом комплексу загальнонаукових та спецiальних методiв
дослiджеНня. ЗдобУвачем рацiона-пьно використано HayKoBi методи та прийоми

економiко-математичних дослiджень, зокрема, метод декомпозицiт

та

аналiз

iсрархiй (для виявлення чутливостi пасажирiв до складових якостi, споживчоi
цiнностi послуг, iмiджу залiзничного транспорту), адаптований метод <European
Customer Satisfaction Index> (ECSD (оцiнювання характеристик якостi, що
вiдтворюють споживчу цiннiсть транспортноi послуги залiзницi), метод <рlеаsurевплив
на
споживачlв
(реакцiя
(PAD)
Arousal-Dominance>
поведiнкоутворювальних факторiв), методи аналiзу витрат

i вигiд

споживача в

межах перцепцiйного пiдходу.

,щостовiрнiсть результатiв, висновкiв i рекомендацiй автора
пiдтверджуеться обсягом опрацьованот науковоi iнформацiт, перелiк якоi
складасться з 495 вiтчизняних та iноземних лiтературних джерел.

HayKoBi здобутки дисертанта були повною мiрою оприлюдненi та пройшли
апробацiю на мiжнародних i всеукраIнських науково-практичних конференцiях.

4. Новuзна оmрuлlанuх резульmаmiв dослid}юень
вивчення змiсту дисертацiт Мельник Т. С. умопшивило визначення основних
наукових положень, висновкiв та рекомендацiй, що сформульованi дисертантом i

характеризуються науковою новизною, вiдображаючи особистий

ВНеСОК.

Ключова новизна наукових полохtень дисертацiйноiроботи Мельник Т, С. полягае
в

тому, що це rрунтовне, системне дослiдrкення теоретичних засад маркетингових

дослiджень

у

залiзничних пасажирських перевезеннях далекого споЛУЧеННЯ.

Серед найвагомiших наукових результатiв, що сприяли досягненню поставленоi в

роботi мети, необхiдно видiлити наступнi:

У першому роздiлi

дисертацiйноТ роботи дисертант виходить з позицii, що

маркетинговi дослiдження являють собою систему отримання та прогнозування
iнформацii щодо елементiв i факторiв середовища пiдприемства, яка

длЯ ефективного вирiшення fIоточних

i

€ необХiДНОЮ

стратегiчних завдань транспортного

пiдприемства на вiдповiдному управлiнському i функцiонсLльному рiвнях (С. 112).

Генезис поглядiв на cyTHicTb маркетингових дослiджень розглядасться для
уточнення ix змiсту i ролi в tIасажирських перевезеннях.

На ocHoBi аналiзу рiзних пiдходiв
дослiджень, автором розширено

до , класифiкацiТ маркетингоВих

ix перелiк, з урахуванням специфiки

СеРВiСНИХ

галузей, зокрема, транспортноi (с. 72-75).

Двторське розумiння методологiТ маркетингових дослiджень вiдображеНО У
розробленiй принциповiй моделi (стор. 114). Вартий пiдтримки висновок, Що нОВа

модель маркетингових дослiджень, на вiдмiну вiд iснуючоi

в

методолОгiТ,

забезпечус цiлiсне управлiння споживчою цiннiстю послуг для пасажирiв, яка мас

бути покладена в основу системи поглядiв на вивчення таких складних явищ i

процесiв,

як

перевезення пасажирiв залiзничним трансrlортом

У

ДалеКОМУ

сполученнi (с. |25),

У

другому роздiлi проведено аналiз сучасноi ринковоi ситУацii У СфеРi
пасажирських перевезень залiзницею УкраiЪи, та виявлено чинники, Що

обумовили потребу

в

розви,гку методологiТ маркетингових дослiджень

залiзничних пасажирських перевезень далекого сполучення.

Ретроспективний аналiз спроб науковцiв визначити послуги через
порiвняння ik з фiзичними товарами р€вом з урахуванням специфiки залiзничних

пасажирських перевезень дав змогу автору сформувати коло ознак транспортних
послуг залiзниць як специфiчного об'екту маркетингу (с. 147-158).

здобувач розробляс розгорнуту структуру транспортнот послуги, яка
визначас завдання маркетингових дослiджень на коя<ному piBHi продукування
послуги (с. l5a-159).

На залiзницi, подiбно iншим сервiсним гЕLлузям, диференцiйований пiдхiд

до обслуговування клiснтiв здiйснюеться на пiдставi даних

маркетингових

дослiджень щодо ikнього соцiального портрету. Автор доводить неспроможнiсть
таких дослiджень забезпечити менеджмент пiдприемства iнформацiею, яка здатна

слугувати основою для розробки рiшень з метою пiдвищення рiвня споживчоi
цiнностi послуг вiдповiдно до очiкувань пасажирiв (с. 172-16).

На ocHoBi порiвняльного аналiзу розумiння cyTнocTi споживчоI цiнностi
послуг, визначеноi

у

рiзних наукових школах, в дисертацii сформульовано

авторське визначення даноi дефiнiцiТ (с. 186-187) та запропоновано BapiaHT моделi

ii утворення, з доповненням складовими в частинi вигiд i витрат (с. 188-190). в
роботi детitльно дослiджуються природа та напрями дiI складових, якi с найбiльш
важливиМи при формуваннi споживчоТ цiнностi транспортноi послуги залiзницi
(с. |92-|9

5

; 209 -2|

|;

21 4-2Т8; 222-226).

Заслуговуе на увагу авторський пiдхiд до розгляду принциповоi вiдмiнностi

методологii маркетингових дослiджень на принципах цiлiсного управлiння

споживчою цiннiстю

(с.

22s-229). Адже, застосування сформульованих

додаткових принципiв маркетингових дослiджень утворюе новий методичний
пiдхiд до створення споживчоi цiнностi послуг залiзничного транспорту далекого
сполу{ення (с. 2З5).

Проведений аналiз особливостей транспортноi послуги доЗволиВ

аВТОРУ

обгрунтувати i запропонувати класифiкацiю послуг залiзничного пасажирського
транспорту далекого сполу{ення (с. 254-256), адаптовану до потреб, запитiв i
переваГ клiентiв, вимоГ вiтчизняНих стандартiв

з

обслуговування пасажирiв,

правил rrеревезення пасажирiв, багажу, вантажобагажу та пошти залiзничним
трансгIортом УкраiЪи.

У

четвертому роздiлi автором обгрунтовуються детермiнанти споживчоi

цiнностi пасажирських перевезень дrlJIекого спол)л{ення та наводяться метоДи ik
вимiрювання, а саме:

- система показникiв якостi транспортного обслуговування та iх

базова

номенклатура (с. 277-279; дод. Ж, табл. 3)

-

удосконалений метод ECSI оцiнювання задоволення пасажирiв та

споживчоi цiнностi транспортноi послуги (с. 282-287);

-

аналiтична матриця сегментування пасажирiв для дослiдження

детермiнантiв попиту та BeKTopiB ix впливу (с,292-297);

- класифiкацiя ущемлень споживачiв послуг залiзничного

пасажирськоГо

транспорту далекого сполуIення (о. 305-309);

-

розвинута iнтегрована модель споживчоi поведiнки пасажиРiВ

залiзничного транспорту далекого сполучення (с. 3 16-318);

-

типологiя споживчоТ поведiнки пасажирiв залiзничного транспорту

залежно вiд ik очiкувань ущемлень i переваг та ступенi втягнення у процес вибОРУ
(с. 319-321);

- маркетинговi регулятори споживчоi поведiнки для iснуточих i для ноВих
(оновлених) послуг для пасажирiв за-пiзницi (с. З2а-З28);

-

напрями дослiдження впливу позатранспортних ефектiв на складовi

споживчоТ цiнностi послуг залiзничного пасажирського транспорту;

-

ана_lliтична матриця прихильностi

i

ступеня задоволення споживачiв

послуг заltiзничного транспорту для населення та вiдповiднi стратегii щоДо
пiдвищення задоволення споживачiв послуг (с. З52-354);

- аналiтична матриця наслiдкiв щодо статусу спо}кивача послуг залiзницi

для активiзацii попиту наявних пасажирiв,

ik

утримання

i

повернення на

залiзничний транспорт (с. З55-З56);

-

удосконаltенi аналiтичнi матрицi дослiдження важливостi послуг У
спiвставленнi iз задоволенням ix споживачiв для дослiдження характеристик i
параметрiв послуг, в тому числi у порiвняннi з конкурентами (с. 357-360).

роздiлi автором запропоновано i апробовано методологiчниЙ
пiдхiд щодо десегментацiТ ринку та технологiю десегментацiТ (с. З67-369), На
ocHoBi отриманих даних сформовано новий сегменТ потенцiйних споживачiв

В п'ятому

послуги (е-квиток), що мас вищу споживчу цiннiсть (с. З72-З73); метОдИЧНИй
пiдхiд до групування пасажирiв залежно вiд визначальних мотивiв ix споживчоi
поведiнки

i

цiннiсних орiентирiв (с. 378-383), який дозволяс видiлити ocHoBHi

фактори, що впливають на формування пасажиропотокiв та утворення споживчоi

цiнностi трансrrортноi послуги на вiдповiдних видах транспорту i типах рУхОМОГО

складу; методи визначення та оцiнки впливу iмiджу перевiзника на складОВi
споживчоi цiнностi його послуг (с. 388-392); методику вимiрювання сприЙнятоТ

споживчоi цiнностi пасажирських перевезень (п. 5.3), яка дозволяс виЗначити

головнi напрями управлiнського впливу на сfIоживчу цiннiсть переВеЗеНЬ
пасажирiв у далекому сполученнi; iмiтацiйну модель прогнозування
пасажиропотокiв,

посднаному

з

що базуеться на новому пiдходi до видiлення

iснуючою сегментацiею пасажирiв залiзничного

сегментiв,

трансПорТУ,

застосуваннi методу <ft-сегментування> i кластеризацii пасажирiв (п. 5.4), ЯКа Дае

змогу одночасно впливати на Bci елементи споживчоi цiнностi, що за змiСтом i
величиною вiдповiдае запитам та очiкуванням пасажирiв; методиЧний ПiДХiД
щодо маркетингового дослiдження з бенчмаркингу (п.5.5), застосування якоГо Дае

змогу вiдслiдковувати змiну споживчоi цiнностi послуг рiзних видiв трансПорТУ

та виявляти визначальнi фактори вибору пасажирами виду транспорту

для

здiйснення поiздки на далекi вiдстанi.

5. Значuмiсmь резульmаmiв dослidження
HayKoBi положення, висновки

dля HayKu i пракmuкu

i рекомендацii

теоретично обгрунтованi та

слугували основою [ланування маркетинговоi дiяльностi пасажирського сектору

ДТ

<Укрзалiзниця) протягом 2005-20|7 рр.,

а також

виробленнi та обгрунтуваннi управлiнських рiшень:

застосовуIоться гtри

-з

питань обслуговування пасаrкирiв !епартаментом

з

органiзацii

внутрiшнiх та мiжнародних пасажирських перевезень АТ <Укрзалiзниця> (акт
впровадженнЯ

вiД |4.о2,2019 JЮ цл-16/46)

i

!епартаментом примiських

пасажирських перевезень (акт впровадження вiд 12.02.20|9 Jф ЦРП-181248);
-з

питань корпоративноi та iмiджевоi реклами -'Щепартаментом МарКеТИНГУ

i реклами (акт впровадження вiд 1l ,02.20119 }lb ЦМР-18lЗ2);

- в

дiяльностi Щепартаменту розвитку
впровадження вiд 22.02.20|9 Jt ЦТЕХ-14llЗl);

- фiлiею <Пасажирська компанiя> АТ
вiд 16.0l .2019 Jt ПК-6/315);

i

технiчноi полiтики

(акт

<Укрзалiзниця>> (акт впровадження

- фiлiсю <УкраТнська залiзнична швидкiсна компанiя> АТ <УкрзаЛiЗНИЦЯ)
(акт впровадження вiд 04.02.20119 JЮ УЗШК ФПР-5/l68);

-

регiональними фiлiями <<Львiвська залiзниця> (акт вгIровадження вiд
08.02,20l9 }lЪ НРК-5/9) i <Пiвденна за-lliзниця> (акт впровадження вiд 18.02.2019
Jф НЗ-1/894)

АТ <Укрзалiзниця).

б. дналiз лimераmурu, вuкорuсmаноt в duсерmацiйноллу dослidженнi mа
в id п о в id

Hi

сmь

d uc е рm

публiкацii Мельник Т.

ацi i'

С.

в с

mан

о вл

ен u]и

в

u]и о z afu,

вiдобраrкають основний змiст дисертацiйноi

роботи. За темоЮ дисертаЦii опублiКованО 48 наукових праць: 2 монографii, 1
брошуру, 28 статей у наукових фахових виданнях Украiни, в тому числi 11
одноосiбних, з них 13

баз даних, 7

-

У виданнях, що входять до мiжнародних наукометричних

- у наукових i

перiодичних виданнях iнших держав,

з них

5

одноосiбних) атакож у 12 публiкацiях апробацiйного характеру, Загальний обсяГ

публiкацiй-

27,8 друк. арк., з яких 25,5 друк. арк.належать особисто автору.

Щисертацiйна робота складаеться з анотацii, вступу, 5 роздiлiв, ВиСНОВКiВ,

додаткiв, списку використаних дя(ерел. Основний змiстроботи ВИкЛаДено на 40З
cTopiHKax тексту. Робота мiстить 2l таблиlлю,55 рисункiв, 15 додаткiв на 13l
сторiнцi i список використаних джерел iз 495 найменувань.

структура, обсяг i оформлення дисертацii вiдповiдае вимогам, встановленим

мон

Украiни до такого виду наукових робiт. Щисертацiя написана науковим
стилем, виклад матерiалiв дослiджень, наукових положень, висновкiв i

рекомендацiй забезпечус легкiсть

i

доступнiсть ikнього сприйняття. Робота

характерИзустьсЯ однознаЧнiстю, послiдовНiстю, точнiстю викладу фактiв.
двтореферат за своiм змiстом повнiстю вiдповiдае основним положенням та
висновкам дисертацiйнот роботи, вiдображае iT структуру та логlку викладення
MaTepiarry, в тому числi елементiв науковоi новизни.

7, luскусiйнi полоэtсення mа зауваэtсення rцоdо змiсmу duсерmацii'

поряд iз визнанням вагомостi, одержаних у дисертацii науковими та
методологiчними здобутками i розробленого Мельник т. с. прикладного
iнструментарiю, вважасмо за доцiльне звернути увагу на певнi дискусiйнi аспекти
та зауваження:

1.

Описуючи принципову модель методологii маркетингових
дослiджень на с. |14 дисертацiйноi роботи та с. 1 1 автореферату, автор
виокремлюс <<кон'юнктуру ринку) заразом
менеджменту пiдприемства)

та

iз

<iнформацiйними потребами

<iнформацiйно-методичним забезпеченням

маркетингу) як джерел формування цiлей та завдань маркетингових дослlджень.
На нашу думку, даний показник не потребуе окремого видiлення, тоМУ ЩО
серед багатьох iнших rrоказникiв, якi визначають цiлi

i завдання маркетингових

дослiджень на пiдприсмствi.

2.

е ОДНИМ

Розглядаючи питання маркетингових дослiджень

у

залiзничних

пасажирських перевезеннях д€rлекого сполучення, автор не придiляс достатньоi

увагИ класифiкацii пасажирських перевезень. Вважасмо

за

необхiдне

виокремлення груп пасажирських перевезень далекого сполучення, в тому числi з

урахуванням

ix

потреб, що задовольняються,

транспорту, як основними конкурентами.

в тому числi iншими

видами

3,

На рис. 2.6 с. |67 дисертацiйноТ роботи автор наводить маркетинговий

iнструментарiй вироблення та обгрунтування ефективних управлiнських рiшень

щодо залiзничних пасажирських перевезень д€Lлекого сполучення. Загалом не
пiддаючИ cyMHiBY таку поЗицiЮ автора, слiД наголосити на тому, що данi,
отриманi в результатi маркетингових дослiджень повиннi бути використанi для
розробки концепцiТ СRМ-маркетингу, яка е основоположною при розробцi
под€Lльшоi

стратегii дiяльностi пiдприемства, а не лише як iнформацiiтний масив

для менеджменту пiдприемства.

4,

На c.l54-159

дисертацiйноТ роботи автором наведено розгорнутУ

структуру транспортноi послуги для клiснтiв пiдприемств залiзничного
пасажирського транспорту далекого сполучення. Елементи,

якi вiднесено

до

окремих piBHiB сприйнятгя послуги з перевезення пасажирiв дублюються i чiтКО
не виокремлено, що свiдчить про те, що результати маркетингових дослiджень не

зможуть задовольнити

в повнiй Mipi

потреби споживачiв на рiзних еТаПаХ

прийняття рiшення.

5.

На с. 193 рис. З,2 дисертацiйноi роботи наведено пiдходи i методи

оцiнкИ споживчОi цiнностi товару. Що методiв аналiзу вхiдноi iнформацii автором

вiднесено <польовi методи обстеження покупцiв>>, якi на нашу дуМкУ,

ДОЦiЛЬНО

називати <польовi методи дослiдження покупцiв>, експертнi методи та
порiвняльний аналiз. При цьому не придiлено увагу матричним метоДам, якi автОР

застосовус

в

удосконЕLлення

роздiлi

та

4

для визначення ступеня задоволення

пасажирiв,

поглиблення класифiкацii додаткових посЛУГ,

аНаЛiЗУ

чутливостi пасажирiв до факторiв споживчого вибору.

6.

Дналiтична частина дисертацiйноi роботи побудована в бiльшiй Mipi
на думках експертiв та оцiнюваннi думок споживачiв. В той же час9 за умови
придiлення значноi уваги спожив.riй цiнностi клiентiв, доречно було б роЗгЛянУТи

не лише економiчну складову ефективностi рiзних пропозицtil,, а й показниК
життевоi цiнностi клiснта, за умоВ довготриВалоi спiвпрацi, високого рiвня
лояльностi та iмiджу перевiзника ( с. З54-З62),

Проте висловленi вище зауваження icToTHo не знижують теоретиЧНОi i
методичНоТ цiнноСтi та праКтичногО значеннЯ авторських розробок i, вiдповiдно,

суттсвО не вплиВаютЬ на позитивну оцiнку отриманих

в процесi дослiдження

результатiв.

8. Заzальнuй вuсновок
Тема дисертацiйноI роботи Мельник Т.

С.

<<Методологiя маркетинГоВИХ

дослiджень у залiзничних пасажирських перевезеннях даJIекого сlrолучення)) с
актуальною та вiдповiдас паспорту спецiальностi 08.00.04 EKoHoMiKa Та
управлiння пiдприемствами (за видами економiчноi дiяльностi). Змiст ДиСеРтацii
вiдповiдае обранiй TeMi, забезпечуе досягнення ключовоi мети ДослiДження, ЯКа
полягае

у науковому вирiшеннi проблеми i розробцi прикладних

щодо ефективностi маркетингових дослiджень

у

рекоМеНДаЦiй

залiзничних пасажирських

перевезеннях дчtлекого сполучення. Виконане дослiдження мас достатньо високий

теоретичний, методологiчний

та практичний piBeHb, послiдовне та

логiчне

представлення матерiалу, необхiдну повноту розкриття виконаних РОЗРОбОК.

Змiст роботи

характеризуеться цiлiснiстю, завершенiстю, логiЧНОЮ

послiдовнiстю i конкретнiстю викладу матерiалу. У роботi рацiонально поеДНаНi

теоретичнi

та

методичнi аспекти висвiтлення проблеми

практичними пропозицiями

та

з

конкретними

методичними рекомендацiями, якi

характеризуються вiдповiдним piBHeM Тх обГрунтованостi. Стиль наПИСання
дисертацii вiдповiдае вимогам атестацiйноi колегii MiHicTepcTBa освiти

i

НаУКи

УкраiЪи щодо дисертацiйних робiт на здобутгя наукового ступеня канДиДаТа
економiчних наук. Автореферат дисертацii в повнiй Mipi розкривае iT ocHoBHi
положення та вiдображас змiст i струкryру роботи.

Щисертацiйна робота е завершеним науковим дослiдженням, виконаниМ
автором самостiйно, i характеризусться високим piBHeM актуалЬностi, наУковОi

новизни

та практичноi

спрямованостi. Вона мiстить науково обГрУнтованi

положенНя i розробки, що мають теоретико-методологiчне значення i практичну

цiннiсть, та сприяс розв'язанню проблем маркетингових дослiджень у залiзничних

гIасажирських перевезеннях далекого сполучення. Пос,I,аI]ленi в роботi завдаrIFIя

цiлому досягнутi.

Ознайомлення

з дисертацiеIо,

I]

авторефератом ,га пуб.lriкаIliями ав,гора

дозl]оляе зробити висновок, що дисертацiйrrа робота вi,цповiдае вИМоI'аМ N4OH
УкраТни та пп. 9,I|,12 <Порядку присуджеFIня наукових с,гупенiв>), за,гверджеI{оГо

ГIостановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiгIи J\Ъ567 вtд 24.07,20|З року :зi :змiI,tами,
внесеними згiдно з ПостановоIо Кабiнету VIiHicTpiB УкраТни NЬ656
РокУ,

а

ii автор IVIельник Тетяна Степанiвна, заслуговус

ступеня доктора економiчних наук

зi

вi,lц 19.0В.2015

IIa приоуд}кеI,II,IrI

спецiальностi 08.00.04

-

шаукового

I]KoIloMiKa

управлiнrrя пiдприемствами (за видами економiчноi дiяrльнос,гi).
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