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1. Загальна характеристика дисертації. Дисертація Король В.Ю. 

«Організація експедиторського обслуговування транспортних процесів і систем 

доставки вантажів у контейнерах», яка представлена до захисту, виконано 

українською мовою і складається з анотацій, вступу, переліку умовних 

позначень, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.  

Повний обсяг дисертації становить 286 стор., з яких 161 стор. займає 

основна частина роботи (вступ, розділи, висновки), 18 стор. - список 

використаних джерел, який містить 149 найменувань, 81 стор. – додатки. Крім 

того, в загальний обсяг роботи входять: титульний аркуш – 1 стор.; анотації, 

ключові слова і список публікацій автора (державною і англійською мовами) – 

21 стор.; зміст – 3 стор.; перелік умовних позначень – 1 стор. 

Вступ (С. 27) дисертації містить обґрунтування актуальності теми 

роботи, її зв'язок з науковими програмами, планами, темами. Сформульовано 

мету і задачі дослідження, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження. 

Наведено інформацію щодо наукової новизни і практичного значення отриманих 

результатів. Вказано відомості про особистий внесок здобувача, апробацію і 

публікацію результатів дослідження.  

У першому розділі (С. 38) розглянуто особливості транспортно-

експедиторської діяльності (ТЕД). В результаті встановлено п’ять протиріч, які 

визначають перелік актуальних, але не вирішених питань. Виходячи з них, 

автором поставлено основне наукове завдання і мета дослідження, для 

досягнення якої сформульовано три задачі, що визначають структуру роботу. У 

даному розділі також наведена розроблена здобувачем технологічна карта 

роботи, яка відображає логіку дослідження і узгоджується з переліком 

поставлених задач. 

У другому розділі (С. 86) розроблено теоретичні положення щодо 

системного уявлення і функціональної єдності транспортного, перевізного і 

вантажоперевалювального процесів. Подано логічну характеристику поняттю 

«система доставки вантажу» (СДВ) і сформульовано його дефініцію. 

Встановлено системоутворюючі фактори, які лежать в основі формування 

відповідної СДВ. Проведено структурно-функціональний аналіз СДВ і наведено 

її універсальну модель, без прив’язки до конкретних вантажів, технологій і 

транспортних засобів. Наведено розроблену автором економіко-математичну 

модель обґрунтування маршрутів доставки вантажів у контейнерах, що власне є 

однією з основних виробничих задач експедитора. 



 
 

 



 



 
 

 



 



 



 



 
 

 



 
 


