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1. Актуальність теми дисертаційного дослідження
Залізничний транспорт України поступово втрачає свої конкурентні
позиції на ринку транспортних послуг. За останні півтора року обсяги
пасажирських перевезень суттєво знизилися через зменшення доходів
громадян, міграцію населення за кордон, скорочення транзитних перевезень,
воєнні дії та ін. Крім того, причинами зниження ефективності його роботи є:
збереження низьких соціально-спрямованих тарифів на деякі види
пасажирських перевезень; відсутність дієвої концепції побудови гнучких
тарифів; недосконала організація руху поїздів та економічно необґрунтована
дальність їх курсування.
Для ліквідації вказаних недоліків та захоплення лідируючих позицій
на ринку пасажирських перевезень слід впровадити: технічне
переоснащення пасажирської залізничної інфраструктури та рухомого
складу; удосконалити систему управління та організації руху; підвищити
швидкість руху, якість та комфортність пасажирських перевезень;
удосконалити тарифну політику та впровадити систему змін з підвищення
ефективності роботи пасажирського господарства.
В умовах відсутності необхідних інвестицій зазначене вище завдання
можна частково вирішити шляхом зниження витрат та підвищення доходів
від експлуатації пасажирських поїздів за рахунок визначення раціональних
відстаней та маршрутів їх курсування. Тема дисертації відповідає
загальнодержавним та регіональним програмам розвитку залізничного
транспорту, що реалізуються в Україні. Перераховані проблеми
обумовлюють актуальність теми дослідження, проведеного здобувачем.
2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Робота має безпосередній зв’язок з планами науково-дослідницьких
робіт Дніпропетровського національного університету залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна за темами: «Розробка порядку
визначення ефективності курсування пасажирських поїздів», реєстраційний
номер 0111U007615 (2011 рік); «Розробка методики розрахунку тарифів на
перевезення пасажирів залізничним транспортом у приміському
сполученні», реєстраційний номер 0111U007616 (2011 рік); «Порядок
визначення ефективності курсування приміських поїздів за окремими
напрямами Придніпровської залізниці», реєстраційний номер 0111U007615
(2011–2012 роки); «Підвищення ефективності пасажирських перевезень за
рахунок оптимізації зон курсування та удосконалення класифікації поїздів»,
реєстраційний номер 0114U002545 (2014 рік).
3. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій
Дисертація Матусевича О. О. за своїм змістом характеризується
теоретично-методичним наповненням. Висновки і рекомендації, отримані в
ході дослідження, є обґрунтованими, мають практичний характер.
Визначена мета і завдання дослідження, об’єкт і предмет відповідають
обраній темі, є науково обґрунтованими та аргументованими.
Ознайомлення зі змістом дисертації та автореферату, основними
опублікованими працями дозволяє зробити висновок, що основні
положення, які визначають наукову новизну дисертації і є предметом
захисту, одержані Матусевичем О. О. як результат наукового дослідження, в
якому наукові положення, висновки і рекомендації, сформульовані автором
самостійно і відображають особистий внесок автора.
Достовірність та обґрунтованість отриманих у роботі висновків та
рекомендацій підтверджується сукупністю наукових результатів. Висновки і
пропозиції базуються на глибокому вивченні дисертантом сучасних
теоретико-методологічних і практичних проблем розвитку залізничного
транспорту України, грамотному використанні сучасних методів
дослідження, а також значної та якісної інформаційної бази.
Основні наукові положення і результати дослідження доповідалися та
пройшли апробацію на міжнародних конференціях.
На початку дисертаційної роботи автор розкриває сутність
економічної категорії «ефективність пасажирських перевезень» та
досліджує проблему підвищення ефективності залізничних пасажирських
перевезень (с. 14-21).
Узагальнення вітчизняного та іноземного досвіду з підвищення
ефективності пасажирських перевезень у всіх видах сполучення (с. 22-33)
дозволило автору не тільки визначити особливості та ключові риси вказаної
проблеми але й виділити головні чинники трансформаційних змін (с. 62),
вплив яких визначає сучасні напрямки її розвитку.

На користь достовірності проведених досліджень свідчить
використання широкого статистичного матеріалу та достовірних методів
його обробки при оцінці здобувачем стану роботи залізниць України за
пасажирськими перевезеннями (с. 52-101).
У роботі міститься обґрунтування комплексу заходів щодо
підвищення ефективності експлуатації пасажирських поїздів за рахунок
оптимізації зон їх курсування (с. 33-34, 102-103).
Для коректного рішення вказаної проблеми Матусевич О. О. визначає
основні фактори, які впливають на ефективність курсування різних видів
пасажирських поїздів і удосконалює їх класифікацію (с. 102-110).
На (с. 111-121) здобувачем розроблено методичний підхід щодо
визначення оптимальних зон курсування різних видів пасажирських поїздів
з урахуванням їх кількості за видами сполучень на певному маршруті,
дальності та швидкості руху.
На основі вказаного підходу в роботі розроблено принципи
визначення оптимальних зон курсування приміських, регіональних та
міжрегіональних поїздів залежно від середньої дальності поїздки пасажирів
та їх середньої кількості протягом звітного року (с. 121-133) та швидкісних
поїздів за рахунок встановлення беззбиткової протяжності маршруту
залежно від доходів та питомих витрат Української залізничної швидкісної
компанії на конкретному напрямку руху (с. 133-143).
За результатами проведених досліджень, автором удосконалено
класифікацію пасажирських поїздів в Україні, яка побудована за принципом
оптимізації зон курсування пасажирських поїздів (с. 143-149).
За сукупністю та рівнем викладення наукових положень дисертаційну
роботу Матусевича Олексія Олександровича можна оцінити як закінчене
дослідження з вагомими науковими результатами, які є достатньо
обґрунтованими та достовірними.
4. Наукова новизна, отримана в дисертаційній роботі.
Аналіз дисертаційної роботи Матусевича О. О. дає підставу
стверджувати, що сформульована автором мета дослідження досягнута,
завдання виконано у повному обсязі, а результати характеризуються
вагомою науковою новизною та практичною значущістю.
Наукова новизна дисертаційної роботи полягає у такому:
1. Розроблено методичний підхід щодо визначення раціональних зон
курсування пасажирських поїздів різних видів, який базується на принципах
зниження експлуатаційних витрат та підвищення доходів від перевезень за
рахунок зміни їх маршрутів, відстані курсування та основних впливових
факторів (с. 111–121).
2. Удосконалено методичний підхід щодо визначення оптимальних зон
курсування приміських поїздів за рахунок встановлення раціональної

протяжності маршруту залежно від середньої дальності поїздки пасажирів та
їх середньої кількості протягом звітного року (с. 121-133).
3. Удосконалено методичний підхід щодо визначення оптимальних зон
курсування швидкісних поїздів за рахунок встановлення беззбиткової
відстані їх курсування на певному маршруті залежно від доходів та питомих
витрат Української залізничної швидкісної компанії (с. 133-139);
4. Набув подальшого розвитку методичний підхід щодо визначення
впливу населеності поїзда та вартості проїзду в ньому на збільшення
раціональної зони курсування швидкісних поїздів, який базується на
використанні методики покриття витрат доходами від перевезень (с. 139143);
5. Набула подальшого розвитку класифікація основних факторів
впливу на ефективність курсування різних видів пасажирських поїздів, яка
включає п’ять груп чинників, що враховують характеристики рухомого
складу, організацію руху пасажирських поїздів, сучасний стан залізничної
інфраструктури, тарифну політику, якість обслуговування пасажирів (с. 102111).
6. Набула подальшого розвитку класифікація пасажирських поїздів в
Україні, яка побудована на принципах оптимізації зон їх курсування за умови
беззбиткової діяльності (с. 143-149).
5. Практичне значення отриманих результатів дослідження.
Практичне значення отриманих результатів полягає в їх використанні
для управління ефективністю залізничних пасажирських перевезень в
Україні, а саме:
- розроблена класифікація факторів впливу на оптимізацію зон
курсування пасажирських поїздів, яка дозволяє визначити раціональні
кордони їх обороту;
- розроблена методика визначення оптимальних зон курсування
пасажирських поїздів різних видів (акт впровадження від 3 червня 2015 року,
виданий ДНУЗТ);
- запропоновані принципи визначення ефективності функціонування
окремого приміського пасажирського поїзда (акт впровадження від 10 червня
2015 року, виданий ДП «Придніпровська залізниця»);
- удосконалена класифікація пасажирських поїздів в Україні, побудова
якої базується на принципах оптимізації зон їх курсування.
Окремі положення дисертаційної роботи були використані здобувачем
у навчальному процесі Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (акт впровадження від 3
червня 2015 року, виданий ДНУЗТ).

6.

Оцінка повноти викладення дослідження в опублікованих
роботах.

Результати дисертаційних досліджень опубліковані у 19 друкованих
працях, у тому числі 6 статей у фахових збірниках наукових праць
(у тому числі 3 у співавторстві), 4 статті в інших збірниках наукових праць
(у тому числі 1 у співавторстві, 1 у зарубіжному збірнику) та 9 у тезах
доповідей наукових конференцій (у тому числі 2 у співавторстві). Загальний
обсяг наукових статей – 5,28 ум. друк. арк., з яких особисто автору
належить 3,52 ум. друк. арк.
Результати, отримані в роботі, пройшли апробацію на 9 міжнародних
конференціях.
Одержані здобувачем результати поглиблюють існуючі теоретичні й
методичні положення та вирішують нові наукові завдання, що не знайшли
висвітлення в сучасній літературі.
Автореферат розкриває основні положення дисертаційної роботи і
відповідає її змісту та структурі.
Положення, що відбивають наукову новизну, опубліковані у фахових
збірниках наукових праць та пройшли апробацію на міжнародних
конференціях.
7. Структура та зміст дисертаційної роботи.
Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку
використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи – 179 сторінок,
обсяг основного тексту – 150 сторінок, у тому числі 28 таблиць, 34 рисунки,
6 сторінок, які повністю зайняті лише таблицями та рисунками, вступ на 9
сторінках, висновки на 3 сторінках, список використаних джерел, який
включає 195 найменувань, та 2 додатки на 2 сторінках.
Структура дисертаційної роботи узгоджується з назвою, метою та
завданнями дослідження, її оформлення відповідає чинним вимогам,
наукові положення викладено конкретно, логічно, висновки й рекомендації
ґрунтуються на результатах авторських досліджень проблеми.
8. Дискусійні положення та зауваження до роботи.
Незважаючи на високий рівень теоретичної та практичної цінності
виконаного дисертаційного дослідження, до змісту дисертаційної роботи та
автореферату є такі зауваження:

1. Перелік заходів щодо оцінки ефективності роботи й розвитку
пасажирського залізничного комплексу в умовах трансформаційних змін
(стор. 20) потребує додаткового удосконалення та обґрунтування.
2. На рисунку 1.1 «Класифікація заходів з підвищення ефективності
залізничних пасажирських перевезень» (стор. 33) відображено багато
традиційних заходів підвищення ефективності залізничних пасажирських
перевезень. Було б доцільно доповнити класифікацію новими заходами, які
б враховували особливості функціонування АТ «Українські залізниці».
3. З дисертаційної роботи не зовсім зрозуміло, з якою метою у розділі
2.2 (с. 60-93) здобувач аналізує застарілі дані щодо впливу фінансовоекономічної кризи 2008-2009 років на роботу пасажирського комплексу.
4. З метою підвищення результативності дослідження, було б доцільно
більш детально розглянути зарубіжний досвід оптимізації зон курсування
пасажирських поїздів, у тому числі врахувати наукові розробки російських
вчених з даного питання.
5. Текст табл. 3.14 «Класифікація пасажирських поїздів в Україні за
принципом оптимізації зон їх курсування» не узгоджено з текстом
представленим на сторінках 144 та 145, на яких сказано, що фінансування
приміських, регіональних та міжрегіональних перевезень буде виконуватися
за кошти місцевих органів влади. А в табл. 3.14 сказано, що місцеві органи
влади будуть приймати рішення щодо організації вказаних поїздів. Але це
не одне і теж.
6. На сторінках 140-142 здобувач наводить дослідження стосовно
ефективності подовження маршруту швидкісного поїзда КиївДніпропетровськ до станції Красноармійськ. Розрахунки економічного
обґрунтуванні проведені коректно, але текстове обґрунтування вказаних
розрахунків подано досить заплутано, що утруднює сприйняття
представлених досліджень.
7. У авторефераті не зрозуміло, які саме нові фактори впливають на
побудову класифікації пасажирських поїздів в Україні за принципом
оптимізації зон їх курсування.
Зазначені зауваження не знижують позитивної оцінки теоретичного та
практичного значення результатів дисертаційної роботи Матусевича О. О.
9. Загальний висновок.
Дисертаційна робота Матусевича Олексія Олександровича відповідає
вимогам п. 9, 11, 12, 14 «Порядку присудження наукових ступенів і
присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника»,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня
2013 року, оскільки вона містить результати виконаних автором досліджень

