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Акryальнiсть теми дисертацiйного дослiдження

Ефективне веденtul дорожнього господарства та формування якiсноi мережi

автомобiльнИх дорiг с найважливiшою умовою стilпого соцiа-llьно-економiчного розвитку
на рiзних просторових рiвнях - загальнодержавному, регiональному та мiсцевому.

Виведення дорожньо-транспортного та дорожньо-будiвельного комплексiв на якiсно
новий, екологiчно безпечений piBeHb функцiонуваншI потрiбно для забезпечення

евроiнтеграцiйних процесiв, а також пiдвищенrrя екологiчноi комфортностi

житгедiяльностi ЕаселенIuI.

Еколого - економiчна проблематика розвитку дорожнього господарства знайшла

свое вiдображення в працях багатьох науковцiв. Однак сучасна практика

lrриродокористування у форматi функцiонуванIuI дорожньо-транспортного комплексу

свiдчить про недостатнiй piBeHb дослiджень теоретико-методичних основ створення та

розвитку економiчних механiзмiв екологiзацiТ дорожнього будiвництва. Щисертацiйне

дослiдження Юрченко О.В. е актуztльним, оскiльки нацiлене на обгрунryваннlI

теоретико-методичних засад формування органiзацiйно-економiчного механiзму

забезпечення екологiчноi безпеки дорожнього господарства

,Щисертацiя виконана вiдповiдно до основних напрямiв державноТ екологiчноi
полiтики УкраiЪи в галузi охорони довкiлля та рацiонztпьного використаншI природних
pecypciB та наукових програм нацiонального i регiонального значеншI у згаданiй сферi,

зокрема Основних засад (стратегii) державноi екологiчноI полiтики УкраiЪи на перiод до
2020 року; КонцепцiI нацiональноi екологiчноТ полiтики УкраiЪи на перiод до 2020 року;

,.Щержавноi цiльовоi економiчноi програми розвитку автомобiльних дорiг загального

користуваннrI на 20lЗ-20l8 роки.
Необхiдно зазначити, що вибрана та розроблена тема пов'язана з прiоритетними

напрямами дослiджень Сумського нацiонального аграрного унiверситету.

ии



Qсновнi HayKoBi полоrrсення, вttсновкч i пропозIлцiii, ulо сформульованi

у dшсерmащii, tx новшзна, сmупiнь обrрунmованосmi mа dосmовiрнiсmь

Ознайомлення зi змiстом опанованоi дисертацiйноi роботи, авторефератом та

опублiкованих iT автором наукових праць дозволяе опоненту визначити ocHoBHi HayKoBi

положення, висновки i пропозицii, якi сформульованi дисертантом самостiйно,

характеризуються науковою новизною i вiдображають особистий внесок у теоретико-

методологiчнi i науково-методичнi положенЕя економiки природокористування та

охорони навколишнього середовища щодо формувантrя органiзацiйно-економiчного

механiзму забезпеченнrI екологiчноi безпеки дорожнього господарства.

Yci елементи науковоi новизни вiдзначаються деталiзованим обГрунryванням

автора, логiчною взасмопов'язанiстю та в цiлому вiдповiдають обранiй тематицi

дисертацiйного дослiдженIuI, з рiзних cTopiH вирiшуючи yci поставленi завдання, що у
кiнцевому пiдсумку дозволило досягти поставленоi мети. ,Щисертацiя структурно

вкJIючае вступ, три роздiли, висновки, сfIисок лiтераryрних джерел (220 найменувань) та

додатки.

Щодо змiсту роботи, то можна констатувати, що вона мае логiчний характер,

вiдзначаеться KoHKpeTHicTro пропозицiй.

У першому роздiлi <Теоретико-методичнi засади формуванrrя органiзацiйно-

економiчного механiзму забезпеченнJI екологiчноi безпеки дорожнього господарства>)

здобувач надае розгорнуте визначення теоретико-методологiчного пiдГрунтя

дисертацiйного дослiдженIuI та формулюе свое ба{ення стосовно поrrятiйного апарату

на ocHoBi детального аналiзу iснуючих пiдходiв у вiтчизrrянiй та зарубiжнiй практицi до

трактування сутнiсно-змiстовноi основи таких категорiй як ((оргаЕiзацiйно-економiчний

механiзм>> та ((екологiчна безпека>, У роботi розглянуто специфiку взаемодii суспiльства

й природи, розглянуто ocHoBHi складовi дорожнього господарства та дослiджено вплив

дорожнього господарства на довкiлля. Запропоновано авторське визначення ,TepMiHy

<екологiчна безпека дорожнього господарствa>) (с.а 1).

,.Щисертантом розроблено структурно-функцiонttльну схему формування
органiзацiйно-економiчного механiзму забезпеченЕя екологiчноi безпеки дорожнього

господарства, що ма€ {рунтуватися на рядi органiзацiйних та економiчних методiв,

iHcTpyMeHTiB та важелiв i пiдкрiплюватися нормативно-правовим, органiзацiйно-

технiчним, соцiальним, iнституцiйним та iнформацiйним забезпечеЕIuIм (с. 16, 49).

У другому роздiлi <<Еколого-економiчнi основи функцiонуванIuI дорожнього

,/ господарства)) проаналiзовано органiзацiйно-економiчний стан дорожнього господарства

Украiни, зокрема Сумськоi областi, а також представлена еколого-економiчна оцiнка

територiй, якi зайнятi пiд автодороги та iншi структури (об'екти) дорожцього

господарства.



Щисертантом узагальнено методичнi пiдходи до визначення показникiв i норм

екологiчноТ безпеки автомобiльноТ дороги, як найважливiшоi складовоТ дорожнього

господарства (с. 67-S4). Акryальними е проблеми розглянутi в параграфi 2.2., В ЯКоМУ

окреслено особливостi функцiонування дорожнього господарства в ринкових умовах

господарювання при дотриманнi екологiчноi безпеки у KoHTeKcTi принципiв сталого

розвитку ( с.85-116). Запропоноване авторське трактування дефiнiцii <втома автодороги>

як критерiю стану дорожньоТ мережi та розрахованi фа." втоми дороги (с. 99-102).

На ocHoBi анаrriзу еколого-економiчних завдань щодо розвитку дорожнього

госп9дарства здобувач обгруrrговуе необхiднiсть створеншI регiонального цiльового
l - а:-____л_-_л----

дорожнього фонду з метою адресного фiнансуваншI ведення дорожнiх робiт в областi (с.

108-110). При цьому окреслено ocHoBHi пiдходи до створення iнстиryту екологiчного

cTpaxyBaнIu{ автомобiльних дорiг Сумськоi областi з урахуванням ризикiв, а також

особливостей виробничоiдiяльностi пiдприемств дорожнього господарства (с. 118-123).

Здобувачем удоскон€rлено методику iнтегральноi оцiнки еколого-економiчного

збитку, завданого довкiллю дорожнiм господарством з урахуванням макроекономiчних

чинникiв, коефiцiенту (втоми автодороги>, екологiчноi сиryацii територii та фактичного

стану дорiг (с. 128-130). Запропоновано науково-методичний пiдхiд до оцiнки величини

еколого-економiчного збитку пiд час виконання дорожнiх робiт, який на вiдмiну вiд

офiцiйно дiючих положень враховуе залежнiсть мiж покzLзниками втоми автодорiг та

зростанням фактичних витрат на проведеншI ремонтних робiт (фактор впливу) у
порiвняннi з нормативним piBHeM.

Слушними е пропозицii автора дисертацiйноi роботи щодо важливостi

формуваншI системи еколого-економiчного монiторингу стану дорожнього господарства

(с, |24-|28, 180).

У третьому роздiлi <Модернiзацiйнi аспекти формуванrrя рацiонального

екологобезпечного дорожнього господарства регiону> сформовано концептуальнi

напрями забезпечення екологiчноi безпеки дорожнього господарства (с.136-154), а також

обrрунтовано HoBi органiзацiйно-економiчнi

форми управлiння дорожнiм господарством на ocHoBi створеЕня дорожнiх кластерiв (с.

155-17 1).

Науковоi завершеностi дисертацiйнiй роботi надають пропозицiI щодо

впровадженнrI еколого-економiчного паспорту конкретноi дiлянки автомобiльноi дороги:

це наддасть можливiсть проведення оперативноFо екологiчного монiторинry та

прийнятгя рiшень щодо вiдновленнrl екологiчно сприlIтливого стану навколишнього

середовищ а (с. 17 7 -|82).

Варто констатувати, що розробленi i запропонованi здобувачем теоретико-

методичнi принципи формування органiзацiйно-еокномiчного механiзму забезпечення

екологiчноТ безпеки дорожнього господарства знайшли вiдображення у таких

положеннях науковоТ новизни:



1.Поглиблено структурно-логiчну cyTHicTb пошштя (еколого-економiчна безпека

дорожнього господарства)) як сукупнiсть дiй, cTaHiB, процесiв, спрямованих на

забезпечення екологiчнрi рiвноваги в зонi впливу об'сктiв дорожнього господарства на
/ ... -навколишне природце/середовище в процесi ix будiвництва та експлуатацiТ.

2.Обгрунтовано теоретико-методичний пiдхiд до формування органiзацiйно-

економiчного механiзму забезпеченrul екологiчноТ безпеки дорожнього господарства,

який на вiдмiну вiд iснуючих передбачае доповнення економiчцого блоку iнструментами

прогнозуванIuI додаткових капiтальних вкJIадень у ремоЕт автомобiльних дорiг та оцiнку

еколого-економiчних збиткiв зitпежно вiд втоми автодорiг i доповненш{ органiзацiйного

блоку елементами екологiчноi паспортизацii дорiг III класу, сr"оренням екологiчного

цiльового фо"ду вiдтвореннrl екологiчноТ безпеки дорожнього господарства з метою

огlтимiзацii витрат на природоохороннi заходи та кJIастеризацiю пiдприемств

дорожнього,господарства з метою забезпечеЕня нормативного рiвня екологiчноi безпеки.

3. Запропоновано пiдхiд до визначення еколого-економiчного покЕtзника (втома

автодороги>>, який визначаеться як спiввiдношенIul сумарноТ маси великовантажЕих

автомобiлiв, що проходять автодорогою до проектного навантаження на автодорогу за

перiод нормативного ремонтного цишу, який врахову€ скороченнrI життевого цикJIу

автодороги та збiльшеннrl BapTocTi ремоtIтних робiт, що, у свою чергу, призводить до
зменшеЕIuI рiвrrя еколого-економiчноТ безпеки дорожнього господарства.

4.УдосконzLпено науково-методичний пiдхiд до оцiнки велиtIини еколого-

економiчного збитку вiд забруднення довкiлля пiдприсмствами дорожнього
господарства, який на вiдмiну вiд iснуючих враховус за-ltежнiсть мiж покiцlниками втоми

автодорiг та зростаннlIм фактичних витрат на проведеншI ремонтних робiт (фактор

впливу) у порiвняннi з нормативним piBHeM.

5. Поглиблено науково-методичнi засади розробки екологiчного паспорта

автодорiг III кJIасу, якi доповнюються введеннlIм iнтегрального показника еколого-

економiчного стану об'екгiв дорожнього господарства, що враховус, зокрем4 TaKi

складовi: piBeHb забруднення води та Грунтiв, покiвники соцiально-демографiчного

розвитку прилеглих до дорiг населених пункгiв, шумовi фактори тощо, що дозволяе
надати рекомендацiТ щодо покращення рiвня еколого-економiчноi безпеки дорожнього
господарства.

У цiлому дисертацiйне дослiдження Юрченко О.В. вiдзначасгьоя високим

науковим piBHeM, оригiнальнiстю мисленIuI, критичЕим аналiзом матерiа-пу з питань

механiзмiв екологiчного управлiння, застосуванням положень системцого аналiзу, що
сприяло одержанню обГрунтованих наукових висновкiв щодо формування
iнститучiонilльного пiдГрунгя забезпечення дiевостi наукових положень.

ОбГрунтованостi теоретичних rrоложень, висновкiв та практиIIних рекомендацiй, якi
мiстяться у дисертацiТ, сприяло використання фундаментztльЕих положень економiчноi
TeopiT, економiки природокористуваннrI та охорони навколишнього середовища,



сучасних теорiй стztлого розвитку щодо господарських механiзмiв забезпечення еколого-

економiчноi безпеки виробництва, передовi HayKoBi розробки з питань Teopii i практики

територiального природогосподарювання, а також аналiз праць провiдних украiЪських i
зарубiжнйх вчених з проблем забезпеченtш еколого-економiчноi безпеки на рiзних
iерархiчних рiвнях управлiнrrя. Особливо слiд вiдзначити використанIuI автором

значного обсяry статистичних даних, великоi кiлькостi критично опрацьованих

лiтераryрних джерел, сучасного iнструментарiю наукового дослiдження, що дозволило

системно реалiзувати поставлену мету.

HayKoBi положення, висновки та rrрактичнi рекомендацiТ достатньо апробованi на

численних мiжнародних та всеукраiнських науково-практични* попrq.ренцiях.

,Щосягненню поставленоi мети сприяли логiчно сформованi i реалiзованi завдання,

якi поставив автор в дисертацiйнiй роботi.
Вищевикладене дае пiдстави стверджувати гrро обrрунтованiсть i достовiрнiсть

наукових положень, висновкiв i рекомендацiй дисертацii Юрченко О.В.

Мету дисертацiйноi роботи досягнуто дисертантом розвиненi теоретичнi

положення та науково-методичнi засади формування органiзацiйно-економiчного

механiзму забезпечення екологiчноТ безпеки дорожнього господарства.

Структура та змiст дисертацii вiдповiдае MeTi i завданням роботи. Висновки
являють собою логiчно обГрунтований пiдсумок виконаноТ роботи та повнiстю

вiдображають ocHoBHi положенtul проведеного дослiдження, а також можливi напрямки

iхнього практичного застосуванIuI.

Повноmа вшюlаdу резульmаmiв dослiDакення в опублiкованuх пралlях

OcHoBHi пiдсумковi результати дослiдження огryблiковано у 16 друкованих працях

(11 iз яких нzLлежать особисто автору), зокрема, 5 статей - у наукових фахових виданшD(

Украiни (з яких 3 - у виданнях, внесених до мiжнародних наукометричних баз), 5 статгей

у irтппп< наукових п ерiодичних виданrrях УкраiЪи, б публiкацiй - у збiрниках матерiалiв

конференцiй. Загальний обсяг гryблiкацiй становить 6,12 друк. арк., з якцх особисто

aBTopoBi належить 5,15 друк.арк.
Ознайомлення з гryблiкацiями дисертанта дозволяе зробити висновок про те, що в

них досить tIовно вiдображенi результати дисертацiйного дослiдження.

Вааrcлавiсmь dля ноукu i пракmuкu оmршл|анuх резульmаmiв dослilсrcення i
рекоменdацit u4оDо ix поDальIцоzо вuкор uсmання

Розробленi в дисертацiТ теоретиIIнi оложеннrI та практичнi рекомендацiТ дають
можливiсть бiльш системно, комплексно Й ефекгивно вирiшувати прикJIаднi завдання

щодо поглиблення науково-органiзацiЙних засад формування органiзацiйно-

економiчного механiзму забезпеченrrя екологiчноI безпеки дорожнього господарства.



Проведенi дослiдженIUI даJIи можливiсть сформулювати висновки теоретико-

органiзацiйного, методичного характеру i практичного призначенIUI, а також досягти

високого ступеню арryментацiI.

Оцiнюючи в цiлому важливiсть для науки дисертацiйного дослiдження

юрченriо о.ъ., слiд вiдмiтпти, що ця робота, результати якот спрямован1 на теоретико-

органiзацiйнi та концептуальнi основи формування ефективного механiзму забезпечення

еколого-економiчНоi безпекИ дорожньОго госпоДарства як невiд'емноТ складовоi cyracHoТ

парадигми екологiчного управлiння дорожнiм господарством на еколого-скономiчнi

IIринципи

практичне значення одержаних результатlв полягас в тому, що основн1

положенIш дисертацiТ доведено до рiвтrя методичних розробок i практичних

рекомендацiй, якi можуть буги використаними в пракгичнiй дiяльностi пiд час

формування, органiзацiйно-економiчного забезпеченшI екологiчноi безпеки пiдприсмств

дорожнього господарства.

результати дисертацiйноi роботи були використанi: при виконаннi комплексних

цiльових програм з охорони i рацiонztльного використаншI природнцх pecypciB та у

розробленнi програм щодо пiдвищення ефективностi використанIUI земельного фонду

Сумськоi областi Великописарiвською районною державною адмiнiстрацiсю (Лист Nч

24З вiд22.07.15 р.); при обrрунтуваннi еколого-економiчних природоохоронних заходiв

у дорожньому булiвничтвi дочiрнiм пiдприемством <<сумський облавтодор)), зокрема, у

фiлii <Великописарiвський райавтодор> ('Щовiдка J\b 1l вiд ||.|2.2014 р.); пiд час

прийняття рiшень про страхову компенсацiю розмiру реzrльних збиткiв, завданих

земельниМ ресурсаМ i довкiллю дорожнiм господорством IIАТ <Страхова група тАс>

(,Щовiдка Ns 4 вiд t4.02.20|6 р.).

Результати дисертацiйного дослiдженнrl використанi в Сумському нацiонirльному

аграрному унiверситетi при виконаннi науково-дослiдноI теми <<Екологiчний паспорт

автомобiльних дорiг загального користУванЕrI Конотопського району Сумськоi областi>>

(J\Ъ держ. реестр. 0104U005661).

Результати наукового дослiдження використовуються у навчzrльному процесi

Сумського нацiонального аграрного унiверситеry при викладаннi таких дисциплiн:

<двтомобiльнi дороги та iнфрастрУктурD), <<EKoHoMiKa будiвницТва>, <<EKoHoMiKa

природокористування>>, <<Органiзацiя агробiзнесу>.

Заувансення do d шсерmацiйноzо dослidеrcення

вiдзначаючи в цiлому достатнiй piBeHb наукових здобуткiв дисертанта,

обrрунтованiсть одержаних результатiв i практичне значеншI дисертацiйноi роботи, слiд

вiдмiтити, що деякi положення носять дискусiйний характер, Що зумовлюе висловити з

цього приводу наступнi зауваженIuI та побажання:



1.У дисертацiйнiй роботi (пiдроздiл 1.1., с.15) обrрунтовано поIuIття

органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечеЕня екологiчноi безпеки дорожнього

господарства. Здобувачем запропоновано саме статистичну схему сrру*ryр"о-

функцiональноi побудови органiзацiйно-економiчного механiзму (с.18, 49). Однак, на

наш погляд, в умовах нестабiльноi економiки та сучасноТ трансформацii територiального_

природогосподарювання актуЕtльною с динамiчна модель механiзму, яка повинна мати,

зокрема, адаптацiйну пiдсистему, пiдсистему верифiкацiТ,-оберненi зв'язки.

2.У дисертацiйному дослiдженнi доцiльно було б бiльш системно, на наш погляд,

розкрити змiстовне HaпoBHeHIuI визначених скJIадових органiзацiйно-економiчного

механiзму забезпеченIш екологiчноi безпеки дорожнього господарсr"а (пiдроздiл 1.1.,

c.l8) для обгрунryвання ix практичноi реапiзацii.
3.У дисертацiйному дослiдженнi здобувач не придiлив належноi уваги системi

екологiчного менеджменту на ocнoBi мiжнародних стандартiв cepii 14000 для бiльш

повного розкриття необхiдних природоохоронних заходiв у KoHTeKcTi забезпечення

екологiчноТ безпеки дорожнього господарства.

4. У дисертацiйнiй роботi обцрунтовано необхiднiсть створентrя ретiонztльного

цiльового дорожнього фонду, метою функцiонування якого визначено охорону

навколишнього середовища вiд екодеструктивних факгорiв веденнrI дорожнього
господарства (пiдроздiл2.2), Однак, автором не обгрунтовано фiнансову скJIадову такого

фонду i механiзм адресного фiнансування дорожнього господарства на регiональному
piBHi.

5.Пiдвищення еколого-економiчноi безпеки дорожнього господарства залежить вiд

ефективноi органiзацiТ системи управлiння виробничими ресурсами дорожнiх
пiдприсмств, значенIuI яких особливо зростае в умовах ринковоТ економiки. Однак

питаннrIм управлiнrrя виробничими ресурсами, з€rлученими в дорожнс виробництво у
роботi придiлено недостатньо уваги.

6.Запропоновану методологiю створення дорожнього кJIастеру у Сумськiй областi

(пiдроздiл З.2) бiльшою мiрою необхiдно було спрямувати на кiлькiсну оцiнку

органiзацiйно-виробничих, економiчних, екологiчних та соцiальних ефектiв.

Проте, представленi зауваженнrI та дискусiйнi моменти наукового дослiдження
суттево не впливають на загальну позитивIIу оцiнку даноi дисертацiТ, а також наукову i
практичну цiннiсть здобутих автором результатiв та висновкiв.

заzальнtлй вuсновок

Щокладне ознайомленIuI з дисертацiйною роботою Юрченко О.В. на тему

<ФормуваншI органiзацiйно-економiчного механiзму забезпеченIuI екологiчноТ безпеки

дорожнього госцодарства> та публiкацiями автора дозволяють зробити висновок, що

дисертацiйне дослiдження представляе собою завершену наукову працIо, що мiстить

HoBi науково обrрунтованi результати в гzrлузi економiки природокористуванrul, якi у



сукупностi розв'язують важJIиве науково - прикJIадне завданшI щодо удоскончLлення

теоретико_методичних пiдходiв до формування органiзацiйно-економiчного механiзму

забезпечення екологiчноi безпеки дорожнього господарства.

Щослiджувана rrроблематика е актуЕLльною i вiдповiдае прiоритетним напрямам

державноi екологiчноi полiтики УкраiЪи та 
"uу*о""Й 

програмам нацiонального i

регiона_пьного зI+чешuI. Тематика дисертацiйноi роботи та iT змiст вiдповiдають

пасlrорту спецiальностi 08.00.06 eKoHoMiKa природокористуванIuI тri-юх--Орони

навколишнього середовища i профiлю спецiалiзованоi вченоТ ради Д 55,051.01 у
Сумському державному унiверситетi.

Мета дослiдження досягнуга, наведенi HayKoBi положення характеризуються

науковою новизною, висновки i рекомендацii мають теоретичне та практичне значення,

достовiрнi та обцрунтованi, ik змiст достатIIьо повно вiдображений у фахових наукових

виданнях, та е результатом власЕого дослiдження здобувача. Автореферат повнiстю

вiдповiдас змiсту дисертацiТ.

За змiстом i оформленIuIм дисертацiйна робота вiдповiда€ вимогам пп. 9, l|, 12, |З

<Порядку присудження Еаукових сryпенiв> (затвердженого Постановою КМУ вiд 24

липIuI 201З р. Ns 567), а i] автор, Юрченко Оксана BiKTopiBHa, заслуговус на

присудження наукового ступеня кандидата економiчних наук за спецiа-ltьнiстю 08.00.06 -
eKoHoMiKa природокористуваннrI та охорони навколишнього середовища.
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