
вцгук
оф|ц!йного опонента власенка дмитра олександровича

на дисертац|то [елезняк 1(атерини }1еон!д1вни
<\4ехан!зм формування стратег!! прооування транспортних посщ/г |]!дг1ри€мств))

подану гта злобуття наукового ступеця кандидата економ1иних на1,к
за спец!альн|стто 08.00.04 економ|ка та управл1ння п|дприсмствами

(за видами економ!нно| д!яльност|)

1. Актуальн1сть теми дисерташ!йно| роботи
|{роцес ринково! траноформац[| економ|чнгх в|дносин в }кра1н! прив!в до

значного рооту числа 1ндив!дуальних перев1зник1в та ма.|1их п1длрисмств
автомоб1льного транспорту з перевезення вантаж|в' що викликаш{о загострення
конкурентно! боротьби на ринку транспортних поолр. т|{об виграти в ц|й
боротьб| автоп|дприсмствам необх|дно гнучко реаувати на зм!ни зовн1тпнього
середовища' винаходити нов1' б1льтл ефективн1 !1]ляхи просування транспортних
послуг. )/ цих умовах особливого значення набувас общунтований виб|р форм,
метод|в та:нструмент|в. як| можуть бути застооован! в кожноп4у конкрет[]ому
випадку. Фтже' необх|дним с розробка ефективного механ1зму форптування
сщатег1й просування транспортних послуг для забезпеченця прибутковост|
п|дприсмств та його зростання.

3 огляду на зазначене, актуапьп|сть залро|1онованого дисертац!йного
дос.]|1дження' яке вир!шцс важливу наукову проблему _ розробку концептуа.'1ьних
засад' методичних поло7кень ! практитних рекомендац!й щодо механ!зму
форщ:вання отратег1й просування транспортних послуг п|длрисмотв, як|
займаються перевезеннями вантаж1в з метоло забезлечення найви;цого попиц на
транспортн1 лослуги, обумовлтосться цеобх|дц|стто пода!ьшого розвитку
теоретичних положень та .1ауково-методичного п;дходу до механ|злту форпсування
стратег|й просування транслортних послуг з огля.щ/ на сучасний стан
економ1нного розвитку держави.
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дисертац]йне досл|дтсення в|дттов1дас тематиц1 наукових досл|д)кень

кафелри менелжменп1 Ёап!онального транспортного ун|верситету ! виконано в

рамках науково-досл|дно1 теми <<1еоретипн| основи удоскона.]1ення системи

управл|ння п|дприсмствами щанспортного ком11пексу) (номер Аерэкавно!

ресстрап|! 01141]006585). Б1дпов1ш;1сть напрящ/ наукових досл!джень дисертанта

та використання 1х результат|в при розробленн| зазначено] теми св!днить про

актуальн|сть' важлив!оть та знач;ш!сть пита]1ь! що вир1штуоться у дисертац1йн]й

робот|.

. 2. €туп1нь обгрунтованост!, достов!рност| ваукових полох{ень'

висновк!в ! рекомендац!й та тх новизна

,{иоерташ1йне досл|д;кення здобувата на)/кового ступеня м;стить ряд

наукових поло)кень, висновк|в та рекомендац|й.

1. ,[оотатньо обтрунтовалим науковим здобутком диоертанта € методичн|

||оло)кення щодо механ!зму формування ощатег|| просування щаноцортних

послуг п|дприсмств, як| поляга!оть у розробц1 довгостроково| б|знес-стратег|| з

}рахуванням взасмод!! показник1в ((ц1на-як;сть)) (отор. 125-135) з мето!о

стищ/л1овання попиц опо)кивач1в транспортн| послуги, що фунцсться настищ/л1овання попиц опо)кивач1в на транст{ортн1 по

кйьк]сн!й оц|нш; впливу ря'0 фактор!в на ш;ц та як!сть'

3астосування '1т в г1рактиц| п|дпри€мств' що зйматоться перевезеннями

вантаж|в, даоть мояотив!сть п|двищувати ефективн|оть свост д|я'.!ьност1.

2. 9досконалення ме!одичних п]дход]в до викорис!ання |нс'тр5мен;ар!ю

мащичного анал|зу для виявлення взасмод1'1 фактор!в, як1 впливають на

пРосування '1ранспор'1них лосл)г. шо на в!лм!ну в!д !сн}зочих л!лход!в. }Раховуг

к|льк]сн| оц|нки впливу цих фактор|в. висновки автора (п.1, 2 на отор'90)

баз1тоться на досл|д;кенняк влливу р|зних фактор|в на форптування ц|ни при

внутр!тпн!х | м|жнародних перевезеннл( (стор.49-61) й мо]куть бути визнан| як

так|' що матоть достатнс п1дтверд)кення.



3. 0тримали пода1ь[дого розвитку методичн| положепня до визначення й

систеуатизац!1 фак_тор!в. як] впливато': ь на ш!ц':а як!с':ь щанспор': но| лослуги :а

використову!оться для впливу на попит при !_! просуванн| (табл.2.2 стор. 82-86)'

що ма€ велике значення для практичного використання та пода|]]ь!пих наукових

досл|джень при формуванн! сщатег|й просування транспортнот послуги й звачно

л|двипцс об'сктивн|оть к|льк|сно| оц|нки розгляАуваних фактор!в.

4. ]/досконапення концепцального п1дходу щоАо методики використання

вза.мод![ ш|ни':а якост]. шо дозволя( викорис]овува!и взасуний вгшив як ц|ни пак

| якоот1 на формування попиту на транспортн| послуги | на ц!й оонов1 оформ}ъати

стратег|! прооування посщ/г на ринку (стор. |21-124).

5. Розробка дисертантом екоцом1ко_математичнот). гозро0ка дисертантом екоцом1ко_математично1 модел1 процесу взаемод11

ц!ни, якост! та попиту для визначення прибутку в залежност| в;д попиту. р!вня

якост] та ц|ни (стор.106-109) лас мо:кливост| управл1нськоп{у персона.'1у

п121присмств, ,цо нада]оть послуги по перевезенн!о вантаж!в автомоб!льцим

щанспортом, ви!(ористовувати найкраще сп!вв!днотпення м1;к ц1ното та як1стю

!ранспор!них посл5г' |{е сприятиуе п!двишенню попи,;1 слот<иван!в на

перевезення.

,{остатньо обфунтовано1о € методика визначення к!льк'сно1 оц!нки впливу

фат<тор|в на ц|ну та як!сть при вибор| стратег1| просувал1т'{ транспортних поол}т

п!дприемств (стор. 127-134), яка передбанас заотооування розробленого автором

перел!к5 фак;ор!в ;табл. 2.2)_ шо впливають на можлив!сть викорис'тання ш!ни па

якост! д.гтя просування транспортних посл]д, мас достатнс теоретичне

общунтування та була застосована в практиин|й д|яльност|.

Фтже. розроблен| автором науков1 полоэкення' висновки та рекомендац|т

доотатньою м!рого обрунтовшт|, баз1тоться на узагальненн[ факт|в' анал1з|

статиотичних матер1ал|в | наукових дтсерел.'{остов|рн!сть резудьтат]в диоертац1!

п!лгверджу.ться використанняу сучасних ме'тод]в науков!гх досл!джень.

апробаш!гю !еоре|ичн}д положень. науково-уетодичншх п!дход!в ':а резуль':а:!в

модел1



!1рактичних розрахунк|в на науково-практичних конференц|ях' уцровад)!(ецням

ре3ульта_! !в досл!дження в навч€шьний прошес.

[форщльован! в лисер:аш!| лоложення. висновки та рекоменлаш!! с

обфунтованими. .(исертац|йна робота е оамост|йним завер11]еним науковим

досл]дтсенням, у якому отриман1 нов| науково-обрунтован| результати, вир!тлена

на1'това 5адана' Барто в1дм|тити практичну ц1нн|сть отриманих результат|в.

оскйьки здобуван доводить власн' теоретичн! та методичн! розробки до р|в1{я

практинно! реал|зац!|. 1еоретинн1 та методипн! результати доол1дження

викориотан| п|д чао вик.]]аданн'т н€вчш1ьних дисциттл|н <1|'правл|ння

конк}рентоспроможн|стто п1дприсмства>' <€тратег|я п|дприсмств>> (дов1дка про

впровадження в!д 15.05.2015 р.) на факультет| економ|ки' менед:кмешту ! права

Ёаш!онап ьно: о ': ранспортного 1 н|верси': е:у'

|{!д пас виконання дисертац|йно! роботи використано суласн| методи

наукових досл1д:кень, опрацьовано значний обсяг статистичних данцх. теоретичн!

узага-]1ьнення, висновки й рекомендац;т, сформульован] )!{елезняк 1{. !., були

апробован! та схвален] на 9 конференц|ях' щи з яких м|яснародн|, та знйтцли

в1дображення в науковцх працях, |з яких 8 с одноос!бними. Автором оФимано два

св!доцтва про реесщап|то авторського права на тв|р <йетодика к!льк1сцо| оц|нки

фактор!в впливу на ц!ну та як|сть посщ/г на заданий пер|од> м 60147 одноос|бно

та на кА:тгоритм визначення сратег|й п|дприсмства> ]:го 60148 ощимано в

сп!вавторств| (додатки ! та \4).

Би:цевикладене дозволяс стверд)кувати' що дисертад!йна робота

}(елезняк (. "|!' харак': ери]у( ться елеменгами на5 ково} новитни. а науков!

положення' висновки та рекомендац||' що викладен| у н1й, е достатньо

общунтованими й достов1рними.

3. 3нанущ!сть одер'каних результат!в для науки | практики

[1рактинне ' значення результат[в доол|дтсення поляга€ в тому] що



запропонован| в дисертац1т методи можуть знйти заотооування }]а

автотранспортних 1 тралспортно-експедиц!йних п|дприсмствах. |{оло:кення

дисертац|! мо)куть застосовуватись у на1ково_досл!дн|й робот| та навч€ш1ьному

процес| п!д час викладення курс|в з стратег|вного управл|ння, менеджменту та

економ]ки п!ллрцсу119д. п!д час п]дготовки до вилання п!дрРник!в. навч€шьних

лос]бник!в. ме|одичних вказ!вок для сцлент!в ви1;{их н[шчальних заклад!в'

:1. }1овнота вик!.!аду ре3ультат|в дослйлсення в отубл!ковапих прашях

3а результатами досл!д:кення здобуванем огцбл|ковано 18 наукових праць, у
топту иисл! 8 статей у фахових виданнях та одна публ!кац!я в закорАонному

на}ковоп,!у виданн|. 9 публ!кац|й викладено у матер|апах наукових конференц!й.

Флна цбл!каш|я виконана в сп!вавторств!_ особистий внесок ав:ора в як!й

визпачено на стор. ,1 автореферац. 3агальний обсяг оклада€ 2,28 д. а., з яких 2,20

д. а' на.]1ежить особиото автору.

Фбояг друкованих праць' видання' в яких вони викладен| та !х к1льк|сть,

в|дпов|датоть вимогам йФЁ !кра!ни щодо губл|кац|й основного зм!сцг Аиоертац1т

на здобут|я наукового сцпеня кандидата на)/.к.

5. Б!дпов!дн1сть зм!сту автореферату основним поло)|(е|{ням дисертац!т

9икладення ооновних поло)кень дисертац11 в текст| автореферату за

отруктуро}о та зм|стом в|дпов|дае вимогам' 1цо став.]1яться йФЁ{ 9кра!ни до

ав':ореферац' ! йо:о текст! стисло та посл|довно викладено основн; положення.

зм|ст, результати й висновки проведеного к. л. жедезняк дисертац|йного

дос:т!дження. 3м|ст автореферату та ооновн1 поло;кення дисертац|! с !дентичними.

6.,{искус!йн! питання та заува1!{ення в!дносно зм!сту й оформлення

результат!в досл!д:кення

|1ри загальн|й позитивн!й оц|нц! диоертац|йного досл|дження' необх!дно



також вк€вати на окрем! дискус!йн| питання та недол1ки, зокрема так,.

1. )/ дисертац|| достатньо обфунтовано теоретинн1 цоло)кення по

використанн1о таких показник!в якост| транопортнот послуги як терм|н доставки

вантак1в та його збере}(ен|сть для п|двищення шопиц замовник1в на транспортн1

послуги. [1а наглу лумку, теоретинн| обфунтування сл|д доповнити

рекомендац!ями щодо практичного застосування цих положень у маркетингов|й

д1яльност1 п1дприсмства'

2' {искус|йним с припущення автора стосовно того, що для визначення

законом!рностей форплування попиту на нову послгу мо)кна провести

досл|д)кення законом|рностей виникнення та формування попиту на сезонну

послугу !, за аналог|сто, перенести ц| законом|рност! на нову. Але попит на нову

послугу виника€ у зв'язку з виникненням та форптуванням нових г{ощеб (нова

пос;]уга задовольняе нов| потреби)' а попит на сезонцу т1ослуц знаходитьоя п1д

впливом чаоово! струкцри попиту (сезонн1сть виробництва | оезонн!оть

сложива|ння). отже таке леренесення не с доцйьним'

3. Ёа основ| анал|зу ц!но}творення ва перевезення вантаж!в м|ж 17'кра!ното та

[[ольщето автором зроблено висновок про ''зментпенття ц1ни при зростанн|

дальност| перевезень вантат<|в у м|;кнароднопту спол1гненн|" (стор. 59 диоертац|}).

Ёа натпу думку' необх1дно було б розтпирити сферу досл!дження й використати

статистичну 1нформац|то отосовно руху ванта;к!в з укра1ъи в 1нтп| кра|ни

€вропейського (отозу.

4. Ё{екоректним с застооування виразу, що ''б|льтл|сть перев!зник!в нерез

засоби 1нтернет-реклами' дек.]1ару}оть тарифну систе\{у ц|н'' (на стор.49

лисерташ!|). тощ. шо декларування ц]н - ше до;в!л на п!двищення в!льних в!лпуск-

них ц1н п|дприсмств-монопол!ст!в , а тариф - це | е система ст,шок оплати за

виробнин| | невиробнин| послщи тощо.

! ц1лому, зазначен] заува)кення не зниж)/|оть загальнот позитивно] оц|нки

лисер; аш!йно; о лосл !дження. його теоретинно| та прак': инно! знанушост!'



6. 3агальпий вцсновок

0ц|нтоточи дисертап|то )1{елезняк 1{. -!{. <йехш:|зм формування отратег1т

просування щанспортних послу' п1дприсмств) в ц1ло\{у' сл1д зазначити, що вона €

завер|пеним комплексним самост|йно виконаним досл|дтсенням, котре

характеризусться новизното та практичното значим|стто. 9 ньоплу отриман|яащово

общунтован| результати) що. в оукупноот|, сл1д квал|ф|кувати як нов! розробки

воктиво1 проблеми, яко1о е удосконалення механ!зму фор!{ував{{я стратег!т

просування послуг автотранопортнлтх п|дприемотв, що займшоться перевезеннями

вантаж|в. Результати досл!дження в|добра:кен| в основних науковик працп< 1

автореферат1 дисертанта, 1цо дозволя€ науков|й громадськост| оц;имати достатньо

повне уявлення про !х зм!с:. а висновки ! рекоменлаш!| вже знай|00ли сво6

црактичне застосування.

0ттсе, викладен| поло)кенця дозволя1оть зробити обф}'нтовапий висновок

стосовно в1дпов1дност1 виконаного доол1дження вимогам' що висува1отьоя до

кандидатських дисертац|йних роб|т (пп. 9' |1' 12' 13, 14 <||орядку присуд)кення

наукових сцпен1в 1 т1рисво€ння вченого звання стар1дого на)/кового

сп|вроб1тнико>, затверд)кеного пост,!ново1о 1{аб|нету \4|н1стр|в )/кра!ни }{э567 в|д

24 лилня 2013 року), а {отезняк 1{атерина леон|д|вна заслуговус на присуд'!сення

на}кового ступеня кандидата економ1чних наук за спец|альн!стто 08.00.04

економ|ка та управл1ння п1дприсмствами (за видами економ|нно| д!яльност|).
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