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(за вrrдами економiчпоi лiяльностi)

Актуальнiсть теми дисертацiiо
iT зв'язок з галузевими та державними науковими програмами
ПОДОланням кризових явищ в економiцi краiни с ефективний розвиток i

функцiонування транспортнот системи, основу якоi становитъ залiзничний комплекс
УКРаТНИ. В Умовах реформування залiзничного транспорту, пiдвищення конкуренцii
на ринку транспортних послуг, залiзничнi пiдприсмства повиннi бути адаптованi до
ТУРбУлентних змiн в ix оточеннi та пOсилення KoHKypeHTHoi боротьби мiж видами
транспоРту на ринкУ пасахtирських перевезень. Втрата залiзницею Украiни частки
ринку цих перевезень призводить до того, що переваги залiзничного транспорту
ПОВНОЮ мiрою не реалiзуються. Фiзично i морально застарiлий рухомий склад не
ДОЗВОЛяе надавати послуги, якi вiдповiдають сучасним запитам пасажирiв.
Пiд впливом зoвHiIrrHix чинникiв очiкування споживачiв вiд cepBicy залiзниtlь
НеВПИнно Зростають. Щля ефективного управлiнrrя наданням транспортних послуг

МенеДжменту залiзниць потрiбна iнформацiя як щодо поведiнкових реакцiй
пасажирiв на наявну пропозицiю, так i Тi прогнозування перед запровадженням
нових cepBiciB.

Управлiння на залiзничному пасажирському транспортi HalTToT краТни е
НеДОСкОнztПим: у звiтностi досi переважають фiнансовi та об'смнi поксLзники, а
Зв'яЗок мiж ставJIенням пасахсирiв до обслуговуванt#I та досягненням фiнансово_
екОномiчних цiлеЙ залiзниць зitпиша€ться невизначеним та невимiрним. Через це
бiльttriсть улоскон€шень в системi обслуговування пасажирiв i нововведень не
приносять очiкуваного схв€UIення з боку споживачiв послуг та досягFIення
економiчного ефекту пiдприемствами залiзничного трансгrорту. Одним з напрямiв

ВИРiШення цiеi проблеми € гtiдвищення результативностi управлiнських рiшень
ШляХОМ удосконttлення iнформацiйноi бази прийняття рiшень, джерелом якоi
СЛУГУЮтъ маркетиrrговi дослiдження, побудованi на заrrропонованiй автором
методологii.
СУкУпнiсть зазначених причин зумовила актуальнiсть теми дисертацii та
ДОЗВОЛиЛа автору сформулювати науково-прикладну проблему, i показати шляхи iТ
вирlшення.
Щослiдження, результати яких покладено здобувачем в основу дисертацii,
проводились за планами науково-дослiдних робiт Акцiонерного
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KУrcpaiHcbKa залiзниця) (19 робiт) i Щержавного унiверситету iнфраструктури та
технологlй (2 роботи).
IVleTa дисертацiйноТ роботи вiдповiдае
TeMi, а сукупнiсть поставлених
завдань забезпечуе досягнення мети, що пiдтверджуеться висновками та
отриманими науковими результатами.

ii

Ступiнь обrрунтованостi наукових положень,

ВиСновкiв i рекомендацiЙо сформульованих у дисертацii, ix достовiрнiсть
Аналiз поданоi до захисту дисертацii, авторського реферату та публiкацiй
ДИСеРТаНТа ДОЗВоляють дiЙти висновку про наукову обгрунтованiсть i достовiрнiстr,

викладених у них результатiв, якi забезпеченi за рахунок:
о Зilстосування дiалектичного та абстрактно-логiчного методiв до
ВиВЧення еволюцii теоретичних пiдходiв i методологiТ маркетингових дослiджень,
методiв формальноi дiалектичноi логiки, системного аналiзу i синтезу до
tsизнач ення сутностi i змiс,гу маркетингов}lх лослriдrкень,
о ЩОТРИМаНШI СиСТеМНого пiдходу до вивчення ринttовоi взаемодii
СУб'ектiв rrасажирських переВезень пiдприсмствами залiзничного пасажирського
TPaFIcrIoPTy В ПРоцесi транспортного обслуговування клiеrrгiв рiзних сегментiв;
ВiРнОгО вибору та коректного використання загальних спецiальних
методiв наукового пiзнання;
ЧiткоГо виЗначення об'скту та предмету дослiдхtення, мети i завдань
дисертацii,
ЩОСЛiДження
узагальнення результатiв наукових розробок
вiтчизняних зарубiжних фахiвцiв, якi вивчали вiдповiднi аспекти методологiТ
маркетингових дослiджень,
r
ВИltОРИСТаННЯ ДаНИХ аНКеТУВанЬ, ОПИТУвань, глибинних iнтерв'ю,
спостережень, що прово дипися дисертантом;
ретельного вiдбору та критичного аналiзу джерел вторинноi iнформацiТ.
СУб'Сктами дослiдження с пiдпри€мства пасажирського сектору залiзничного
ТРанСПорту як основна органiзацiйна ланка на залiзничному транспортi Украiни,
ПаСажИрИ; менеджмент вiтчизтrяних пiдприемств залiзничного транспорту,
перевiзники iншими видами транспорту д€lJIекого сполучення.
Промiжнi
кiнцевi результати дисертацii пройшли апробацiю на
мiжнародних науково-практичних конференцiях, в тому числi транспортних.
Впровадження результатiв роботи також пiдтверджус iх наукову обrрунтованiсть i
дОСтовiрнiсть. Вони в достатнiй Mipi вiдображенi в публiкацiях у наукових (lахових
та галузевих виланнях.
Структура дисертацii
логiчною, в нiй чiтко визFIаченi теоретична,

i

i
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методологiчна

с

та практична частини.

Змiст роботи повною мiрою розкривае

розв'язання науково-прикладноi проблеми.

У

Першому роздiлi дисертацii кМеmоdолоziчнi ocHonll MapKemuшzoBllx
dослidlttень у залiзнuчнuх паса}tсuрськuх перевезеннях)) логiка концептуалiзацii

ОСнОВНих понrIть маркетингових дослiджень залiзничних пасажирських перевезень
ПОбУДОВана на ocHoBi цереходу вiд загаJIьноi сучасноi TeopiT маркетI,Iнгових
ДОСЛiДХ<еНЬ До ВрахуваI{ня в нiЙ особливостей trоспуг залiзницi. l]ля цього дисертант
РОЗглядаС геrrезис наукових погля,цiв на cyTHicTb i змiст маркетингових дослiджень

з

(п. l 1) та

flроводить критичний аналiз сучасного стану цих дослiджень
пасажирських перевезень на пiдприемствах залiзничного транспорту Украiни i
зарубiжних KpaiH (п. 1.2 та 1,3).
У представленому ана-цiзi публiкац,lй та результатiв науково-дослiдних робiт
чiтко розкрива€тъся схильнiсть здобрача до систематизацii, групування та
класrrфiкацii основних положень i теоlэетиrlних пiдходiв. Привеlrтае увагу кiлькiсть
iноземних дхtерел, яка була використана дисертантом.
З УРаХУВанШIМ вiтчизняного i свiтового досвiду маркетингових дослiдrкень на
заriзничному пасажирсъкому транспортi автор визнача€ мету дисертацiйного
дослiджентrя, яка поляга€ у cTBopeHHi методологiТ маркетингових дослiджень

залiзничних пасажирських перевезень далекого сполученt{ll при цiлiсному
угrравлiннi споживчою цiннiстю транспортних послуг, а також його межi i логiку
(п. 1.а).

основою дисертацiйного дослiдrкення с удосконrlJIене поFIяття маркетингового
досrriдженtlя (с. l12), яке вiлображас ix rrроцесний i цi;riсний xapaкl,ep та tsизначаt: ix
роJIь в системi менеджменту пiдприсмства. Уточнення cyTHocTi маркетингового
дослiдженtUI стzlло поштовхом для розширеIJня функцiй маркетингових дослiджень

(с.81-82).
Обrрунт5rваннJI доцiльностi введенtrt додаткових етапiв у загаJIьноприйняту
технологiю маркетингових дослiджень як методологiчну основу для дослiджень
зроблено на ocнoBi аналiзу iI здатностi пояснювати та прогнозувати поведiнку
клiснтiв i неклiс:нтiв зi схожими незадоволеними запитами при змiнi характеристик
cepBicHoi lrропозицii (с. llб-lt7). Тут ми повнiстю погOджу€мось з доповненнrIми
автора.

lПозитивним
lозитивним

скоI{центрованiсть дисертанта на вирiшеннi науковоу роздlл1
роздiлi с скоI{центрованiсть
прикладноi проб:rеми, вiдчувасться, що здобувач одночасно е зрiлим науковцем,
керiвником та маркетологом-практиком.

l[ругий розлiл кпереdумовu форлпування меmоdолоzit Mapkemu*loBllx

dослidltсень пасаJtсuрськuх перевезень dалекоео сполучення)) € продовженнlIм, що
спира€ться на ocHoBHi висновки попереднього.
У ньомУ автоР виявиВ ocHoBHi чинникИ, ЩО виклик€tЛи потребу в розвитку
сутасноi методологiт маркетингових дослiджень та охарактеризував передумови iх
виникнення на пiдприсмствах залiзничного пасажирського транспорту. Iliлком
погоджуемося з перелiком чинFIикiв та описом ixHboi дiТ, що наводятъся в роботi
(п.

2,l)

потребу в змiнi коrrцепцii маркетингових дослiджень автор обrрунтовуе також
через опис особливостей пасажирських тrеревезень поiздами д€tлекого сполучення,
якi роблять Тх занадто специфiчним об'сктом маркетингу (п. 2,2).
На ocHoBi результатiв дослiдх<ення дiялъностi пасажирського сектору зроблено
висновок, Що залiзничнi пiдпри€мства можутъ досягти верхiвки в icpapxii
сприйrrяття послуги з перевезеннrt пасажирiв, просуваючись вiд одного
рiвня до
iншого. Щля досягненнrI вiдповiдного рiвня сприйrrяття здобувач визначае завдання
маркетингових дослiдженъ на кожному piBHi реалiзацii транспортноi послуги
(с.155-158)
В результ€Iтi анаrriзу ринкового середовища дисертант виявив наступнi
фактори впливУ на формування новоi методологii маркетингоRих дослiджень у
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залiзничних пасахtирських перевезеннях даJrекого сполучення: особливостi поIIиту
населеннlI на поi'здки залiзничним транспортом д€lJIекого сполучення; специфiка
зzlJIlзниtIних пасажирських перевезень у даJIекому сполученнi; низька ефективнiстъ
управлiнських рiшень менеджменту пасажирських перевезень щодо полiпшення
якост1 транспортного обслуговування населеннJI, потреба
у cTpiMKoMy збiльшеннi
сIтожрIвчоi цiнностi послуг для пасажирiв (с. lб1-163; 165-1б6; 1,79-180), lЗиявленi
факторИ не викJIикаютЬ cyMHiBy та е достатньо вагомими для змiни методологiТ
маркетингових дослiджень зазначеного об' скту.
За результатами дослiджень факторiв, що формують попит на пасажирськi
гIеревезення, було сформоване доповнення до перелiку чинникiв
утворення
потенцiЙних пасажиропоТокiв З додаткоВим поIIитом на платнi сервiси (с. 1ба-l65).

Маркетинговi дослiдження,

якi

проводять пiдприемства залiзницi для
складання соцiального портрету пасажирiв, недостатньо opieHToBaHi на надання
керiвництву корисноi iнсрормацii для виробленrrя еtрективних управлiнських
рiшень. Звiдсрr автор цiлком обrрунтоваI{о робить вIIсновок про необхiднiсть змiнрt
пiдходiв до сегментацii пасажирiв та пропонуе здiйсrтювати iT за новими ознаками
(с. 176-179)

Констатусмо, що завдання, якi автор встановив у другому роздiлi, в цi.lrому

розв'язанi.

Третiй роздiл кМеmоOолоziя лtаркеmuнzовах dослidмсень з позuцii tliлiсноzо
управлiння споilсавчою цiннiсmю пасамсараrклtх переввены) присвячений
розробцi методологiчних засад маркетингоВI]D( дослiджень при цiлiсному управлiннi
споживчою цiннiстю послуг з перевезень пасажирiв.
Обrрун,гуtsання концеtrцii цi:riсного управ.lriнtlя споживчою цiннiстю
здiйсrпостъся автором на ocHoBi ана-гriзу ii здатностi впливати на споживчий вибiр
шляхом створення вiдповiдного спiввiдношення переваг та ущемлень (п. 3.1).

fiослiдженrrя процесу формування споживчоi цiнностi транспортного

продукту (с. 20З-204) здiйснено на ocHoBi доповнення загальноприйн"rЬТ u,lrор*ули>
споживчоi цiнностi (1s8-190). ii накладання на розширену iсрархiю ..rрrИr"rr"
послуги з перевезення також дозволило автору видiлити piBHi цiннiсного змiсту, що
пов'язанi з кядром) транспортноi послугитайого оточенням (с. 210-212).
втiлення запропонованоi методологiчноi концепцiт маркетингових
дослiджень, на думку автора, мае здiйснюватися
дотриманням комплексу
обов'язкових вимог, До якого здобувачем внесено цiлком обгрунтованi доповнення
(с 228-229). KpiM того, розробленi додатковi принципи,
е необхiдними для
цiлiсного управлiння споживчою цiннiстю послуг (с, 230-2З5),"ni
поеднання класифiкацiт послуг сервiсних органiзафй
особливостями
послуги з перевезення пасажирiв за.iriзничним транспортом дзlJIекого сполучення
далО змогУ розширити базову класис]liкацiю сервiсних послуг (с. 24З-250) та
розробити класифiкацiю додаткових послуг пiдприемств за;riзничного
паса}кирського транспорту (с, 254-256). Головним висновком, як i дисертант, ми
вважа€мо ГIрипущення, що оновлення рухомOго складу або впровадженt{я нового €
недостатнiм для припиненнrI переходу пасажирiв на iншi види транспорту -- на
споживчиЙ вибiр пасажира сильно вl]ливають додатковi послуги.

з

з
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переконання, цей роздiл та наступнi, в яких розкрива€ться
ttРОПОНОВана МеТодологiя маркетингових дослiджень у пасажирських перевезеннях
д.rлекого сполученнrI, с особливiстю дисертацii lVIельник Т.С.
У четвертому роздiлi кОбrрунmування demepMiHaHmiB споJtсuвчоl цiнносmi
залlзнuчнuх ПаСаJlСUРСlrКllХ перевшень dалекоzо сllолучення mа меmоdu tx
вuJчrlрювалtнfu)
розроблено iчIетодрiашi пiдходи до врIявлення детерzuriнантiв
СПОЖИВЧОi цiнностi послуг дJIя пасажирiв та сформовано методичний iнструментарiй
iх дослiдженнrl.
В умовах посилення конкуренцii на ринку пасажирських перевезень
пiдвищуються вимоги до якостi транспортного обслуговування населення. Постае
пРОблема пошуку складових якостi транспортноi послуги, якi чинять найбiльший
ВПЛИВ На ii СПОЖивчу цiннiстъ. Щля розв'язання цього питання дисертант пропонус
здiйснювати оцiнку складових i характеристик щодо якостi i важливостi
пропоноВаниХ послуГ на вокзuLЛах i в поiздах за удосконiLтениМ методом ECSI, який
в авторськiй iнтерпретацiТ може слугувilти спtlсобом кiлькiсного вимiрювання
СПОжИВчоi цiнностi транспортноi послуги (с. 282-287). Щей методологiчний пiдхiд

На наше

ретельно обrрунтовано автором.

КЛаСифiкацiя ущемлень, вдало поеднана з авторською класифiкацiсю
додаткових послуг для пасажирiв, дала змогу дисертанту. запропонувати
iнтегровану модель сrlоживчот поведiнки пасажирiв поiэдiв дitлекого сполучення,

яка дозволяе визначkпи шляхи вимiрювання очiкувань i сприйняття споживача для
настуIIного коригування споживчоi цiнностi та враховуе необхiднiстъ дотримання
введеного здобувачем принципу спiльного створення споживчоi цiнностi послуг (с.
3l6-Зi8); видiлити та надати характеристику типам поведiнки споживачiв послуг
пiдприсмств залiзничного транспорту з точки зору спiввiдношсння ущемлень i
переваг у розрiзi основних та додаткових послуг, а також ступенrI втягнення у
процес вибору BapiaHTy послуг (с. з19-з21); виявити фактори, що визначають

комплекс патернiв транспортноi поведiнки клiентiв залiзниlli

(с.

З2-323);

запропонувати маркет,инговi прийоми регулювання споживчоi поведiнки пасажирiв
на користь виробника iснуючих i нових послуг (с. з24-328). Все це с вагомим
внеском у методологiю маркетингових дослiджень для потреб цiлiсного управлiння
споживчою цiннiстю послуг пiдприсмств залiзничного пасажирського транспорту.
Упорядкування
здобувачем структури позатранспортного ефекту
ВИЗНаЧеНня склацових i сфер його прояву, якi пов'язанi з вiдповiдними елементами
споживЧоi цiнностi послуГ залiзничНого пасажирського транспорту (с. 338-340),
СТаЛО ДОкulЗОМ необхiдностi врахування цього ефекту при управлiннi споживчою
rliннiстю послуг. KpiM цiлком обгрунтованого автором подiлу супутнiх витрчl,т, IIIo
ВХОДЯТъ в Оцiнку позатранспортного ефекту, на ocHoBHi, додатковi i сумiжнi (с. 331),
дисертант вводить поняття нерозподiленого ефекту та наводить його пояснення i
НаПРЯМИ ЗаСТОСУВаНIuI ЗаДля забезпечення впливу на величину споживчоi цiнностi
послуг пiдприемств транспортноТ сфери (с. З4l -З42).
flЛЯ РОЗРОбленrrя маркетингових заходiв i реалiзацii сформованих автором
СТРаТегiЙ ЩоДо пiдвищеншI ступешI задоволення спожива.riв послуг (с. 354) в якостi
аНЫtiТИчнОго iнструментарiю маркетингових дослiджень запрOпоновано матрицю
ПРихИПЬНостi
ступеня задоволення споживачiв послуг (c.351-352) та матрицю
НаСлiдкiв rцодо статусу споживача послуг пiлприс:мств :залiзничного пасажирського

i
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(с. 355-З56), а дJuI

повернення пасаrкирiв розширенi матриtцi
кважливiсть - задоволешIrI) для дослiдження характеристик i параметрiв послуг,
пропонованих на ринку та у порiвняннi з конкурентами (с. З57-З60). Сукупнiсть
розроблених iHcTpyMeHTiB да€ змогу аналiзувати ступiнь лояльностi i повноту

транспорту

задоволення потреб та очiкувань пасажирiв.

Аналiз результатiв четвертого роздiлу пiдтверджус, що його

вирiшенi повнiстю.

У

завдання

п'ятому роздiлi кОцiнксt ефекmuвносmi Mapшemu+zoBux dослidжень прu

цiлiсноtпу управлiннi споilсавчою цiннiсmю залiзнuчнuх

txacaпcupcbшLlx

перевезены) дисертант пропонуе методичнi пiдходи i методи угlравлiнського впливу
на велиLIину i змiст споживчоi цiнностi послуг залiзницi, якi сприяють пiдвищенню
попиту на пасажирсъкi перевезення.
Здобувач справедливо стверджу€, що десегметацiя пасажирiв як методичний
пiдхiд до розширеншI кола клiснтiв сьогоднi вiдсутня. Запропоновано власний
BapiaHt,, якиЙ rrерелбачае видi.ltення чотирьо)( t,pyrI некlriенгiв з нас,гуlIною
послiдовнiстю дiй щодо створення нового сегменту (с. Зб8-369). Така технологiя
десегментацiТ ринку дозволила сформувати послугу (е-квиток)), яка мас збiльшену
споживчу цiннiсть, що за змiстом задовольняс наявних клiентiв i неклiснтiв, якi
утворюють новий сегмент платоспроможних пасажирiв (с. З7l -З'l4). Слiд зазначити,
що розроблення такого методологiчного пiдходу логiчно продовжу€ загальний
задум дисертацiйноi роботи, оскiльки результirти його застосування сприrIють
впровадженню в практику пропозицiй, що мiстяться у наступних пiдроздiлах.
Погодимось з висновком дисертант4 що негаразди у cepBicHoMy
обслуговуваннi пасажирiв виникли через: недостатню повноту дослiдження ринку
пасажирських перевезень i нерозумiння гlотреб т:а очiкувань пасажирiв, що призвело
до iнтуiтивних NIаркетингових рiшень, якi приймав менеджмент залiзницi, та
ЕIедосконzuriстъ заходiв щодо пiдвищення рiвня cepBicy, i це позначилося на
залоRоленнi пасажирiв послуга-ми залiзничного транспорту,
Зважаючи на цей висновок, здобувач вирiшус завдання пiдвищення попиту на
послуги пiдприсмств залiзничного транспорту на засадах цiлiсного управлiння Тх
споживчою цiннiстю з позицii клiснтоорiентованостi. Задля вирiшення цього
завдання автор пропону€ методи видiлення трьох груп клiснтiв залежно вiд мотивiв i
типiв iхrrъоi поведiнки (с. 379-З81). За допомогою математичних моделей, якi
характеризують поведiнку видiлених сегментiв, здобувач прогнозуе переваги
представникiв кожного сегменту щодо вибору типу рухомого складу та виrIвляс
фактори утворення пасажиропотокiв на вiдповiдних типах транспортних засобiв
(с. З81-383). З розрахункiв лисертант робить lцiлком справедливий висновок, tIIо
поведiнку пасажирiв з непостiйною прихильнiстю до залiзничного транспорту
можливо скоригувати, збiльшивши споживчу цiннiстъ послуг.
цiкавим li вагомим, itле водночас й дискусiйним,
дискусiйним, у п'ятому роздiлi
,.Щосить цiкавим
!осить
дисертацii вигляда€ п. 5.2, в якому формалiзовано ставлення пасажирiв до iмiджу
вiтчизняного залiзничного транспорту як складовоi споживчоi цiнностi його l]ослуг.
За допомогоrо кореляцiйного аналiзу виrIвляються елементи iмiджу, якi LIинять
найбiлъший вплив на велиrlину споживчоi цiнностi (с. 389-З91), Потiм визначаються
причинFlсl-наслiдковi зв'язки в оцiнцi ставлення пасажирiв до послуг за_ltiзницi, що
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необхiдно для управлiння споживчою цiннiстю (с, З92). Такий пiдхiд дозволив
дисертанту створити простий, практичний i комплеttсний iнструментарiй.
використавши результати маркетингового дослiдження, яке базуеться на
запропонованiй методологii, автор на практицi доводить, шIо в умовах одночасного
обслуговування кiлькох сегментiв клiснтiв у спiльному просторi продуктивним €
цiлiсне управлiння споживIIою цiннiстю послуглr (п. 5.З). Запропонование1 пiдхiд
дозволя€ вияврпИ точки коригування елементiв споживчоТ цiнностi та узгодиr:и Тх в
МеЖаХ BcicT СУкУпностi пасажирiв, яким нада€ться послуга у спiльному просторi та

одночасно.
Посднання нового пiдходу до видiлення сегментiв з iснуючою сегментацiсю
ПаСажирiв залiзничного транспорту та методом <fr-сегментуванFu{)) вдal,то покладено
В ОСнОВУ побудови iмiтацiЙноi моделi прогнозування обсягiв пасажиропотокiв. На
конкретному прикладi автор покztзуе, Що ця модель вiдкривас можливiсть одночасно
вгIливати на Bci елементи споживчоi цiнностi, забезпечуючи цiлiсне управлiння
новоствореною спож}lвчою цiннiстю послуглr (п. 5.4).

На

ПiДСтавi Запропонованоi iмiтацiйноi моделi автором розраховано
гlрогнозниЙ обсяГ пасажирОrrотоку, якиЙ значно перевищу€ факти.tний
пасilкиропотiк та забезпечуе отримання додаткового доходу вiд перевезення
пасажирiв (с. 421r,422). ОцiнкУ ефективностi маркетингових дослiдженъ при
ЦiЛiСНОмУ Управлiннi споживчою цiннiстю залiзничних пасажирських перевезень
дисертант завершу€ маркетинговим дослiдженюIм з бенчмаркингу та розрахунком
спtввiдношень переваг i недолiкiв транспорту вiдповiдно до запропонованоi

методолОгii (с. 428-435).IJi розрахункИ дали змогУ довести необхiдrriсть врахування
линамiчНого харакгерУ факT,орiВ виборУ пасажирами виду трансIIорту у rryоuозицiТ
транспортноi послуги.
незважаючи на насиченiстъ п'ятого роздiлу, його завдаFIнII дисертантом
вирiшенi,

Наукова новизна отримаппх результатiв дослiдження
Аналiз ст).пешI HayKoBoi новизни положень, висновкiв i рекомендафй,
отриманих у дисертацiйнiй роботi, було проведено для трьох груп результатiв, якi

автор IIозначив у вступi дисертацii та авторефератi, як здобутi вперше, удосконаtенi
та Ti, що набули подitльшого розвитку.

l.

РОЗРОблено методологiю маркетингових дослiджень як сукупнiсть
закономiрнсlстей, принципiв, пiдходiв, категорiй, технологiй i методiв маркетингових
дослiдженъ, що забезпечуе узгодженiсть iHTepeciB клiентЬ та управлiнських рiшень з
удосконаленtUI пасажирських перевезень та базусться на конrцепlцii цiлiсного
управлiння споживчою цiннiстю цих посJlуг (с. 2з,7). Автор чiтко i послiдовно
розкриваС зв'язкИ мiЖ основнимИ елементамИ методологii та ii здатнiсть
ЗабеЗПеЧУВаТи iнформацiею управлiнсъкi рiшrення щодо розв'язаннrI протирi.rчя мiж
ГРУПОВИМ Способом задоволення tIотреби i необхiднiстю iндивiдуалiзацii послуги. З
ТОЧКИ ЗОРУ ОПОНенТЩ ЦеЙ головниЙ результат дисертацii с комплексним, а ступiнъ
його HayKoBoi новизни може бути охарактеризований, як такий, що його одерх(ано
вперltlе. OcHoBHi Його поJIоження опублiкованi у працях автора [1; 6; 20,,2|;22; 2.О;
З2; З4; 4|; 44].

Серед результат,iв,

якi
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методологiю маркетингових
уdосконалююmь
дослiджень у залiзничних пасажирсъких перевезеннях, слiд видiJIити наступнi.
1. Нова можливiсть забезпечення балансу iHTepeciB учасникiв процесу
ПРОДУкУВання та отримання послуг з перевезення пасажирiв пропону€тъся автором
у
МеТ'ОДОЛОгiчному пiдходi, якиЙ фунтусться на комплекснiй узгодженостi Mix<
елсментамр1 спожлrвчоi цiнностi fiослуг в процесi формування iI передумов та
оцiнювання клiснr,ами (с. 207 -21 0), [1 ; 28; ЗбJ,

2. Лля

реалiзацii концепцii цiлiсного улравлiння споя(ивчою цiннiстrо

дисертант запропонував принципи маркетингових дослiджень перевезень пасажирiв
У ДаЛекОМУ сПолученнi за рахунок введення додаткових вимог, обов'язкових лля
Забезпечення вiдповiдностi фактично створених передумов споживчоi цiнностi
очiкуванiй пасажирами (с, 228-2ЗD, rZ|; З4; 44].
3. Методологiчнi засади вивчення ринку клiентiв на ocнoBi введення нових
ОЗнак Його сегментацii, якi базуються на вiдомостях щодо чинниrсiв Тх поведiнки, що
ДОЗВОЛЯС РОЗшиРИти iнформацiю, необхiдну для передбачення HaMipiB пасахtирiв та
прогнозування обсягiв пасажиропотокiв (с.294-297), [1; 7; 13; 48].
4. У Розробленому пiдходi до маркетингового дослiдження споживчоi цir+лостi
ПОСЛУГ аВТОр BBiB переваги та витрати, BpilxyBaHHlI яких значно розширю€
уявлення та
ЗбiльшУс можливостi
формування споживчоi цiнностi такого змiсту, якого
потребують клiснти (с. 1 87- l90), |l; 29; З9].
5. У peЗyJrbTaTi порiвняльного аналiзу iснуючих пiдходiв до групування
ТРанспортних послуг дисертант запропонував класифiкацiю додаткових послуг
Пасажирського зiLlllзничного транспорту дiшекого сполучення та сформованi на ix
ocHoBi аналiтичнi матрицi для групуванIuI та аналiзу цих послуг. Автор вважас, i в
ЦЬОМУ ми поДiля€мо позицiю автора, що у сукупностi дапий пiдхiд € основою
ЗаС'гОсУвання нового напряму маркетингових дослiджень з оцiнlовання пасажирами
СТУПеНЯ ВаЖЛивостi додаткових послуг пiдприемств залiзничного пасажирського
транспорту (с. 244-258), U; 2'7 ; 381,
б. ЗаСлУгоВуе на увагу авторський пiдхiд до класифiкацii та визначеннr{ складу
УЩеМЛеНЬ СПОЖИВачiв послуг пiдпри€мств пасажирського за_гtiзничного транспорту
Д€tJIекоГо сполучення, якi в посднаннi з авторською класифiкацiею додаткових
ПОсЛУг слугують основою управлiння купiвельною поведiнкою пасажира (с. 305_
З09), [1;31;39].
'7. ffля виявЛення можливостей визначити головнi напрями yпpaBJriHcbKor.o
ВПЛИВУ На сПоживчу цiннiсть перевезень rrасажирiв у дrtлекому сполученнi автор
ПРОПОНУ€] МеТОДиЧниЙ пiдхiд до оцirrювання споживчоТ цiнностi цих перевезень,
ЯКИЙ баЗУсlться на новiй сегментацiТ пасажирiв, якi обслуговуються спiльно та
ОДнОЧасно, - за напрямами пошуку клiснтами споживчоi цiнностi гrослуги (п. 5,З),

з

Il,

21].
ТаКиМи, що набулu поdальttlоlо розвumку, можна tsизнати наступнi результати.
l. IIоняття (маркетингове дослiдження)), яке дисертант доповнюс гrотребою у

ЗабеЗпеченнi управлiнцiв iнформацiсю для формулюванIut гiтrотез i складання
прогtlозiв, здатною бути основою вироблення, з позицiй обраноi концепцii,
Управлiнських tLльтернатив, вибору та обrрунтування управлiнськI4х рiшелlь, що
ДОЗволяють досягати стратегiчнi i тактичнi цiлi пiдприемства. Таке розумiння
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МаРКеТИнгоtsого досJliдженнll надае iM цiлеспрямований та сфокусов аний характер
(с. 11З),12;6; 8; 10; 17; 18, \9;20;25;З2,,З7; а2;451.
2. РозвиВilючИ поняттЯ споживЧоI цiнноСтi, дисертант пiдкреслюс ii здатнiсть

задоволЬIUIти потребУ споживача вiдповiдно до його очiкувань щодо
спlввlдношення переваг та Ущемлень. Таке розумiння цiст дефiнiцiт викликiшо
потребу в розширеннi змiсту icpapxiT сприлiнятоi' спожрtвчоi цiнностi транспоiэтноi
послуги для пасажирiв залiзничного транспорту далекого споJlучення, що дало
змогу визначити ocHoBHi напрями i завдання маркетингових дослiджень на Bcix
рiвнях наданшI послуг пасажирам (с, 152-1 54;186-187), [1; 28; 3t; 33; 3а; З5; 39].
3. Технологiю комплексного маркетингового дослiджеш{я транспортного ринку,

доповнену етапами десегменI,ацii ринку, ацрегування ринку та прогнозного аналiзу, що
Да€ ЗМОГУ Забезпечрrги iнформацiею управлiння споживчою цiннigгю послуг i таким
ЧИНОМ ДОСягнути балансу рiзних irтгересiв споживачiв рiзних сегментiв, теж можна
виJнати такою, що набула под€шьшого розвиту (с. 1 l б-1 18), [l ; |1;29; ЗЗ;371.
4. Поза уваI,ою дисертанга не заJIишиJIася ,гра/дицiйна trроб.irема оцiнюванtrя
якостi послуг у сферi транспортного обслугtrвування пасажирiв залiзничного
транспорту далекого сполучення. Розроблено базову класифiкацiю i номенttлатуру
покrtзникiв якостi, яtсi дозволяють вiдслiдкувати ix зв'язок зi споживчою цiннiстю
послуг, задоволенням i лояльнiстю пасажирiв. Розвинуто метод ECSI та
проведеними розрахунками доведено, Що BiH може застосовуватись для баловоi
оцiнки споживчоi цiнностi транспортноi послуги (с, 269-276; 282-286), [1; 3; 9; l0;
35' 40' а1; а|.

5.

Ме,годичний

та

аналiтичний iнструментарiй регулювання купiвельноi
поведiнки пасажирiв розвиFIуто шляхом удосконаленIш iнтегрованоi моделi
поведiнки, в якiй враховано необхiднiстъ спiльного з клiснтом створення споживчоi
цiнностi послуги. За рахунок коригуванцям споживчоi цiнностi шляхом

застосування маркетингових регуляторiв спожив.rоi поведiнки, аналiтичних матриць
прихильност1 1 ступенЯ задоволеннЯ пасажирlВ та статусу пасажира злобувач
пропонус вирiшувати прсlблему пiдвищення частоти звернення клiснтiв до
залiзничного транспорту (с, 3 l 6-З21; З25-З28), [8; 9; |4; 15; 1 6; 24;29; З0; 3 1; 4З; 461,
6. На ocHoBi спецiально розробленого методиLIного пiдходу дисертант
ДОВОДИТЬ, ЩО TaKi поведiнкоутворюва.пьнi фактори, як фiрмовий стиль
транспортного пiдприсмства та його iмiдж, € важливими детермiнантами утворення
пасажиропотокiв i формування споживчоi цiнностi послуг пасажирського
залiзничного транспорту дilлекого сполучення (п. 5.2), [1; 5; 11; 1б; 22;2З; 26; З2;
421

Не зважаючи на очеRидну складнiсть проблеми, яка вирirпус:ться в роботi,
дисертанту вдulJIося на кожному з напрямiв дослiджень досягти нових наукових

резупьтатiв. Пiдсумовуючи результати аналiзу ступеIIJI HayKoBoi новизни положень
дисертацii, що виносяться на захист, зазначимо, що вони чiтко спрямованi на
вирiшення науково-прикладноi проблеми i досягнення мети дисертацiйноТ роботи та
мiстять HoBi HayKoBi знання. fiисертант BipHo визначив змiст та рiвенъ iхньоТ
HayKoBoi новизни.

I0

Практичне значеннfl одержаних результатiво
KoHKpeTHi ш.пяхи використання результатiв дос.rriдження
Практичне значеннr{ дисертацiйноi роботи Мельник Т.С. не пiдлягае cyMHiBy.

Протягом тривалого часу вона бере участь у виконаннi науково-дослiдних робiт, що
здiйснюються в АТ кУкрзалiзниця>.
Результати дисертацii влtкоi]рiстовуються
- в центральному апаратовi АТ кУкрзалiзниця) * ffепартаментом з органiзацiТ
внутрiшнiх та мiжнародних пасажирських перевезень (довiдка вiд |4.02.2а19 Ns ЦЛ|6146), {епартаментом примiських пасажирських перевезень (довiдка вiд \2,02,20119
ЛЬЦРП-181248), ffепартаментом маркетингу реклами (довiдка вiд 1102.2019
NЬ ЦМР-18lЗ2), .Цепартаментом розвитку i технiчноI полiтики (довiдка вiд 22,02.2019
:

i

М

ЦТ'ЕХ-1'411З1);

-У

фiЛiях АТ <Укрзалiзниця) кПасажирська компанiя> (довiдка вiд
16.01,2а|9 М ПК-6/Зl5), <YKpaiHcbKa залiзнична швидкiсна компанiя> (довiдка вiд
04.а2,2019 Jф УЗШК ФПР-5/168);
- ПРИ ВИРОбленнi та обГрунтуваннi управлiнських рiшень з питань
Обслуговування пасажирiв - у Bcix регiон€Lльних фiлiях АТ кУкрзалiзниця>;
- ДЛЯ ПРОВеДенrrя дослiджень студентами цих навчzшьих закладiв, результати

яких оприлюдненi на;
ПiД час гaLлузевих науково-практичних конференцiй, корrrоративних
тренirтгiв, ceMiHapiB, виробничих нарад,
СеРед кОНкретних шляхiв використання резулътатiв дослiдх(ення вiдзначимо
МеТОдОлОгiю отримання iнформацii для потреб цiлiсного управлiння
споживчою цiннiстю послуг пiдприемств залiзничного пасажирського транспорту
визначення ключових точок управлiнського впливу на елементи споживчоi
ЦiННОСтi Послуг залiзницi для забезпечення балансу споживчоi цiнностi на Bcix
етапах обслуговування пасажирiв ;
МеТОДиtIниЙ пiдхiд до сегментування пасажирiв за ноRими ознаками;
виrIвленнЯ осItовниХ напрямiв полiпшення обслугOвування, якi BpaxoByIOTb
тенденцiТ розвитку потреб пасаЙирiв;
МеТОДИКУ ДеСегМентацii ринку та формування нових сегментiв з потребою в
послугах, що маютъ збiльшену сложивчу цiннiсть,
методику вимiрювання ставлення до якоотi обслуговування та лояльностi
пасажирiв;
дослiдження впливу iмiджу на споживчу поведiнку пасажирiв;
прогнозування змiн обсягiв пасажиропотокiв;
визначення оптимalJIьного склалу пасажир ських поiЭдiв,

-

:

Повнота викладення основних результатiв дисертацii
в опублiкованих працях
За РезУльтатами дисертацiйного дослiдження Мельник Т.С. опублiковано 48
робiг, сереД яких 2 монографii (в т. ч. 1 без crriBaB,r,oPiB), 1 брошуру, 28 с,r,атей у
наукових фахових виданнях Укратни (з них 13 У виданнях, Що входять до
МiжнаРодних наукометричних баз даних, 1 - у наукових i перiодичних виданшIх
iнших держав), 12 тез доповiдей на наукових tсонсРеренцiях. Загальний обсяг
ОпУблiкованих праць - 27,8 друк. арк., з яких 25,5 друк. арк. наJIежать особисто

-

1l
аВТОРУ, АНалiЗ публiкацiЙ пiдтверджус, що вони повною мiрою розкриваютъ ooHoBHi

HayKoBi положення i висновки дисертацii.

кiлькiсть праць у повнiй Mipi вiдповiдас вимогам до публiкацii основних

полоя(ень дисертацiй на здобуття наукового ступеня доктора економiчних наук.
ltpiM того, ocHoBHi HayKoBi положенFUI, висновки та результати дисертацiйноi роботи
були оприлюдненi aBTotr]oп,I на п,iiжнародних та гаJIузевI,Iх науково-практичних
конференцiях, ceMiHapax, зустрiчах експертiв, виробничих нарадах.
Автореферат вiдображас основний змiст роботи. Автореферат мiстить лише Ti
положення та висновки, якi висвiтленi у дисертацiйнiй роботi

Щискусiйнi положення i зауваження щодо змiсту дисертацiйноi роботи
У диСертацiйнiй роботi вирiшусться широке коло складних завдань. Як у будuЯКОМУ фУндамент€lJIьному економiчному дослiдженнi, в нiй наявнi oKpeMi дискусiйнi
мiсця, а деякi положення викликають зауваження.
1. ЩОвОлячи особливiсть tsIIJrиву часоtsого фак,гору на формуtsання сrrtlживчоi
цiнностi послуГ залiзниЦi, часовi лагИ переваГ вiд послуги перевезення пасажирiв
(РИО. 3,7), на наш fIогляд, доцiльно було б для переконливостi пiдкрiпити
конкретними прикладами видiлених автором часових проявiв цих послуг (с,2l4215).

2.

ЩиСертантом дуже вдzlJrо адаптовано метод ECSI до вимiрювання
задоволення пасажирiв якiстю послуг залiзничного транспорту та оцiнювання iх
СПОЖИВЧОi цiнностi (с. 282-28'/). Проте, можливо, доцiльно було б запропонувати й
iншi rчrетоди кiлькiсного вимiрюваннrl споживчоi цiнностi послуг.
3. В ДиСеРтацii запропоновано оригiнальний пiдхiд до сегментацii пасажирiв _
За PiBHeM чутливостi до основних груп факторiв та розроблено вiдповiдну
ана:liтичну матрицю сегментацii споживачiв (с. 295), однак приклад застосуванI]Я
цього пiдходу не наведено.
4. АВтОР стRерджуе, tllo запропонована нею класифiкаrliя уIIцемлень ((€
НеОбХiДнОЮ для аналiзу споживчоi цiнноотi транспортноi послуги, оскiльки
РОЗШИРЮ€ МОЖЛИВОСтi виробника щодо зменшення обмежень в критиrlних для
клiента точках взаемодii з ним> (с. 3бЗ). Однак якщо виходити з того, що, згiдно з
цiею класифiкацiсю, споживач несе значнi витрати до початку споживання гIосJIуги,
то пiдляга€ cyMHiBy наявнiсть точок його взасмодii з виробником цiсI послуги, а
отже, i можливостi виробника щодо зменшення витрат спо}кивача.
5 ЗаСлУгоВус на увагу розроблена економiко-математична iмiтацiйна модель
ПРОГНОЗУВання Пасажиропотокiв за типами рухомого складу пасажирських гrоiЗдiв. У
запропонованих аRтором
формулах використовуються (характеристичнi
коефiцiенти> (пiдроздiл 5.4,, с, 412-4|З), проте з тексту дисертацii не зовсiм
зрозумiла cyTHicTb цих коефiцiентiв.
Пiдсумовуючи аналiз, можна зробити висновок, Що, не зважаIочи на oKpeMi
зауваження, поцравки та дискусiйнi моменти, дисертацiйна робота Мельник 'г.с. с
грунтовною науковою працею, яка висвiтлюс нову методологiю маркетингових
дослiджень у пасажирських перевезеннях д€lJIекого сполуаIення на засадах
клiентоорiснтованого пiдходу до ринковоi дiяльностi пiдприемств залiзничнсго
пасажирського транспорту Украiни.

fiумка про дисертачiйну роботу в цiлому,

iT завершенiсть
i висновок про вiдповiднiсть дисертацiт встанов.пеним вимогам
Сукугrнiсть РеЗу",rьтатiв дисер,гацiйноТ робот.и I\4е.llьник т.с. <Ме1одоltоl.iяt
маркетингових дослiджень у залiзничних пасажирських перевезенIшх дzlJIекого
споJIученн;I) вирiшус науково-прикладну проблему, яка полягас у забезпеченнi
пiдвищення попиту на послуги пiдприсмств залiзни.rного пасажирського транспорту
на ocHoBi бiльш повного задоволення пасажирiв, п{о досягасться завдяки
застосуванню методологii маркетингових дослiджень на принципах цiлiсного
управлiння споживчою цiннiстю послуг для пасажирiв. flана дисертацiя е

самостiЙно виконаною завершеною науковою роботою, iI мета досягнута,

отриманi результаrги характеризуються науковою новизною та мають
практичну цiннiсть. Змiст i структура дисертацii, сднiсть ii змiсту, обсяг та

оформлення вiдповiдають вимогам до дисертацiй на здобуття наукового ступеня
доктора економiчних наук i паспорту спецiальностi 0s.00.04 eKoHoMiKa та
упр авлiння пiдприсмствами (за видами економiчноi дiяль HocTi).
f]исертаrдiйrrа робота вiлповiдае вимогам п,п. 9, t 0 i ] 2 <Порялку присудженнЯ

науковиХ ступенiв>,

а ii

автор Мельник Тетяна Степанiвна заслугову€ на
присуllження iй наукового ступеня доктора економiчних наук за спецiальнiстю
08.00.04 eKoHoMiKa та управлiння пiдприсмствами (за видами економiчноi

дiяльностi).
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