в!дгук
оф|ц!йного оцонента доктора еко1|ом!чцих наук' професора
1||иллкаренка Болодимира | ригоровина
на дисертац|йгпу роботу }{елезп:як |{атерини ./[еон|д!вни
на тему: <<}1ехац!зм формування стратег|! просування тра||сцортних

послуг п|дприсмств )' що подана
на зАобуття наукового сц/пеня кандцдата економ!нних наук
за спец|альн1стто 08.00.04 _ елсоплом|ка та управл!ння

п!дприсмствами (за видами економ1нно1 д|яльност1)

Ёа

в!дгук надан| дисертац|я, автореферат, коп|! опубл|кованих

праць.

4

.(исертац|йна робота представлена на 210 стор;нках комп'тотерного

тексту, м|стить 31 таблицто (6 окрем| стор!нки), 42 рисунки (2 окрем|
стор|нки), 14 додатк|в (32 окрем| стор|нт<и), список використаних дхерел
найменувань (15 окремих стор]нки).

з1 145

Фсновний текст дисертац|йно| роботи складае 155 стор|нок.

Автореферат представлений

на 17

стор1нках (без врахування

анотац|й) | м1стить 4 рисунка, дв| таблиц|, список опубл|кова1.{их автором

праць

з 18

найменувань, та два св|доцтва лро ресстрац|то автоРського

права на тв|р'

1.

Актуальн1сть теп:и дисертац!| та !! зв'язок з науковими

програмами' планами' темами

Б
:овар!в

умовах посилення конкуренц1!, зростання пропозиц|! на ринку

!

посл1г. п!лвише!!ня вичо! споживач!в до якост] продукш;т.

п1дприсмцям сл|д зор!ентувати свото д|яльн|сть на пост|йне п|дтрима;тгтя
та розвиток попиту споживач!в на ово1 товари

1

послуги'

!е

стосусться

,/7

!

е{4л4{1

п|дприсмотв, що нада}оть транспортн| послуги. складна економ|чна

!

пол|тична ситуацй в 9кра!н!, |нф.:тяц!я, п|двищення ц1н на енергонос!! та

зростання чиселъност! великих

|

др|бних автоперев|зник1в негативно

вплива|о гь на д]яльн!с ; ь ав го ! Ранспор'1 нит\ п!лприсмс ; в.

@дним |з засоб|в пом'яктлити вплив цих негативних фактор|в (якщо

неможливо уникнути

!х

впливу)

е

формування сратег|т просування

автотранспортних послуг п!дприемства.

!

зв'язку з цим

тема

дисертац|йно| роботи що присвячена розробц| теоретико-методичних
{1оложень

та практичних рекомендац|й щодо механ|зму

форпгування

сщатег1| просування транспортних пос;1уг с акцапьно1о.

[{ро актуальн|сть теми дисертац|йнот роботи тако){( те' що
дисертац|йне доол!дл<ення лов'язане |з темото науково-досп|дно| роботи
']

кафедри менеджменту !{ац|онаш1ьного транспортного ун1верситету
<1еоретиин| основи удосконапення системи управл|ння п|дприсмствами

транспортного комплексу)) (номер лержавно| реестрац|! 01 14[/006565), у
мея<ах яко1 здобувачем розроблено методику к|льк|сно| оц|нки фактор|в

впливу на ц1ну та як1сть пРи просуванн1 транспортних послуг
автощанспортним п|дприсмством на ринку.

\4ета досл|дження в1дпов|дае тем| дисертац|йно! роботи, задан|

в

повн|й м|р| роз]Фива1оть перел|к тих завдань' що треба вир|тлити для
досягнення мети.

Фб'скт | предмет досл!дя<ення в ц|лому визнанен| коректно.
2. €туп|нь,

обгрунтован1сть наукових поло2кень, висновк1в

рекоменлаш!й. |х достов1рн!сть

1

1

новизна

,[о основних наукових поло)кень' рекоме1]дац|й, що да1оть п|дстави
присво!!и дисеРтан]у на1 ковий сп1п!;ь канлила': а економ|чних наук сл!л
в1днеси:

2.1
'с<ло

ехо

н |з

Фтпршлсало

лс

ф

поёшцьслашй розв|!п|ок в|/3!!ачення поня'п1п'|

ор лту в ат:ня слпралпее!!

просуван]ш !пранспор!пн|1х по&цу')

(с.92_100).

3азначений механ|зм визначае теоретинн|

!

формування сратег|1 просуван1{'1 послуг | вклтонае
теоретичного] 1нформац|йного

1

методичнт оонови

в оебе

п|дсистеми:

орган|зац!йного забезпечення.,{исертант

на в!дпов|дному р!вт;! розгттядас кожну з цих п|дсистем: визнанас м|сце
ко)кно]

з них в

послуг, зм1ст

1

процес| розробки стратег|! просування транспортних

використання у вир|тшенн! поставленого завдання,

17овт:зтта

цьо]о на) кового рез}ль]а]у поля?ас у с!]с[пеуатпазац/}' накопизенцх ?нано

фор*цлтованн1 тпеоретпшко-лоетпо0шнншх

заса0 розробки

/

с!пра/пе?[[

просування 7пра1.|спор7пн!1х послуе.

2.2

|0ост<оласьче'!о

процес

спрапе2'' прос!вання

форлоування

пр онс пор,пн !!х поспуе п|0 пр шс.оослпва (с. 100-124)'

,{аний науковий результат € подапь1пим розвитком попереднього

результату механ|зму формування

стратег1| просування транспортних

послуг' а оаме, його орган|зац|йн|й п|дсистем1.
,{исертант досить повно

|

науково-общунтовано розкривас сутн|сть'

зм|ст ко;кного етапу формування стратег|! пРосуванн.'{
п!длри.мства

! у

летал!зованому вигляд; прелставля(

у

послуг
виглял!

принципового алгоритму (с. 110) та трьох детал;зованих: маркетингового,

експертного

та

за1вер1]!алъного. !{аведен1

алгоритми та |нтерпретац!я

кожного !х блоку дас змогу визначити посл|довн|сть розробки та вибору
стратег11 просування транспортнгх послуг.

}{овшзна цьоео науковоео резуль/па1пу
посл!0овтсостп/

!

зла1стпу операц!й (епзап!в)

по,\я2а€

у

в11значенн!

форлсування

с,пра1пе?1[

просуват!ня пранспор1пн11х по слуе'

2'3

Фтпрсъмсопа пооаль!'.!нй ршв'!п1ок''еп1оёшчн, реко]\|енаоц1[

щоао обФ)1нпувоння переп!ку основ!1.[\ фоктпор1в !

'|т л<йьт<[сно[ оц1нкта

на фор]1|ува!!ня ц1н,. якос!п' посл!е
'

1{атегор|я ц1на

1

на товари та послуги.

визнача€

(с.73

90').

як|сть е головними чинниками формування тто;титу

Ёа пертлому

етап| вир|тпенття ц|е] задач| дисертант

умови | напрямки вппиву ц1ни | якост| на

транс!!ортних

просуван1т{

посщ/г на ринку. Але ц|на | як|сть сам| знаходяться

п|д

впливом велико] к!лькост| первинних фактор|в. фя подальтпого
проведення досл|джень, а саме, проведення 5шот-анал|зу треба
общунтувати ц1 первинн1 фактори впливу на процес 11рооуван!ц1
транспортних поолуг на ринку.

\4етодом, що дозволяс вир;ц1ити ц1о задачу! е метод експертних
оц|нок. Бикористовуточи цей метод дисертантом визначено перел!к цих
фактор|в (та6л. 2.2) та к!льк|сна оц|нка 1х впливу на ц|ну та як|оть
(приклад такот оц|нки для

108 <Бй 1ранс вм

тгап8) наведено в

табл.2.3).

1аким иином, новцзна цьоео науково?о резуль/па7пу поля?ас у
розробц]

лцетпоёцчнэцх рет<омен0ац!й

основн11х фактпор1в
послу?.

2.4

'

!х

щоёо о6рунтпувоння

к!льк!сно1- оц!нкш

9п'эртолсов по0альгццй

на

перел[1{у

форлаування ц[нц ! якос7п!

рвв!|,пок лтетпо0цчнцй п!0х|0 що0о

форлтувлння б1зтсес-стпроптее!й просувпння !про!сспортпнгъх послуе (с. \24

-

154).

фя

формування б1знес-сщатег|й просування транспортних послуг

дисертант рекомендус викориотовувати модиф|кований Б[91-анал|з.

йо.о су'..''то

в|дм1нн|стто е

о побу0ова

лаатпршц!

:

5[|Ф7-анап[ц окреэмо ё:тя колсноео

сунасттшй стпан, капенёарний пер!оё' ма{тб1ппн!й

коэюноео

з

пФ!оо

'

пер/о0у'-

в113начення оля

цэ;х пер!оё1в а|!ь/пеРна1пцв 61знес-стпратпее!й просування

1пранспор7пт!!1х послуе (о' 140

-

152);

о

лцетпоёцка к'льк/сно[ оц!нкц окрелосьт
фактпор1в

1

\с. \24 _ 129);

[х невцз||аченос!п1

. о.!!1!ка с1.[пц в11пцву коэ!ст!о?о
фактпора як зовн!тпнього. так
внутр11]]нього отонення (с. 129 _ 140);

.

к!льк.сна оц!нка ко|а'/1пексноео пока3нцка

склада1оть б|знес-стратег|1 по пер|одам (о.

Б
тат<ож

150

взас+цо0[1' фактпор/'в,

]

як\

154).

робот! ощиман| | |нтп1 ментп зна.типт! науков| результати' що

в|др|знятоться нови3ното.

!с!

ощиман! авгором науков! резуль]а]и маю.:ь високий ступ!нь
достов!рност| 1 обтрунтованост|, що п1дтверджусться узагальненням
зна.тно'! к|лькост1 фундаментальних праць в1тчизняних

внених-економ|ст1в, використанням знач1{ого

та зак0рдонних

обсяц

статистично|

|нформац1!, достатньото апробац|ето та впровад)кенням
у виробництво.
3.

[еоретипна ц|н:л|сть 1 практинна знанущ!сть
наукових результат!в

1еоретинна ц!нн|сть результат|в дисертац!йного

досл1д;кенгтя

пол'1гас

у розробц| теоретичних положень' методичних та ]|рактичних
рекомендац|й щодо механ|зму формування стратег|! ]1росуван1'{
транспортних послуг на ринку.
[1рактинна зна:тущ1сть на1,кового досл1д)кення полягасте 1'ому,
що
у
окрепл| лоло:т<ення та висновки були доведен1 до
р1вня анал1тичних
матер|ал1в для практичного викоРистання та прикладних
рекомендац1й,

вони можуть бути
п!лприсмс:в
п

|

впроваджен1

гпавнальном1 прошес!

в

д|яльност1 авторанспортних

виших нав'![шьних заклал!в

!дго довш ! фах|вш!в лля авгомоб!льного.]ранспор!у

}кра!ни'

|1риклад;е значення розробок дисертанта п!дтверджусться
впровадт{енням в д1яльн|сть

тов (Бм

1ранс

-

при

Б\4

1гапв>>

м.

1х

]{и1в (акт

впровад)кення в1д 09.02.2010 р.), тдв <Фр1он-АБ1Ф> м. \4икола!в (акт
впровадже1{ня втд 29.05.2015 р.),
<[анд1кап> м. 1{и!в (акт
впровадження в1д 19.05.2015 р.) та в навнальному процес| Ёац|онального

тов

щанспортного ун1верситету при викладант.т| дисципл1н <9правл|ння
конкурентоспроможн|стто п1дприсмств>, <<€тратег!я п1дприемств> (акт
впровад;тсення в!д 15.05.201 5 р.).

4. Фц!нка повноти викладення досл!д:кення в

опубл!кованих роботах
Фсновн| теоретико-методинн! положе!1ня, методинн!
ре1(омендац1т
та висновки дисертац|| опубл1кован1

статей

_ у наукових фахових

у

18 науковттх працях, у тому нисл| 9

;курналах,

у тому

иисл1 1 елекщонному

виданн!, 8 з яких € одноос!бними (1 одноос!бна стаття опубл1кована
у
закордонному виданн!) та
публ!кац1й
матер|алах наукових

9

_у

конференц|й (3 м|жнародних). 3агапьний обсяг складае 2,48 д.а.,
2,39 д.а. нале;кить особисто автору.

5. 8!дпов!дн!сть дисертац1| встановленип|

з

яких

вимогам

{исертац|йна робота ){елезняк 1{.!1. складасться з| вступу, трьох
розд1л1в' загалъних висновк|в, додатк1в, с[{иску використаних джерел, як!

викладено на 210 стор|нках тексту. \4атер!али дисертац|! про|лтостровано
42 рисунками, 31 таблицето та м|стять 14 додатк|в. €писок використаних
дясерел нал|нуе 145 найменувань.

,[ог|ка дисертац|йного досл|джен:тя п|длорядкована поставлегт|й
мет! та завданлтям, визнача€ отруктуРу роботи' (щуктура дисертац!йно!
роботи узгоджуеться

з

назво}о] мето|о

та завданн'{ми досл|дження;

!1

оформлення в1дпов|дас чинним вимогам; науков1 полот{ення викдадено

конкретно, лог1чно; вионовки |
рекомендац;т грунту}оться на результатах
авторських досл|джень проблеми.

Результати, отриман|

в

робот1, пройтпли належну апробац!то на
дев'яти науково-практинних конференц1ях'

Автореферат розкрива€

основн! поло:кення дисертац|йно!
роботи |
в|дпов!дас |1 зм|сту та сщуктур1. 1екст
автореферату не м1стить ;толо;кень_
як| не знайтпли в1добра>тсення в
дисертац|!.

6.

Аискус!йн! полои{е[|ня та заува)|{ен![я цодо зп!|сту дисертац!т

[{озитивно оц|нтототи здобутки дисертанта' вва:касмо
за необх!дне
зазначити наступн| дискус1йн1 попо)кення та зауважент{я
до подано1
дисертац|йно| роботи:

6.1 €л1рним е

визначення механ|зму формування стратег!|
просування транспортних послуг як комплексу
взаемопов,язаних
елемент|в

(с. 93). !кщо в1н

називатися системо1о.
мети.

складаеться

|з п!дсистем, т0

ловинен

Б механ|зм] не визначено спос|б д|| досягнення

6.2 \4етод проективного тестування' за
допомогото якого вид|лен|
щи групи стратег|й (табл.3.1 _ 3.3; с. |2\-124), сл|д було доповнити
!нструк : ивними матер!алами по !х застосуваннго.

6.3 €п!рним

с

перенесен1'{ законом|рностей впливу
д1! р|зних
форплування ц|ни 1 якост1 перевезень' встановлених на

фактор|в

на

прик-гтад1

одного м1жнародного сполучен}'{ }кра1на _ |{ольща,
на

умови

ф1 нкш!он1

вання

ав.:

|нтп|

омоб!льного транслорту.

6.4 €п|рним такоя{ € перенесення законом1рностей
формування
попиту на сезонну послуц на пот]ит на нову послугу.
6.5 [исертант в своему досл1дя<енн| застосовуе
два показники якост|

щаътспортно| {]ослуги: збереження вантажу та доставка ванта)ку в

обумовлений терм|н (стор. 62).

Ёе

заперепу]очи такий п|дх|д

ол1д

в!дз::анити. що авгор не пропон)с шлях!в зас;осувангш цих показник!в в

маркетингов1й д|яльност1 п|дприемств для впливу на попит. йо>т<ливо
це
не входило в зада.т1 досл!дтсення, проте могло б значно п!двищити

практичну ц!нн|сть роботи.

Б

подальтлому таку роботу сл1д було б

провести.
6.6 1еоретитн| досл1д;т<ення, викладен| в п|дрозд|л1 2.2 (стор. 64-12)
лро!люс :р5

и

етичними }€шежнос гя\'|и. як| розкрива:оть с5 тн!с : ь
досл!джуваних процес|в. Розум1тони об'смн|сть та необх|дн|с'ть знанних
ресурс|в все-таки бокано було б провести експериментальн| досл|дження
ва':

г!по':

хонабдеякихзних.
6.7 |1ат<тпь, автор не уникнула в дисертац1| та автореферат| деяких

описок в текст!. 1ак на стор. 13 автореферату та стор. 130 дисертац1!
використано слово <<слабост|>>] хоча на 1нтлих стор!нках, де це необх|дно,
застосовусться слово <<слабкост]>. Ба стор. 62 дисертац|! в пертлому абзац1
п|дрозд!лу наявне ли1]]е слово (виходити).

Бисловлен| зауважен1'{

|

сп!рн1 питання не зни)ку}оть суттево

позитивну оц|нку теоретипного р1вня та практичного
результат|в дисертац|йно| роботи ){елезняк

7. 3агальний

значе!1ня

1{..]1.

впсновок

!исертац|йна робота ){елезттяк |{атерини,т1еон|д!вни представляс

собо;о завертлене наукове досл!дтсення, яке м!стить нов| науково
обгрунтован| теоретинн| 1 практинн1 результати, як1 в сукупност|
розв'язутоть ва)кливе науково-прик.]]адне завдання _

розробленття

теоретичних засад' методичних поло)кень | практивних рекомендац|й
щодо механ|зму формування стратег!й просування щанспортних послуг
п!дприсмств, який забезпечить найб1льтций попит на транспортн! послуги'

що мае суттсве значення для науки

економ|ка та управл;ння

п!дприемствами автомоб!льного транспорту.

{исертац|я ){елезняк

1{.']1'

за зм|стом 1 як1стто теоретичних та

методичних розробок в|дпов1дае р|внто дисертац|й на здобуття наукового
отупен}о кандидата економ1чних наук. 8ибрану тему

дисертац1йно?

роботи необх|дним чином ро31<рито; поставлену мету досягнуто; завдання

дисертац|йно| роботи

в

спец1альност! 08.00.04

-

видау и економ

,1.

!ч

но1л!я

п

ц|лому виконано. 1ема дисертац!! в1дпов|дас
економ1ка та управл1ння п|дприсмствами (за

ьнос.:

!.1.

Автореферат дисертац|| необх|дним чином
розкривае основн! 11
положення та висновки, е |дентинним дисертац|| за струкцрото та зм|стом
та не м|стить |нформац!|, що с в!дсутньо}о дисертац!йн1й
у
робот|.

[исертац|я за сво'й зм!стом в1дпов1дас п. п. 9, 1\, 12, 1з'
(порядку присуд}(ення науков{тх ступен!в | присвоення вченого

14

звання

стар11.1ого

наукового сп|вроб1тника> затверд)кеного постаново]о (аб|нету

м|н!стр|в }кра!ни в1д 24.07 '201з р. }{э 567, а !1 автор _ ){елезняк 1{атерина

_

засщ/говус присудя{ення наукового ступеня кандидата
економ|чних наук за спец|альн]стто 08.00.04 - економ1ка та
управл|ння
,т1еон|д|вна

п|дприемствами (за видами економ1нно! д|яльност!).
Фф|ц1йний опонент:
3аслутсений д!ян науки

|

техн|ки !кра!ни,

докт. екон. наук, професор,
професор кафедри менедт(менту

