
До спещал13овано1 вченоУ ради 
Д 55.051.01 у Сумському державному ун1верситет1 

М1Н1стерства осв1ти 1 науки Украь^и 

В1ДГУК 

офщШного ононента на дисертащйну роботу Грамми Ольги 
МиколаТвни на тему «Еколого-економ1чна оц1нка 
екодеструктивних вплив1в у М1сцях нафтовидобування», 
подану на здобуття наукового ступеня кандидата 
економ1чних наук за спец1альн1стю 08.00.06 - економ1ка 
природокористування та охорони навколишнього 
середовища 

X со 
б ы -

о 

1. Актуальшсть теми дисертац1ЙпоТ роботи. 
Стабхльне зростання нацюнальноТ економ1ки та формування економхчноТ 

безпеки держави неможлив! без розвитку енергетичноТ сфери. Впровадження 
та просувапня еколог1чпо орхентованих п1дход1в в орган1зац11 та управл1пн1 

нафтовидобувними пщприемствами закладае пщгрунтя та обумовлюе 
необх1дн1сть удосконалення в1дпов1дних механ1зм1в 1х функц1опування, 

включаючи процеси видобутку, розподшу та використання енергетичних 
ресурс1в. Незважаючи па стр1мке зростання альтернативно! енергетики, 
використання нафти займае одне з перших м1сць у св1т1, одночасно з цим 
експерти прогнозують збереження в1дпов1дного тренду на багато рок1в впер^ д. 
Нафтовий сектор, який охоплюе процеси видобування, перетворення, 
транспортування паливно-енергетичних ресурс1в, е складною еколого-
економ1чною та виробничо-технолог1чною системою, яка активно впливас на 
навколишне природне середовище. Негативн! еколог1чн1 наслщки 
функц10нування нафтовидобування виявляються не лише в локальному 1 
репональному, а й у глобальному масштабах. Еколог1чно небезпечн! впливи, 
викликан! процесами нафтовидобування, набувають макроеконом1чного 

масштабу 1 Тх оц1нювання повинно В1дбуватися на основ! сучасних науково-
методичних П1дход1в через показники стану навколишнього природного 
середовиша. При цьому, 1снуюч1 В1тчизнян1 методичн! п1дходи еколого-
економ1чно1 оц1нки екодеструктивних вплив1в е недосконалими та мають ряд 
недол1К1в, шо не дозволяе комплексно та системно визначати масштаби га 
розм1ри збитк1в довкшлю внаслщок д1яльност1 нафтовидобувних пщприемств. 
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Тому, актуальним та своечасним е удосконалення п1дход1в до 
визначення екодеструктивних вплив1в у М1сцях нафтовидобування на основ! 
1нтегральноТ оц1нки еколого-економ1чного збитку з одночасним урахуванням 
еколопчних 1 соц1альних фактор1в у просторовому та часовому аспектах. У 
цьому контекст! необхщним та важливим е удосконалення методичних 
П1ДХ0Д1В до штегрально! ощнки насл1дк1в пост1Йного та залповсо 
забруднення з метою забезпечення еколого-економ1чно1 безпеки репону у 
мюцях нафтовидобування. Необх1дн1сть проведения подальших досл1джень у 
дан1Й галуз! знань обумовлюють теоретичну та практичну значущ1сть теми 
дисертац1ЙноТ роботи Грамми О.М. «Еколого-економ1чна оц1нка 

екодеструктивних вплив1в у М1сцях нафтовидобування», доцшьн1сть 

формування мети 1 основних завдань дисертац1йного досл1дження. 

2. Зв'язок дисертащйно! роботи з науковими темами, програмами, 
планами, пр1оритетними нанрямками розвитку науки. 

Тематика дисертац1Йного досл1дження в1дпов1дае основним науковим 
напрямам та найважлив1шим проблемам фундаментальних дослщжень у 
галуз! природничих, техн1чних 1 гуманхтарних наук нац10нальних академш 
наук Украши на 2014-2018 рр. (Постанова президп НАН Украши №179 в1д 
20.12.2013 р.), а саме економ1ка природокористування й охорони 
навколишнього середовища. Дисертац1йна робота виконана у рамках таких 
наукових дослщжень: Сумський державний ун1верситет - дисертант брав 
участь як сп1вавтор «Розробка шституц1йних 1 економ1чних засад 
забезпечення сталого розвитку «зелено!» економ1ки на рег1ональному р1вн1» 

(№ ДР 0117Ш03260), де авторкою розвинена 1мпактно-1нтегральна оц1Нка 
еколого-економ1чного збитку при реал1зац11 нафтовидобувних процес1в; 

«Формування механ1зму управл1ння 1нновацшним п1дприемництвом 

еколопчного спрямування» (№ ДР 0107Ш04522), де авторкою 
запропоновано шституц1Йне забезпечення екологоор1ентовано1 д1яльно^'^1 
нафтовидобувних П1дприемств; «Каузальне моделювання колаборацп 
стейкхолдер1в при чистому виробництв!: узгодження соцю-еколого-
економ1чних нротир1ч» (№ ДР 011911101860), де авторкою удосконалено 
науково-методичний пщх1д до зниження еколопчних та соц1ально-

економ1чних ризикхв впливу нафтовидобувноТ галуз! на стан НПС. 
«Моделювання трансферу екошновац1Й в систем] «п1дприемство-рег10н-

держава»: вплив на економ1чне зростання та безпеку УкраУни» (№ ДР 
01191Л00364), де авторкою удосконалено науково-методичний пщх1д до 
прийняття управл1нських р1шень щодо управл1ння 1мпактними Д1ями в 
систем! «пщприемство-рег1он-держава». 
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3. Ступ1нь обгрунтованост! та достов1рност1 наукових положень, 
висновюв та рекомендацш. 

Викладен! у дисертацп науков! положения е новною м1рою 

дослщженими, про що св1дчить зм1ст 1 структура роботи, а також широкий 
перелк систематизованих та опрацьованих авторкою роб1т в1тчизняних та 
заруб1жних науковц1в 1 фах1вц1в з питань досл1дження екодеструктивних 
вплив1в у нафтовидобування. Разом з науково! л1тературою авторкою 
опрацьовано статистичну 1нформац1ю, типов! методики, законодавч! -̂ а 
нормативно-правов! акти. 

Висновки е лопчно обгрунтованими та повн1стю вщображають основн! 
положения проведеного досл!дження, а також можлив! нанрями 1х 
використання у процес! формування теоретико-методичних п!дход!в до 
еколого-економ!чноТ оц!нки екодеструктивного впливу в м!сцях 
нафтовидобування. 

4. Ступ1нь новизни наукових результат1в, отриманих автором 
дисертацп. 

Анал!з проведених наукових досл!джень дае п!дстави стверджувати, що 
сукупн!сть теоретичних та методичних положень дисертац!Т 
характеризуеться науковою новизною та св!дчить про особистий внесок 
авторки у розвиток основних положень економ!ки природокористування та 
охорони навколишнього середовища. 

До основних положень, що характеризуються науковою новизною, на 
нашу думку, можна в!днести наступи!. 

Безпосередн!й науковий !нтерес викликае проведена класиф!кац!я та 
систематизован! соц!ально-еколог!чн! проблеми, що виникають на р!зних 
стад!ях нафтовидобування (стор. 44-45 дисертац!'!). Одночасно з цим, 
заслуговуе на увагу визначення категор!!' «!мпактна д!я у нафтовидобуванн!», 
як процес пост!йного або залпового забруднення НПС з поступовим 
накопиченням екодеструктивного впливу, що призводить до виникнення 
еколого-економ!чних збитк!в, пов'язаних з п!двищенням соц!ально-
еколопчних ризик!в на стад!ях нафтовидобування. (стор. 57-60 дисертащх, 
стор. 6 автореферату). 

Науковий !нтерес викликае розроблений у робот! п!дх!д до !мпактно-
!нтегрально1 оц!нки еколого-економ!чного збитку довк!ллю репону на стадГ! 
розробки та екснлуатац!! нафтових родовищ (стор. 69-71 дисертац!!"). 

Науково-обгрунтованим сл!д вважати запропонований п!дх!д до 
!нтегрально1 еколого-економ!чно1 оц!нки насл!дк!в !мпактних д!й у м!сцях 
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нафтовидобування, як1 характеризуються пост1Йними, але незначниь.и 
викидами та скидами небезпечних речовин у НПС та мають пролонговану 
Д1Ю у час!. В1ДН0В1ДНИЙ п1дх1д може бути базисом для економ1чно1 
0Ц1НКИ сумарних економ1чних збитк1в за компонентами НПС, обумовлених 
захворюванням населения (стор. 113-114 дисертацп, стор. 10 автореферату). 

Заслуговуе на увагу запропонований у дисертацшн! робот! методичний 
пщх1д до м1Н1М1зац11 еколопчних та соц1ально-економ1чних ризиюв, який 
враховуе вагом! параметри, як! впливають на остаточний розм1р еколого-
економ1чного збитку внасл1док 1мпактних Д1Й. При цьому функц10нальн1сть 
методики цщтверджена на приклад! забруднення джерел питного 
водопостачання внасл!док !мпактних д!й нафтовидобувних п!дприемств, де 
незалежно в!д призначення територ!!', впливу !мпактно1 д!! зазнае б!льгаа 
частина населения (стор. 108-112 дисертац!!', стор. 11-12 автореферату). 

Тстотне м!сце у дисертац!йн!й робот! в!дводиться орган!зац!йно-
економ!чному механ!зму, який повинен забезпечувати урахування !нтерес!в 
зовн!шн!х (органи м!сцевого самоврядування, об'еднан! територ!альн! 
громади, споживач! виробничого ! невиробничого сектор!в, постачальники, 
конкуренти, контактн! аудитор!!' ! населения, !нвестори, ф!нансов! установи, 
фонди) та внутр!шн!х (персонал) стейкхолдер!в у нафтовидобуванн!, як! 
впливають на !нституц!йне забезпечення екологоор!ентовано'1 д!яльност! 
п!дприемств через використання системи еколого-економ!чних !нструмент!в 
диференц!йовано за стад!ями життевого циклу нафтовидобування (стор. 113-
127-133 дисертац!'!, стор. 9-10 автореферату). 

Науковий !нтерес викликають побудован! у дисертац!'! !м!тац!^ п 
сценар!'! впливу !мпактних д!й нафтовидобувних п!дприемств на середовище 
!снування населения, яке проживае на територ!'! впливу, як! передбачають 
к!льк!сну оц!нку р!вн!в ризик!в екодеструктивно'! д!яльност! НВП на 
показники НПС, стан здоров'я та оч!кувану тривал!сть життя населения 
(стор. 143-150 дисертац!'!; стор. 9 автореферату). 

Визначальне практичие значения для прийияття грунтовних 
управл!пських р!щень мае представлена у дисертац!'! екологоор!ентована 
система управл!ння розвитком нафтовидобувним комплексом, яка враховуе 
дииам!ку р!вн!в еколого-економ!чного збитку та ступен! керованост! ризик!в ! 
спрямовапа на зниження ризик!в попрщення стану навколищнього 
природного середовища ! р!вня захворюваност! населения (стор. 169-178 
дисертац!'!; стор. 13-14 автореферату). Особливо! уваги заслуговуюгь 
практичн! рекомендац!'! та екологоор!ентован! заходи щодо д!яльност! 
нафтовидобувних п!дприемств у рег!он!, що дозволить визначати пр!оритетн! 
ц!л! комплексно! програми природоохоронних заход!в об'еднаних 
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територшльних громад щодо попередження лжвщаци наслщкш шпактних 
дш нафтовидобування (стор. 130-133 дисертацп; стор. 12-13 автореферату). 

5. Повнота викладення основних результат1в в онубл1кованих 
наукових працях. 

Ознайомлення з текстом дисертац1йноТ роботи, авторефератом, 
науковими публ1кац1ями, матер1алами впровадження Грамми Ольги 
Миколашни дозволяе зробити висновок, що основн! положения 
дисертац!йно1 роботи достатньо повною м!рою висв!тлен! в опубл!кованих за 
темою дисертащ! 14 наукових публ!кац!ях, з яких 4 - у фахових виданнях, 1 
стаття у !нших наукових иер!одичних виданнях, 9 тез донов!дей у матер!алах 
конференц!й. Загальний обсяг публ!кац!й становить 4,41 ум.-друк. арк., з 
яких особисто авторц! належить 4,03 ум.-друк. арк. 

Представлений автореферат дисертац!!' достатньо повною м!рою 
в!дображае зм!ст основних положень дисертац!йно'1 роботи. 

6. Значения результат1в дослвдження для науки 1 практики, 
можлив! шляхи '̂ х використання. 

Наукова значущ!сть отриманих результат!в обумовлена можлив!стю Ух 
широкого застосування у проведенн! подальших досл!джень та у практичн!й 
д!яльност!. Положения, викладен! у дисертац!!, доведен! до р!вня методичних 
розробок ! практичних рекомендац!й, що можуть безпосередньо 
застосовуватися п!дприемствами, органами державного унравл!ння, 
об'еднаними територ!альними громадами з метою в!двернення сумарного 
еколого-економ!чного збитку НПС та стану здоров'я населения. 

Теоретичн! й методичн! положения дисертац!йного досл!дження були 
впроваджен! у д!яльн!сть: Департаменту еколопУ та охорони природиих 
ресурс!в СумськоУ обласиоУ державиоУ адм!и!страц!У (дов!дка №01-20/1528 г д 
22.06.2018 р.) - при реал!зац!У обласних програм «Програма охорони 
навколишнього середовища СумськоУ облает! на 2016-2018 роки» та 
ОбласиоУ цив!льноУ програми «М!сцевий розвиток, ор!ентований на громаду 
- III» у частин! залучення додаткових заход!в щодо стимулювання еколого-
економ!чноУ активност! облает!; приватне наукове п!дприемство «Центр 
економ!чних досл!джень» (дов!дка №68 в!д 28.11.2017 р.); ТОВ «СЕНС1» 
(дов!дка № 131/1 в!д 12.04.2018 р.). Результати дисертац!йного досл!дження 
впроваджен! у навчальний процес навчально-наукового !нституту ф!нанс!в, 
економ!ки та менеджменту !мен! Олега Балацького Сумського державного 
ун!верситету при викладанн! дисцинл!н «Економ!ка природокористування», 
«Унравл!ння соц!альною та еколог!чною безпекою д!яльност!». 



7. Дискусшн! положения дисертащйно! роботи. У цшому позитивно 
оц1нюючи наукове та практичие зиачеиня одержаних авторкою результат1в, 
слщ вказати на наявн1сть ряду дискусшних положень за текстом 
дисертацшноТ роботи та автореферату. 

1. У рамках дослщження сучасного стану та перспектив розвитку 
пщприемств нафтовидобувно! галуз! (розд1л 1.1 дисертацп) доцшьно було б 
навести Ч1тку систему проблемиих аспект1в галуз! та перспективн! нанрями .х 
розв'язання, що п1дсилило б актуальн1сть та доцшьнють дисертац1Йного 

дослщження. 
2. Додаткового обгрунтування потребуе диференц1ац1я понять 

«техногенний вплив», «аптропогенний вплив», «1мпактна д1я». Одночасно з 
цим, доцшьно було б визначити, чи може остання категор1я бути використана 
для ощнки р1вня антропогенного навантаження у 1нших галузях нац10нальноТ 

економ1ки, окрхм сфери нафтовидобування (роздш 1.2 дисертацп). 
3. Не досить коректним, на наш ногляд, е включения до сфери 

нафтовидобування процес1в переробки иафти. При цьому, доц1льно було б 
використовувати терм1н «нафтовий комплекс» Украши. 

4. Додаткового економхко-математичного обгрунтування потребуе 
запропонована матриця 1нтегральноТ еколого-економ1чно1 оц1нки наслщк1в 

1мпактних дш в М1сцях нафтовидобування (стор. 74-76 дисертацп). 
5. Удосконалений авторкою орган1зац1йно-економ1чний механ1зм 

управл1ння 1мпактними д1ями нафтовидобувного комплексу доцшьно було б 
представити у третьому роздш! роботи, оскшьки втн е елементом практично! 
реал1зацп запропонованих нововведень. Окр1м цього, не зрозум1ло, чи 
пропонуе авторка дисертац1Йного досл1дження використовувати специф1чп1 

орган1зац1Йно-економ1чн1 1нструменти зменшення 1мпактних Д1Й у 
нафтовидобувному комплекс! (роздш 2.3 дисертацп, стор. 8 автореферату). 

6. У роздш! 3.2 дисертац!йиого досл!дження авторка ирононуе 
створення комплексно!' програми по охорон! довюлля, л!кв!дац!'! насл!дк!в 
!мпактних д!й у процес! нафтовидобування. У цьому контекст! не зрозум!] ) , 
чим вона буде в!др!знятися в1д затверджених !снуючих стратег!й та програм 
охоропи иавколишиього середовища. Як! конкрети! положения та заходи 
запропоновано! програми дозволять '1Й враховувати пропозиц!'! структурних 
одиниць. за рахунок чого буде знижена соц!альна напруга в репой!? 

Проте, сл!д в!дзначити, що наведен! зауваження мають дискус!йний 
характер, що не знижуе загально! позитивно! оц!нки виконаного Граммою 
Ольгою Микола!вною дисертац!йного досл!дження. 
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8. Загальний висновок. 
Представлена дисертацшна робота Грамми Ольги МиколаТвни на тему 

«Еколого-економ1чна оцшка екодеструктивних вплив1в у М1сцях 
нафтовидобування» е завершеним науковим досл1дженням, яке вир1шуе 

актуальне наукове завдання поглиблення теоретико-методичних та 
формування практичних п1дход1в до еколого-економ1чно1 оц1нки 
екодеструктивного впливу внаслщок пост1йного та залпового забруднення у 
м1сцях нафтовидобування. Тематика дисертац1Йного дослщження е 

актуальною 1 в1дповщае пр1оритетним напрямкам державно! пол1тики 

Украши та вщпов1дним науковим програмам нац10нального та репонально.о 
р1вня. 

Дисертац1я характеризуеться новизною одержаних результат1в та 
висновюв та вщповщае вимогам пп. 9, 11, 12, 13, 14 «Порядку присудження 
наукових ступен1в», затвердженого Постановою КМУ вщ 24 липня 
2013 р., № 567 31 зм1нами та доповненнями, затвердженими Постановами 
Каб1нету М1шстр1в Украши № 656 вщ 19.08.2015 р., № 1159 вщ 30.12.2015 р. 
та № 567 вщ 27.07.2016 р. Зм1ст автореферату вщображае основн! положения 
дисертац1ЙноТ роботи. Опубл1Кован1 за темою дисертацп пауков! прац! досить 
повно вщображають одержан! результати, у т.ч. у виданнях, що включен! до 
м!жнародних наукометричних баз, та у наукових пер!одичних виданнях з 
тематики дисертац!йного досл!джеиня. Сл!д визнати достатн!сть 
оприлюднення основних положень дисертац!!' на науково-практичних 
конференц!ях та достатн!й р!вень впровадження на р!вн! державних орган!в 
управл!ння та промислових п!дприемств. У ц!лому дисертац!я заслуговуе на 
позитивну оц!нку, а п авторка - Грамма Ольга МиколаТвна - заслуговуе 
присудження наукового стуненя кандидата економ!чних наук з! спец!альност! 
08.00.06 - економ!ка природокористування та охорони навколишнього 
середовища. 
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