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системі державного регулювання морської портової галузі та на мікрорівні 

управління портом. Практична спрямованість отриманих результатів дисертаційного 

дослідження підтверджується: Департаментом аналітики та контролю Одеської 

міської ради (довідка № 57к від 07.04.2017 р.). Пропозиції автора внесено при 

розробці комплексної Програми розвитку промисловості м. Одеси в рамках дій 

щодо реалізації стратегії економічного та соціального розвитку м. Одеси до 

2022 року та Концепції стратегічного розвитку «Одеса-2022» − з метою 

використання у програмах моніторингу фінансово-економічної діяльності 

промислових підприємств м. Одеси. Основні результати розроблених концепцій, 

методів і моделей упроваджено в діяльність державного підприємства 

«Спеціалізований морський порт «Октябрьск» (акт упровадження № 25-407ц від 

28.12.2016 р., цивільно-правовий договір № 407ц-2014 від 16.12.2014 р.), ТОВ «Порт 

Очаків» (акт впровадження № 160 від 06.10.2017 р.). 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному процесі 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова МОН України при 

викладанні дисциплін «Управлінська освіта», «Управління ризиками» (акт 

упровадження № 06.07-01-0173 від 03.02.2016 р.) та Одеського національного 

економічного університету МОН України при викладанні дисциплін «Фінанси», 

«Міжнародні фінанси», «Управління ризиками страхової компанії», «Ризик-

менеджмент» (акти впровадження № 01-17/331, № 01-17/333, № 01-17/334 від 

02.03.2016 р.). 

5. Повнота викладення основних положень дисертаційної роботи в 

опублікованих роботах та авторефераті. 

Результати дисертаційної роботи достатньо повно викладені у 37 наукових 

публікаціях, загальним обсягом 229,28 ум.-друк. арк., з яких особисто автору належить 

69,61 ум.-друк. арк. 

Позитивним є наявність 22 статей у наукових фахових виданнях, 1 стаття – у 

зарубіжному виданні, включеному до міжнародної наукометричної бази Scopus; 21 

стаття – у наукових фахових виданнях України, у тому числі 14 – у виданнях, що 

включені до інших міжнародних наукометричних баз;.  Достатньою є кількість 

матеріалів конференцій – 8. 

Статус, обсяги та зміст публікацій відповідають встановленим вимогам МОН 

України. 

6. Дискусійні положення та зауваження до роботи. 

В цілому є всі підстави результати дисертаційної роботи оцінити позитивно. 

Втім, незважаючи на загальну позитивну оцінку, вважаю за доцільне висловити 

такі зауваження. 

 1. Зміст поняття «функціональна стандартизація управління ризиками» на с. 

28 дисертації не отримав належного розкриття у формулюванні новизни 

дослідження, зокрема, в частині того, що саме мається на увазі під розвитком цієї 

стандартизації через галузеве бачення і чому саме стандартизація.  
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 2. На с. 106 дисертації наведене наступне твердження: «ідентифікація 

суспільно необхідних витрат передусім спрямована на мінімізацію сукупних витрат 

суспільної праці, а отже, на максимізацію функцій корисності агентів ринкової 

системи». Потребує уточнення, що саме є аргументом функції корисності, виходячи 

з наведеного твердження, тобто що саме буде максимізуватися і чи максимізуватися 

взагалі, якщо ми прагнемо до зменшення суспільно необхідних витрат за того ж 

самого продукту, або принаймні збільшення продукту більшою мірою, ніж 

зростання суспільно необхідних витрат. 

 3. Не зрозумілою є відповідність між завданнями роботи та результатом, 

відображеним на рис. 2.1 – «Неоінституційний методологічний конструкт 

дослідження»: в дисертації та авторефераті не визначено такого пункту наукової 

новизни. 

 4. На стор. 159 - 160  автором запропоновано розглядати порти, як вільні зони, 

при цьому одним з типових механізмів їхнього функціонування 

визначено «розташування вільної зони на території країни з одночасним її 

перебуванням під юрисдикцією іншої країни, тобто поза митним простором». 

Вільна зона – це дійсно відмінна юрисдикція (цей термін традиційно 

використовується для позначень у законодавчому забезпеченні  режиму 

господарювання, відмінного від загальнодержавного), однак, залишається 

незрозумілим чому згадана інша країна; чи є приклади, коли інша країна має 

юрисдикцію на території даної, крім екстериторіальності транспорту або анклавів. 

 5.  В роботі недостатньо уваги приділено еволюції та розвитку існуючих в 

теорії економіки поглядів на формування доданої вартості, яка створюється як 

результат роботи механізму бізнес-моделі (стор. 104). Такий екскурс, на нашу 

думку, є доцільним з погляду визначення різновидів теоретичних поглядів 

науковців. Крім того, доцільно проаналізувати, які теоретичні погляди сьогодні 

превалюють в наукових дослідженнях з формування доданої вартості на макро та 

мікро- рівнях економіки. 

6. В третьому розділі дисертаційної роботи на стор. 212-223 та в Додатках А – 

Н автором наведено результати використання програмно-методичного комплексу 

для оцінки зведених показників вірогідності реалізації ризику банкрутства ДП СМП 

«Ольвія» за моделями Ліса, Спрінгейта, Конана та Голдера десяти морських портів 

Уркраїни за 2012 – 2016рр. Проте незрозуміло, чому аналіз бізнес-моделей на 

ерцгмах наведений за три роки (стор. 219 - 223). 

7. В п’ятому розділі дисертаційної роботи (стор. 352-377) спільна вартість 

розглядається одночасно як категорія і макро-. і мікрорівня, які поєднуються за 

допомогою багатофакторної регресійної моделі на базі системи статистичного 

аналізу й обробки даних Statistica 8.0. Можна припустити, що спільна вартість (у) 

розглядається одночасно як категорія і макро-. і мікрорівня. Саме цим можна 

пояснити знак «+» біля аргументів «податок на прибуток» та «відрахування на 

соціальні заходи» і наявність позитивного вільного члену, навіть якщо підприємство 



 

 


