
iнфраструктури, використанш{м

виробництва. Означенi фактори

автомобiльних дорiг загaшьного

розвитку та складнiстю транспортноI

недосконапих технологiй дорожнього

збiльrrгуrоть навантаження на мережу

користуваннrI в цiлому й зумовлюють
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<Формування органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечення

екологiчноi безпеки дорожнього господарства>>,

подану на здобуття наукового ступеня кандидата економiчних наук

за спецiальнiстю 08.00.06 - eKoHoMiKa природокористу"u"rr, та охорони

навколишнього середовища

Акryальнiсть теми дослiдження та iT зв'язок з науковими

програмами. Суrасне функцiонуваннrl транспортно-дорожнього компJIексу

Украiни супроводжу€ться активiзацiю дiяльностi вiтчизняних автомобiлъних

перевiзникiв, iнтенсифiкацiсю

необхiднiсть BpaxyBaHHrI iT екологiчноi складовоТ пiд час розробки стратегiчних

планiв та програм розвитку галузi. Неефективне використання природних

pecypciB, трансформацiя ландшафтiв, концентрацiя небезпечно шкiдливих

небезпеку дорожньо-будiвельного виробництва. KpiM того, виникае загроза

негативних еколого-економiчних наслiдкiв вiд експлуатацii автошпяхiв.

речовин у складi асфальтобетонних сумiшей cTaHoBJuITb потенцiйну екологiчну

сукупнiсть

об'ективнi

системи в

За цих умов особливоТ актуальностi набувають питання формування

ефективного органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечення екологiчноi

безпеки дорожнього господарства. Останнiй слiд розглядати як

органiзацiйних та економiчних важелiв управлiнського впливу на

параметри функцiонуваннrl дорожнiх пiдприемств як цiлiсноi

KoHTeKcTi дотриманнЯ стандартiв та цiлей стulлого розвитку.
'На жаль, сьогоднi практично вiдсутнi концептуальнi основи управлiння

сумс ьки
Ет

мп

пiдприсмствами дорожнього господарства
yHIBE

но-



економiчного механiзму забезпечення екологiчноi безпеки дорожнього

безумовно, акту€Lпьною, а проведене Юрченко Оксаною Вiкторiвною

дослiдженнrl - своечасним.

Практичну знатимiсть

здобувача у дослiдженнях за

господарства. Тому можна вважати, що обрана тема дисертацiйноi роботи с,

дисертацii Юрченко О.В. пiдтверджено )л{астю

державними науковими програмами та темами,

паспорт автомобiльних дорiг загаlrьного

району Сумськоi областi>> (номер державноi

також у госпрозрахунковiй науково-дослiднiй

технiчного стану та розробка рiшень щодо

зокрема у держбюджетнiй науковiй роботi Сумського нацiонального аграрного

унiверситету <<Екологiчний

користування Конотопського

реестрацii 0199U00|629), а

роботi <ОбстеженнlI, оцiнка

консервацiТ будiвлi <<Усадьба Лещинских) у с. Кияниця Сумського району>

(договiр J\Ъ Н-09-03).

Ступiнь обгрунтованостi наукових положень, новизни, висновкiв i

рекомендацiй, сформульованих у дисертацii. Аналiз автореферату та тексту

дисертацiТ, а також публiкацiй Юрченко О.В. дозволяе зробити висновок про

т€, що ocHoBHi HayKoBi положення, висновки та рекомендацii е науково

обЦрунтованими, достовiрними)мiстять елемецти науковоТ новизни.

I_{e пiдтверджено докJIадним вивченням теоретико-методичних положень

формування органiзацiйно-економiчного механiзму забезпечення екологiчноi

безпеки в KoHTeKcTi дiяльностi пiдприсмств дорожнього господарства, аналiзом

статистичних даних, оц)иманих з офiцiйних джерел Щержавноi служби

статистики УкраiЪи та Головного управлiнIuI статистики у Сумськiй областi,

використаннrIм загЕLгIьнонаукових (аналiзу, синтезу, теоретичного узагuLльнення,

системного пiдходу та iH. ) й спецiЕlльних методiв дослiдження (статистичного

аналiзу, аналiтичного методу поретворень Лапласа).

Роботу побудовано логiчно з дотриманням чiткоi послiдовностi

структури та використанням достатньоi кiлькостi лiтературних джерел за

тематикою дослiдженнrl.
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/]ля виконання визначеного у роботi перелiку завдань i досягнення меТи

дослiдiltення здобувачем булсl використацо розгалуженt,ri.l ллетодичнlrti

i гrcTpyMeHT,apii.r, за до IlоN{огою якого :

FIадашо якiсну оцiнку вплLIв)i автомобiльноТ дорогLr на навкоJIицrнс

прllродне середовище в залехtностi вiд дхtерел вгl"циву (табл. i.1, стор. 45);

систематизовано перелiк факторiв вплlIву автомобiльноj' дороги на

навколрIt]Iне середов!lще (стор. 69-71):

охарактерLIзовано структуру itlтегрально-кр14терiа;тьtlого показнI,Iка

сколого-скогtомiчноТ безпеки лорожнiх пi;tприсмств (стор. 8 l -82 ):

наведено графiчrr1, iнтерrrретаrцiю c}lcTeмLl iнформаrliйного

забезпечення оцiнклt еколого-економiчноТ безпеки дорожнього господарства

(рис. 2.З ст,ор. 8З);

1ltlзробrrеtло блок-схемy формуваrrня бази еколоr,iчного страхування

atlтo;lopil (plrc, 2.7, стор. t 19);

iдентифiковашо показники cTaн,v доpоiкньо-траt{спортного комплексу

Конотопського району сумськоТ областi (табл. З.3 стор. 180);

Зас.lтуговус увагу запропоrIоваI]а автором модель екологiчного IIаспорту

Ko}{KpeTlIoT дi.lrянки авl,одоI]огLl СумськоТ об;lастi, на ocHoBi якоТ може бутl,r

гlроведено зоtIуваrIня TeplrTopiT регiону пс стуltеню екологititrого втручан}Iя

дорожl{ього господарства в навкол}lшнс середовLIще, що дозволи,Iь вI4значи],l{

депрес}lвrтiсть сiлr,ськлtх ториторiй та спр[lrlтl{,\1е розробl1i загальнодерхiавI{!lх та

регiональгlих заходiв д"ця Тх вiдродження, пошуку резервiв локраIлеFILIя

еко.погiчtrого стану пр1.Iлеглих терлrторiй доро;rснiх пiдприсмств (c.l 79- 180).

ПроrlозlrшiТ щодо впровадження еколого-еконошtiчного паспорту автодорiг

IIаJ1itадутъ llожллlвiсть проведсIlшя оператрlвltого екологi.itlого \,lоi,li,гоlrигiгч та

гtрt.t il ltяття 
1э iшr сн ь lцодо вiдlrовл енн.q стt]ч,ч еко с pl 91,el\,I.

Таtсоltt практичну значиl,лiсть ]\,IaC оцiнкir рiвtlяt екоJ]ого-екоrtоьцiчriоi

безпеки райtавтодору м.Конотоп Сумського облавтодору (табл. З.4 стор. 1В7),

rr1o базусl,LlсяI г[8_ &,IO,гоJlI.]LIHobl1, пiдхо:ti. якlrli гtе1.-.,елба,rас влIзнаtiсння rtlli.lTepiTB

otlilttclt: Rilзt]аl{сt-lня II0казнI-1l{;в пlr;,tт,сlэiа:l:rlt,.-.i гр)/rI!t: rlaljlilll1Iя iia lrl_:t-totзi
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вiдповiдгrоТ iн(lормацiТ KoiKHoN4y показник\/ балъноТ оцiнки; сумарну та групову

оцirr ку р i вt+я с кол о го - LrKoHoM i,l гtоТ безtlеклt.

IJiлiсr+iсть та завершенiсть дисертацiйнiй роботi надаIють запролонованl

дисертаI{-гом концелтуальнi основи формування кластеру дорожнього

господарства Сумсъкот областi на ocHoBi об'сднання вtlрсlбничих систем

(дорожнiк пiдпрlасмств) у кластер за ознакою булiвництва автодорiг згiдно з

tlРОГРаМаIчI}.1 стiLцого розвитку регiону й KpaTHrt взагьцi, а такоЖ за ознакоЮ

експлу,ат,аl]iТ tзitсе iсгtуtочих дороrкrriх Nrt-pe){t (cTclp-l. l55-1б2),

'I'aKplM чLjllоj\(, ана-пiз дисс]ртацiiлноТ роOоти trОрченко O.tJ. дозволяс

зробlлтИ в}-]сновоК про вiдПовiднiстЬ ступенЯ обгрунтОваностi i дос,говiрностi

наукових лоложень i рекомендацiй встановленим вимогаN,I, що пред'являються

/]о дI.{сеРтацiй гrа здобУття наукового стугIеня ((кандидат еконоп,tiчних наук)), та

lrросРiлlо Спеrliа:riзовагtоТ вченоТ радt{ Д 55.051.01 .

i-iayKoBo }tов1,1зна дрrсер,гаLliТ полягас в TaKoNty.

13гtсрше запроrIоновано пiдхiд шодо вttзначення зN{lсту показ}I1,1ка ((втома

автоJIороги)) з \,рахуванFIя]\{ еколого-еttономiчноТ складовоТ. якil дозволяс

B}.lзf]illl.l-гlt iiого лк спiввiдгIоLLIt]нl{я cylraprroT Mact{ всликOваI{таiк1{}Iх ав,гошrобiлiв,

шо llроходrIть по автодорозi ло проектttого IIаваtIтаiкеньlя на автодорогу за

перiодt tIор]\{ативного реN,lонтного циклу, враховус скороt{еFl]{я ;,ttl4т"гевого т_{}rклу

автоllорогt1 та збi,чьшення обсягу peMoIITIIIlx робiт (тобто зN,{еншення рiвня

екологi.tlIоТ безпек1I дорожнього госпо/]арства) (стор. 9в-l00). ЗапропсlнованиL:l

пiдхiл створюе гriдгрунт,я дJIя подалышого визначенI,Iя веJIичllF{и еколого-

eKc)l-tob,Ti.t!tot,o збитк\. вiд забруднс}lFlя нtlвкоJlиtIJЕlього t:еРеДов}.tшtа лорожнlN,l

гоеili)]iapCTE0 \1.

У;]оскснолсtiо iiatукоl]о*ь,tетодрl.trtl.tй пiдхiд до в!iзl{а..lсН}tя t]e_Цl,ttlt]flI,1

сli(]лоl-о*екс-:номiчlIого збrrт;tу вiд( :;абруднетrпя IiавколишFIiэсГо сеl]сдов}trriir

д1орст;ltгriь;lт lliдпрtlСМеТВаi\rl,1 (cTtlp. 128_129) rrr",Iяхо}l ,vрrд;уванI]я ступL]}tя I]пj]},rRу

iiO}ial]tIL!Itlt ЕТОN:iИ аtзтодоlэiг riii зрос,гtlпЕrt t}актitчнtтх EIlTpaT гtа пРОIJСде}lЕrI

ремонтl{1rх робiт v гlорiвrrяннi з Тх troplяaTllBнi.lNt piBtlen,r. f'aKlait riiдхiд д0:]воляс

BL=lax()t]-ylJilT!1 *!iijJltiгi.ttti I,iизl.ij{l] l'liil .tac пl]sв*деI{rt{ до]]rjiiirriх i:l*ltilr] i ttl-tзttп.lll,гtl

!]t}ilil I;} i Y lia [j,1 i с,г l, =, lil_r, l rr i,i rl l i {i i i l l i Qj_lr_,-г}i1".



Удосtсоналено науково-I!{етод!lчниГл пiдхiд до форллування оргаrriзацiйнО-

економiчL[ого механiзьту забезпечення екологiчноТ безпеки ДорОжнЬоГо

господарства за допомогою додавання до структури: економiчного блокУ -
iHcTpyMeHTiB прогнозування додаткових капiтальних вкладеНь на реМоНТ

автодорiг та оцitlювання еколого-економiчнлтх збиткiв з урахуваНням показника

Тх BToMI,I (стор. 99-J00); органiзацii.rного блоrtу елементiв екологiчноТ

паспt)ртизацiТ дорiг III класу (стор. |72-|87), створення екологiчного цiльового

фонду вiдlтвореrtня екологiчноТ безпеки доро)tнього госtIодарства (стор. 107-

l09), к.пас]]еризацiю пiдлрисмств дорожнього господарства (стор. l55-158).

[анийr пiдхiд допоN4агас оцiнювати ](оNlпJlексну взаеплодiло елем eHTi в мехаrтiзму

забезпечення скологiчноТ безпекrт дорох(нього господарства.

fliстав подальшого розвитку пiдхiд до визначення структурно-логiчноi

cyTHocTi поняття ((еколого-економiчна безпека дорожнього господарства)), що

пропонус розглядати iT як сукупнiсть дiй, cTaHiB, процесiв rцодо забезпечення

еttолtогiчноj' 1liвноваги в зонi впливу об'ектiв доро)ltнього господарства на

IlавкоJlиlцнс лрl4родне середовище в проrrесi Тх булiвництва та еl(сгlлуатацiТ

(сто1l. З8-З9). Запропонований rliлхiл п кJIадено в ocl]oвy тракт\,ваI{FIя лоFIяття

((сколого-еконошtiчна безпс,ка розвитку доро нього госп одарст]]а)).

fiiста-,lи подальшого розв}11]ку }]ауково-методичнi засади возробклr

еl<олоl,i.tt-лого паспорту автомобiльних ;орiг IIl класу rr-lJlяхоN,I вIJссення до його

склtlду itlT<э гральноl-о показника екопогi.tного стану об'сктiв дорояtнього

господарства (стор. 180), який враховус piBeHb забрулнення води та Грунтiв,

показнIlкtл соцiалъно-демографiчного розвilтк)/ гIриJIеглих до дорiг населених

пугlктiв, показники заrrилення посiвiв, шумовi фактори TorLIo. I-{e дозволяс

}iадаваl,Iл реliоNtеirдацiТ rцодо поlti)аш.еttгlя 1эiвt,lяi еколоt,i.tноТ безп*кLt дорс]iI(ньогО

гt-lс tiLl jlilp ст ва i] l_t iлсlллу.

Ст,tя"ць ,га мсва вltклitдеilI-1fl резуль-а,а"гiв лGOJIiл?кýЕ{tI1]. Стtrэ1,,ктура

l]сlбtlr,и складасться зi встчгlу, трьох р здiлiв. висt{овкiI] ло liо}кного 1,1оздirrу,

зzlгft,пlrLlлlх B}lctloB}ilB, пере.пiку вико [{стаtIих лжерел i додаткiв. Роботу

]]ttýоf{;iгl8 R J{a}/K._}IJQ}-1.y eTifni, jT зрliсr,Е[lliлпдсtlо в чiтl<iii .lrг_lг,i.triiГi шог;,lliдlэвl.iое"l,i,
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Роздiли та пiдроздiли дисертацiТ представлено у логiчному зв'язку i

псlслiдовностi. Викладенi результатлl достатI{ьо повно обгрунтовано та

аргументоваIIо. Змiст дисертацiТ вiдповiдае спецiалъностi 08.00.06 - eKoHoMiKa

приролокорIIстYвання та охороIJи навколишнього середовища.

Повнота викладу в опублiкованих працях Ha}/KoB[Ix положень,

BllctloBKiB i рекоплендацiй. Головнi положення лисертацiТ одноосiбно

висвiтленi в ловноплу обсязi на належноi\,1у piBHi в опублiкованLIх 16 наукових

праLlях загальним обсягом 6,12 друк. npк., з HI]x 5,t5 лрук. арк. с особистим

у виданЕIях, якi включенi додоробкопт автора. Кiлькiсть гrублirсаrriй

мilкнародrtих наукометриtIних

гtроЁttлtлtи дос,га],tIlо апробаu

KoHi|lepertttiяx.

Кiлькiсть друкованих праць € достатrIьою для вIjкладL]];ня результатiв

3 публiкацiТ. Результ,ати досrliджень

мiiтtпародtL1.1х наtlzil6в.-гlрilктl,.lчtl}1х

дисертацiriноТ роботи. Змiст дисертацiТ повrriст,ю вiдображений в авторефератi,

Оцiнка значимостi дисертацii для науки i практики та можливi

шляхи використання результатiв дослiдження. Отриманi HayKoBi результати

MaloTb пpaKTIItllle зна(tеFlrlя в tlacTиHi:

- вlrробленLIя LIoBLlx пiдходiв до }Iayltoвo обГруtлтоваI-Iого аtлалiзу та

оцlнIованI{я економi.lного та екологiчного стаtly прI,IроднLIх pecypciB в зонi

фуrrкцiоl{уваIJня дороittнiх пiдприсп,tств СумськоТ областi Г.t розробклr на цiй

oc Tl o Bi tl апilяп,l i в покl]аlU{еt+ня Тх вllltор l.{ста IL ня в cvt{acн t-lx,vN,l o Bax;

пi;lтрил,rки екологiчноТ безпеltлт структур дороiкI{ього госшодарства в регiоtлi,

форпr i rде"гtlдiв Тх в1.1користаr{ня.

t-iаявнi в lэоботi резуJlьтати с пl]LIдатЕtрlN,IlI для застосyванttя в лраLttт-lrчнili

;1iяльт-lоотi стlэуктур дорожFIього господхрства, органiв пriсцевого

самовряllуваI-tня. а Taкoili в JJаRчальЕIо у лро]{есi rriд .liio пiдготоЕки dlaxiBuiB

скоjiого*ско[Iо}tlLIного наrпряьiк},. {1рогtозлtr:iТ lОрченrtr; (J,B. бl,лtt RllpoвaJliкelti _.l

дiяльrtiсть гliдпрrl€ь{ств i_(сро}ltньогt] госllодаJjстI].t СупtсьltоТ с_lблас:i,i. :]olipe}{ii"

cbi;T ii сiLlс.ц],jttоttliсаlэiвсr,кlтri ра.лiавтоi],ср)) дrо.tiрi-tього ltiдгrр1-1с]!Iстgа <<Cy-b,rcbKl,tli

о f, ; l 11 t1,1,i,,rlli,r l:ir .
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щодо управлiння фiнансовим

в дiяльностi ВеликописарiвськоТ

в навLIальному проrдесi

змiсту дисертацii. В

с oкpeMi дискусiйнi

рекомендачiТ

використанi

райlонноТ державноТ адмiнiстрачii Сумськоi областi.

OKpeMi положення дисертацiйного дослiдження було використано

1lAT <Страхова група ТАС) CyMcbKoi обзiастi для розрахунку компенсацiТ

реальних збиткiв. ш{о завдаються земельним ресурсам i навколишнъому

сереловип{у.

Результати дисертацiТ тако)t використовуються

Сумського нацiонального аграрного унiверситету.

Щискусiйнi положення та зауваження щодо

дисертацiйнi роботi та авторефератi Юрченко О.В.

положення та недолiки, серед яких слiд вiдзначитI,1 TaKi:

1) у роботi досить широко використано методи статистичних групувань.

Однак, Bci групуванIfя проведено на ocнoBi даних по адмiнiс,гратлтвних районах

СумськоТ областi. Не применшуючлI значення одержаних результатiв,

зауважимо, Lцо 1k варто було б доповнI]ти групуваннямLl, приведеними на

ocHoBi дан}lх по дорожнiх пiдприсмствах. В такоплу випалку могли б виявитися

дешо ir,лшi тенденцiТ та взаемозв'язки лriж соцiально-економiчними яви]]]ами;

2) у складi cTpyKTyplr дорожнього господарства УкраТни (рис. l.З стор. 2б

дисертацiТ) доцiльно замiнити елемент <Автомобiлi> на елемент

<<Автоплобiльнил'r транспорт>>, оскiлъки означена категорiя е бiльш змiстовною.

Такох< в наведенiй cTpyKTl,pi не враховано еJIемент, пlо характеризlrgд, би

присутнiсть на пiдрядному дорожньоN{у ринку приватних дорожньо-

булi вельних пiдприсмств;

З) при враху aHHi стl,пеня впливу автомобiльноi дороги на навкоJIишн€

середовище (табл. I стор. 7 автореф.) дисертаII,г пролону€ оцiнюватli вплitв

до|]о)Iiнього cepBic_v як ttостiliного. безгrосереднього джерела забруднення,

Одlrак. ), порiвгtяrrнi з iнrшил,ти розгляilут},lьit.l д)кере.гlаil-114, Taкt,lj;t вIl.ц}-iв е

}IecyTTCllt]},,i. а о,г)itе п,toiite B1.IJil]i..{LitiT}{ i\iojleJib (}11iilKlI Епjt!iву i:вr,оь,ls,эбijты{GТ

i"t(]i]i-)r,ti tla il{]ЕI(iJi.ця в lriлоп,tу:
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4) на стор. l 1 автореферату наведено показник оцiнки ВелиЧИНИ

еколого-економiчного збитку при виконаннi дорожнiх робiт. Водночас автор

зазначас, Lцо такиN,{и роботами е будiвельно-монтажнi роботи з реконструкцii та

будiвничтва автодорiг. Не зрозумiлим залишасться виключення З ЦЬОГО

перелiку робiт з експлуатацiйного утримання автомобiльних дорiг, xolla при

формуваннi дорожнього кластеру (рис. З.З стор. l56 дисертацiТ) еКСПЛУаТаUiЯ

автодорiг, Як вид дорожнiх робiт. присутl{я, а реп,lоFIтц i реконструкцiя

дорожньоТ п,тережi - навпакtl;

5) у п.п. 1.2 дисертацiйноТ роботи досить ретельно дослiдж)rються

лiтературнi дя<ерел , проте дослiдження часто обмежуються лише викладенням

думок рiзних наlrковцiв без висловлення власноТ лумки до iх позицiй;

6) у розрахунковiй формулi (2) на стор. 1 1 автореферату наведено iндекс

макростабiльностi, що враховуе piBeHb iнфляr_riТ, курс нацiональноТ гРошовОТ

одигtицi, прлrролнiй стан довкiлля. Ilрактлrчниl:l iHTepec становить розрахунок

даного iндексу, який за текстом автореферату вiдсутнirl;

7) у результатi дослiдяtень (роздiл З.З, додаток 1) розроблено

екологiчнttй паспорт автомобiльних дорiг зага_гIьF{ого користування третъоГо

екологiчного клас}. Конотопського району СумськоТ областi. АвторУ необхiДнО

було датI,1 пояснення. якi автодороги вiдrrесенi до третього екологiчного класу i

чоN4у саме лля rдiст категорiт дорiг складено екологiчгlиtyt паспоlэт.

В цiлоrчrу. перелiчегli недолiки не влливають на науковиЙ piBeHb

в1,1J(оI]аного дисертаt(iйного дослiдrкення IОрченко О.В. та не З}lих(ують

знач }/lцостi отри маних резул bTaTiB.

tsiдповiднiсть роботи встановленим вимогам до кандида-гських

Вiкторiвни едисертаltiй. liисер ацiйне дослiдження Юрченко Оксани

завершJеною, caNloc iйноrо науково-дослiдною роботою теорет!tко-прикладного

характеру. яка спрямована FIa вирiшення акт,yальних пlIтаItь з форплуванIlя

оргаtliзаrцiйцо-еконоп,ti.tного Iltеханiзмy забезпечення е (о]-iогitli-iоТ безпеtси

.IlO l=lФ]It iJl,C 0-О ГОС |IОДа!J СТВа.
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Сформульована мета дослiдженнrl повнiстю досягнута за допомогою

послiдовного вирi eHIUI встановлених завданъ. Змiст дисертацii цiлком

розкрито вiдповiдно до теми дослiдження.

Двтореферат дисертацiТ повнiстю вiдповiдае iT змiсту та вiдтворЮе

ocHoBHi положення. ,Щисертацiйна робота й автореферат оформленi згiДнО З

вимогами щодо iх оформлення.

Враховуючи актуальнiсть, новизну, важливiсть одёржаних аВТорОМ

наукових результатiв, ik обrрунтованiсть i достовiрнiсть, а також значнУ

сформульованих положень i висновкiв, можна

дисертацiйна робота Юрченко Окоани Вiкторiвни

<Формування орг iзацiйно-економiчного механiзму забезпечення екологiчнот

безпеки дорожнього господарствD) за cBoiM змiстом та суттю вiдповiдаС

вимогам, що пред'являються до дисертацiй на здобуття наукового стУпенЯ

(кандидат економiчнlоr наук) та вiдгrовiдае пунктам 9, 11, |2 <<Порядку

присудженнrI наукових сryпенiв>>, затвердженого Постановою Кабiнеry

MiHicTpiB УкраТни J\b 567 вiд 24 липня 20tЗ р., а iT автор засJý/говуе на

присвоення наукового сryпеня кандидата економiчних наук за спецiальнiстЮ

08.00.0б eKoHoMiKa природокористування та охорони навколишнъОГО

середовища.

Офiцiйний опонент:

доцент кафедри економiки i пiдгrриемництва

Харкiвського нацiонального

автомобiлъно-дорожнього унiверситету
кандидат економiчних наук, доцент

<Пidпuс засвidчую>

Проректор з науковоТ роботи

Харкiвсъкого нацiональЕого

автомобiльно-дорожнього унiверси

практичну цiннiсть

стверджувыlи, що

у

Т.В. Дедiлова

доктор технiчних наук, професор В.о. Богомолов


