














2. У дисертації та авторефераті не наведено пояснення причини негладко-

сті залежності вартості послуг з формування відправницьких маршрутів від добово-

го вагонопотоку представленої відповідно на рис. 5.9 та 2. 

Текст дисертації та автореферату містить окремі орфографічні та стилістичні 

помилки. 

Відмічені в даному відгуку недоліки не знижують наукової і практичної 

цінності дисертації та суттєво не впливають на наукову новизну і практичну 

спрямованість виконаних досліджень. 

 

ПІДСУМКОВИЙ ВИСНОВОК ПО ДИСЕРТАЦІЇ 

В цілому дисертація Верлана Анатолія Івановича. виконана на достатньо 

високому рівні, є завершеною науково-прикладною працею, в якій отримані нові 

наукові результати в галузі експлуатації та ремонту засобів транспорту. Дисерта-

ція і автореферат написані грамотною науковою мовою, оформлення виконано у 

відповідності до вимог МОН України. Дисертація відповідає паспорту спеціаль-

ності 05.22.20 - експлуатація та ремонт засобів транспорту. 

Актуальність поставленої у роботі теми, новизна отриманих результатів, їх 

достовірність і обґрунтованість, застосовані автором методи вирішення поставле-

них задач дають підстави вважати, що робота Верлана А.І. «Підвищення ефектив-

ності перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні за рахунок розвитку 

приватних припортових станцій», що представлена   на здобуття наукового сту-

пеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.22.20 – експлуатація та ремонт 

засобів транспорту  відповідає вимогам п. 9, 11, 12, 13 та 14 «Порядку присуджен-

ня наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробіт-

ника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 

2013р. щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, 

а її автор – Верлан Анатолій Іванович заслуговує присвоєння наукового ступеня 



















6. У розділі 4 при визначенні оцінки організації перевезень вантажів 

поїздами за розкладом відсутній аналіз впливу такої організації перевезень 

на роботу локомотивного парку залізниць і використання їх пропускної 

спроможності.  

7. У розділі 5 дисертації відсутні пропозиції щодо зміни до збірника тарифів 

для тарифікації перевезень вантажними поїздами за розкладом, хоча у 

розділі 4 виконано дослідження впливу такої організації роботи на умови 

перевезень вантажів у залізнично-водному сполученні. 

8. В тексті дисертації та автореферату мають місце окремі помилки: 

орфографічні, комп’ютерного редагування та застосування роздільних 

знаків. 

В цілому вказані недоліки не зменшують науковий рівень дисертації і 

не впливають на отримані у ній наукові результати.  

Загальний висновок. 

На підставі аналізу дисертації Верлана Анатолія Івановича 

«Підвищення ефективності перевезень вантажів у залізнично-водному 

сполученні за рахунок розвитку приватних припортових станцій», поданої на 

здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.22.20 – „Експлуатація та ремонт засобів транспорту”,  вважаю: 

- сукупність представлених на захист результатів можна кваліфікувати 

як вирішення науково-практичне завдання підвищення ефективності 

взаємодії залізничного та водного транспорту за рахунок експлуатації 

приватних припортових станцій; 

- нові науково обґрунтовані теоретичні і прикладні результати у 

сукупності мають істотне значення для розвитку конкретного 

напрямку забезпечення експлуатації засобів залізничного транспорту; 

- по рівню наукової розробки, актуальності та достовірності отриманих 

результатів дисертаційна робота відповідає вимогам п. 9,11,12,13,14 

Постанови Кабінету Міністрів України від від 24 липня 2013 р. № 567 

“Про порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого 





ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Верлана Анатолия Иваниовича 

«Повышение эффективности перевозок грузов в железнодорожно-водном 

сообщении за счет развития частных припортовых станций», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 05.22.20 – Эксплуатация и ремонт средств транспорта 

 

Качество взаимодействия железнодорожного и морского транспорта 

является одним из важных условий развития экономик экспортно-

ориентированных государств. Особенно важно обеспечить эффективное 

взаимодействие морского и железнодорожного транспорта при организации 

экспорта сырьевых грузов, так как транспортная составляющая занимает 

значительную долю в их стоимости. Поэтому тема диссертации Верлана А.И. 

является актуальной. 

Перспектива развития высказанных в диссертации идей определяется 

поиском путей внедрения рыночных механизмов на транспортном рынке, 

который длительное время находился в монопольном состоянии. Появление на 

транспортном рынке частных припортовых станций позволит привлечь в их 

развитие частный капитал. Однако, появление частных припортовых станций 

связано не только с изменениями их собственности, но и с изменениями 

условий взаимодействия с магистральной железнодорожной сетью. 

В диссертации Верлана А.И. показано, что развитие припортовых станций 

позволяет сократить логистические затраты в цепях железнодорожно-водных 

перевозок. Для решения поставленных в работе задач автором использованы 

современные методы математической статистики, имитационного 

моделирования, теории графов, экономико-математического моделирования. 

К тексту автореферата есть следующее замечание: 

- из текста автореферата непонятно почему при организации движения 

грузовых поездов по расписанию не рассматривался вариант отправления 

поездов с переменным составом. 



В целом необходимо отметить, что выносимые на защиту положения 

методологически обоснованы и содержат принципиально новые понятия, 

позволяющие усовершенствовать перевозки грузов в железнодорожно-водном 

сообщении. Замечания по работе незначительны и не снижают научной 

ценности защищаемых результатов. 

Содержание диссертации соответствует требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. 

Диссертант Верлан Анатолий Иванович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 05.22.20 – Эксплуатация 

и ремонт средств транспорта.  
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