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1. Повідомлення голови семінару – директора навчально-наукового 

інституту економіки проф. Бардася А.В. за матеріалами дисертаційної 

роботи Аржевічева Д.В. «Еколого-економічний аналіз наслідків захоронення 

відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях», поданої на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 05 «Соціальні 

та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» 

Тему дисертаційної роботи «Еколого-економічний аналіз наслідків 

захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях» 

затверджено на засіданні ДВНЗ «Національний гірничий університет» 

(протокол № 15 від 15.11.2016 р.). Науковим керівником затверджено д.е.н., 

проф. Вагонову О.Г. 

2. Доповідь здобувача ступеня доктора філософії Аржевічева Д.В. 

щодо дисертації на тему: «Еколого-економічний аналіз наслідків 
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захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях», 

поданої на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 

«Економіка». 

Здобувач Аржевічев Д.В. виступаючи обґрунтував актуальність 

обраної теми, визначив мету, завдання, методологію та методику, 

охарактеризував об’єкт та предмет дослідження, розкрив основні наукові 

положення та висновки, що виносяться на захист, підкреслив науково-

практичну значимість роботи та навів інформацію щодо впровадження 

результатів дослідження. 

3. Запитання до здобувача. 

Запитання по матеріалам дисертації ставили: д.е.н., проф. Пилипенко 

Г.М., д.тен., проф., Бойченко М.В., д.е.н., проф, Бардась А.В., д.е.н., проф. 

Пилипенко Ю.І. , д.е.н., проф., Іванова М.І., д.е.н. проф. Шаповал В.М. к.е.н., 

доц. Романюк Н.М., к.е.н., доц. Шаповал В.А., к.е.н. доц. Тимошенко Л.В., 

к.е.н., доц. Терехов Є.В., к.е.н., доц. Касяненко Л.В., к.е.н. доц. Чорнобаєв 

В.В., Запитання торкалися актуальності досліджень, ступеню 

обґрунтованості досліджуваних моделей, наукової новизни та практичного 

використання результатів досліджень тощо. 

4. Виступи за обговореною роботою. 

В обговоренні дисертації взяли участь: 

1. Д.е.н., проф. Пилипенко Ю.І., як гарант освітньої програми з 

PhD, відмітив, що дисертація виконана на актуальну тему, яка пов'язана з 

оцінкою еколого-економічних наслідків захоронення радіаційно-

небезпечних відходів уранового виробництва, яка б враховувала як 

екологічну так і соціальну та економічну складові та сприяла обґрунтуванню 

та реалізації рішень щодо подальшого поводження з наявними сховищами 

цих небезпечних відходів. Дисертантом у повному обсязі виконаний 

навчальний план під час підготовки в аспірантурі. Під час навчання і роботи 

над дисертацією Аржевічев Д.В. здобув відповідні кваліфікаційні ознаки, які 

дозволяють йому у подальшому самостійно ставити і вирішувати досить 

складні наукові задачі. На його особистий погляд роботу завершено і 

дисертант достатньо підготовлений для захисту дисертації у Спеціалізованій 

вченій раді. 

2. Директор ННІ економіки проф., д.е.н. Бардась А.В. наголосив, 

що робота виконана на актуальну тему і має елементи наукової новизни. 

Дисертація має завершений вигляд, дисертант достатньо підготовлений, 

можна рекомендувати роботу до захисту у Спеціалізованій вченій раді. 

3. Завідувачка кафедри туризму та економіки підприємства д.е.н., 

проф. Шаповал В.М. у своєму виступі звернула увагу на те, що в дисертації 

детально обґрунтовано теоретико-методичні засади еколого-економічної 

оцінки наслідків захоронення відходів уранового виробництва на 

урбанізованих територіях. Тобто, мета, що була поставлена на початку 

досліджень, досягнута. Дисертація має завершений вигляд, дисертант 

достатньо підготовлений, можна рекомендувати роботу до захисту у 

Спеціалізованій вченій раді. 

4. Професор кафедри менеджменту, д.е.н., проф. Бойченко М.В. 
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відмітив, що робота має всі елементи, що відповідають рівню дисертації на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії. Це актуальність, їх 

теоретична важливість і практична значущість. Дисертант у своїх відповідях 

на поставлені питання показав, що він має відповідні кваліфікаційні навички. 

Роботу після незначних правок, що виникли у процесі обговорення, можна 

рекомендувати для захисту у Спеціалізованій вченій раді. 

5. Професор кафедри туризму та економіки підприємства д.е.н., 

проф. Пилипенко Г.М. у своєму виступі виказала побажання більше уваги 

при доповіді звернути на те, які обмеження були враховані при виборі 

стратегії подальшого поводження з сховищами відходів. Вона звернула 

увагу присутніх на те, що роботу виконано і оформлено відповідно до 

чинних вимог, вона має достатню кількість публікацій і може бути 

представлено до захисту у Спеціалізованій вченій раді. 

6. Д.е.н., проф. Іванова М.І., як рецензент роботи, відмітила, що на 

її погляд дисертація містить всі необхідні елементи – актуальність, 

критичний огляд літератури у вибраному напряму досліджень, 

організаційно-економічний механізм реалізації стратегії подальшого 

поводження зі сховищами відходів, методичний інструментарій для 

прогнозування екологічних наслідків та матеріального збитку при 

виникненні можливих аварійних ситуацій на сховищах небезпечних 

відходів, вона достатньо широко опублікована згідно до чинних вимог, має 

наукову новизну і практичну цінність, не містить елементів плагіату і 

самоплагіату. Дисертант у своїх відповідях на поставлені питання дав 

підстави вважати, що він успішно засвоїв теоретичний курс і здобув 

відповідні кваліфікаційні ознаки. На цій підставі слід вважати, що робота 

може бути представлена до захисту у Спеціалізованій вченій раді. 

7. К.е.н., доцент Терехов Є.В. як рецензент роботи, відмітив, що 

дисертація відповідає всім чинним вимогам, оформлена згідно існуючих 

правил, містить всі необхідні елементи, що притаманні дисертації на 

здобуття вченого ступеня доктора філософії. Дослідження мають всі ознаки 

наукової новизни, мають практичну цінність, основні рекомендації, щодо 

планування та проведення заходів з ремедіації та найбільш економічно 

доцільних варіантів використання територій сховищ відходів уранового 

виробництва, що містяться в дисертаційній роботі, реалізовані в практичних 

рекомендаціях. За змістом роботи зроблено достатню кількість публікацій, 

вона не містить елементів плагіату та самоплагіату. Дисертант повністю 

виконав навчальне навантаження, він отримав необхідні кваліфікаційні 

навички. Все це дозволяє рекомендувати дисертацію Аржевічеву Д.В. до 

захисту у Спеціалізованій вченій раді. 

8. Д.е.н., проф. Вагонова О.Г., як науковий керівник роботи, у 

своєму виступі відмітила, що дисертант у процесі навчання у аспірантура 

повністю засвоїв теоретичний курс, самостійно виконав критичний огляд 

інформації у напряму своїх досліджень, засвоїв принципи обробки 

статистичних даних, роботу виконав самостійно, матеріали роботи 

опубліковані у фахових виданнях, робота пройшла необхідну апробацію. 

Аржевічев Д.В. показав, що отримав відповідні кваліфікаційні навички і у 
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подальшому може самостійно вирішувати досить складні наукові задачі в 

межах проблем, що притаманні економіки природокористування. Вважаю, 

що дисертація може бути рекомендована до захисту у Спеціалізованій вченій 

раді університету. 
 

УХВАЛИЛИ: 

ВИСНОВОК 

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації Аржевічева Дмитра Вікторовича на тему «Еколого-

економічний аналіз наслідків захоронення відходів уранового 

виробництва на урбанізованих територіях», поданої на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка з 

галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки 

 

Актуальність теми. В результаті діяльності людини з’являється 

величезна кількість різноманітних відходів, які забруднюють навколишнє 

середовище, обумовлюють накопичення в навколишньому природному 

середовищі шкідливих речовин і створюють загрозу для здоров’я і життя 

людини і часто призводить до значних витрат, пов’язаних з необхідністю 

обслуговування звалищ відходів та захисту довкілля і населення від їх 

негативного впливу. 

В Україні найбільш значним джерелом утворення відходів є 

підприємства добувної промисловості, зайняті розробкою природних 

родовищ корисних копалин. Серед таких відходів особливе місце займають 

відходи уранового виробництва і в першу чергу ті, які в минулому, без 

необхідного еколого-економічного обґрунтування були накопичені на 

урбанізованих територіях, безпосередньо біля місця збагачення та переробки 

уранової руди. 

Одним із найбільших підприємств, на якому здійснювалось збагачення 

та переробка уранової руди з 1948 по 1991 рік, був Придніпровський 

хімічний завод (ВО «ПХЗ») розміщений в безпосередній близькості до міста 

Кам’янське, Дніпропетровської області. Нині, незважаючи на те, що з часу 

припинення переробки уранової руди на цьому заводі минуло більше чверті 

століття, як сам завод так і особливо накопичені біля нього сховища 

радіоактивних відходів збагачення, залишаються джерелом значної загрози 

для працівників підприємств і мешканців територій, прилеглих до сховищ 

відходів. 

Теоретико-методологічні, методичні та прикладні еколого-економічні, 

соціально-економічні та інвестиційні аспекти проблем, пов’язаних із 

накопиченням, зберіганням та захороненням відходів досліджено в наукових 

працях відомих учених різних напрямів – економістів, ґрунтознавців, 

екологів, геологів та ряду ін. Вагомий внесок у вирішення цієї проблеми 

зробили: Piontek B., Авдєєв О.К., Бєлоус Д.А., Булдаков Л.А., Войцехович 

В.В., Губанов В.А., Коровін А.В., Плотніков О. В., Рамзаєв П.В., Чуріканова 

О.Ю. та ін. Проте донині в Україні недостатньо дослідженні і опрацьовані 

питання, пов'язані з оцінкою еколого-економічних наслідків захоронення 
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радіаційно-небезпечних відходів уранового виробництва, яка б враховувала 

як екологічну так і соціальну та економічну складові та сприяла 

обґрунтуванню та реалізації рішень щодо подальшого поводження з 

наявними сховищами цих небезпечних відходів. 

Актуальність зазначених питань, їх теоретична важливість і практична 

значущість обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його головну 

мету та окреслили коло завдань. 

 

2. Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження відповідає основним науковим напрямам та 

найважливішим проблемам фундаментальних досліджень на 2014–2018 рр., 

затвердженим Постановою Президії Національної академії наук України від 

20.12.2013 р. № 179, зокрема: п. 3.1.16 «Економіка природокористування й 

охорони навколишнього середовища»; п. 3.1.25 «Природозбереження та 

раціональне природокористування», а також цілям та завданням «Державної 

цільової екологічної програму приведення в безпечний стан уранових 

об'єктів виробничого об'єднання «Придніпровський хімічний завод» (ВО 

«ПХЗ») на період з 2010 по 2020 роки, затвердженої Постановою № 1029 від 

30.09.2009 р. Наукові результати дисертаційного дослідження увійшли до 

науково-дослідної роботи: «Наукова розробка інноваційних технологічних та 

управлінських рішень експлуатації родовищ корисних копалин та їх 

оптимізація за критеріями еколого-економічної ефективності» (№ д/р 

0111U003564), де автором проаналізовано наукові розробки та практичні 

заходи з покращення еколого-економічних результатів діяльності 

гірничодобувних підприємств в режимі землезбереження. 

 

3. Наукова новизна отриманих результатів. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному:  

удосконалено: 

- методичні підходи до оцінювання соціально-економічних наслідків 

захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях, 

які базуються на встановленні та врахуванні всієї сукупності соціально-

психологічних, медико-біологічних та соціально-екологічних компонент, що 

дозволило виявити витрати та втрати, обумовлені наявністю сховищ цих 

відходів та спрогнозувати їх динаміку на майбутні періоди часу; 

- науково-методичний інструментарій для прогнозування екологічних 

наслідків та матеріального збитку при виникненні можливих аварійних 

ситуацій на сховищах радіаційно-небезпечних відходів, що дозволило 

оцінити прогнозований збиток від них за умови наявності налагодженої 

системи охорони та нагляду за станом сховищ, а за їх відсутності; 

- концептуальні підходи до стратегії подальшого поводження з 

відходами уранового виробництва ВО «ПХЗ», яка зводитися до здійснення 

комплексу заходів з ремедіації на забруднених територіях, що дозволяють 

вивести їх з обслуговування й регулюючого контролю та повернення цих 

територій до вільного, необмеженого або принаймні корисного 

використання місцевими громадами; 
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- організаційно-економічний механізм реалізації стратегії подальшого 

поводження зі сховищами відходів уранового виробництва ВО «ПХЗ», який 

включає етапи підготовчий, вибірковий, проектний, технологічний та 

моніторинговий етапи і дозволяє мінімізувати витрати та втрати, пов’язані з 

наявністю усіх сховищ, як нині так і в майбутні періоди часу, при збереженні 

прийнятного рівня безпеки для населення та персоналу; 

дістали подальшого розвитку: 

- класифікація соціально-економічних наслідків, які обумовлені 

шкідливим впливом радіаційно-небезпечних речовин на населення та 

довкілля, та наявною радіаційною ситуацією на хвостосховищах та 

прилеглій до них місцевості; 

- методичні підходи до вибору порядку процесу виведення територій 

сховищ із регулюючого контролю та передачі територій сховищ новим 

користувачам та напрямів майбутнього використання. 

 

4. Наукове та практичне значення результатів дисертації 

Наукове значення роботи полягає у розробці нових методичних 

підходів до оцінювання соціально-економічних наслідків захоронення 

відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях та науково-

методичного інструментарію для їх прогнозування в майбутньому та 

науковому обґрунтуванні стратегії подальшого поводження з відходами 

уранового виробництва. 

Практичне значення одержаних результатів дисертаційної роботи 

полягає в тому, що її теоретичні й методичні положення дозволили 

розробити алгоритм процесу виведення територій сховищ із регулюючого 

контролю та передачі територій сховищ новим користувачам, який полягає у 

проведенні певної запропонованої послідовності дій та розробці детального 

плану ремедіації, та, відповідно до принципу оптимізації, обґрунтований 

порядок процесу планування та проведення заходів з ремедіації, керуючись 

якими запропоновані найбільш доцільні варіанти використання територій 

сховищ відходів уранового виробництва ВО «ПХЗ» після проведення заходів 

з їх ремедіації. 

Основні теоретичні положення та рекомендації, що містяться в 

дисертаційній роботі, реалізовані в практичних рекомендаціях щодо 

планування та проведення заходів з ремедіації та найбільш економічно 

доцільних варіантів використання територій сховищ відходів уранового 

виробництва, які передані органам місцевого самоврядування (довідка 

№15/2331 від 02.03.19 р.) та територіальним підрозділам Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій (довідка №2158 від 09.03.19 р.), а також у 

навчальному процесі НТУ «Дніпровська політехніка» МОН України при 

викладанні дисциплін «Інвестиційний менеджмент» та «Економіка 

інноваційної діяльності» студентам ННІ економіки (довідка №28 від 

14.02.19 р.). 

5. Використання результатів роботи. Основні висновки по дисертації 

прийняті до впровадження Управлінням екології та природних ресурсів 

Кам’янської міської ради, Комунальним підприємством Кам’янської міської 
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ради «Екосервіс» і Державним підприємством «Бар’єр» при плануванні 

заходів щодо подальшого поводження з відходами уранового виробництва, 

та використовуються в навчальному процесі НТУ «Дніпровська політехніка» 

привикладанні дисциплін «Економіка природокористування», «Екологічний 

менеджмент»  та «Екологічна економіка». 

 

6. Особиста участь автора в одержанні наукових та практичних 

результатів, що викладені в дисертаційній роботі. Автор самостійно виконав 

огляд і узагальнення літературних джерел, запропонував методичні підходи 

до оцінювання соціально-економічних наслідків захоронення відходів 

уранового виробництва на урбанізованих територіях, розробив науково-

методичний інструментарій для їх прогнозування в майбутньому, та 

обґрунтував стратегії подальшого поводження з відходами уранового 

виробництва. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, в якій викладено авторський підхід до обґрунтування 

теоретико-методичних засад еколого-економічної оцінки наслідків 

захоронення відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях. 

Внесок автора в роботи, опубліковані у співавторстві, конкретизовано в 

списку публікацій. 

Дисертаційна робота виконана на базі кафедри прикладної економіки, 

підприємництва та публічного управління Національного технічного 

університету «Дніпровська політехніка», науковий керівник д.е.н., професор, 

завідувачка кафедри прикладної економіки, підприємництва та публічного 

управління Вагонова О.Г. 

Розглянувши звіт подібності щодо перевірки на плагіат, рецензенти 

дійшли висновку, що дисертаційна робота Аржевічева Д.В. є результатом 

самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та 

некоректних запозичень. Використані ідеї, результати і тексти інших авторів 

мають посилання на відповідне джерело. 

 

7. Перелік публікацій за темою дисертації із зазначенням особистого 

внеску здобувача. 

 За результатами досліджень опубліковано 11 наукових праць, у тому 

числі 6 статей у наукових фахових виданнях, 2 статті у іноземних виданнях 

та включених до бази SCOPUS, 5 – в матеріалах наукових конференцій. 

Основні наукові результати дисертації опубліковані в наступних 

працях. 

Статті у наукових фахових виданнях: 
1. Вагонова О.Г., Шереметьєва І. В., Аржевічев Д.В. Особливості еколого-

економічної оцінки наслідків радіаційного забруднення територій відходами 

уранового виробництва. – Економічний вісник НГУ. – 2017. - №1. – С. 163-168. 

Особистий внесок: розкрито особливості економічної оцінки наслідків 

радіаційного забруднення. 

2. Вагонова О.Г. Аржевічев Д.В. Соціально-економічні наслідки захоронення 

відходів уранового виробництва на урбанізованих територіях. – Економічний 
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вісник НГУ. – 2017. - №3. – С. 95-101. Особистий внесок: викладено економічні 

наслідки захоронення відходів уранового виробництва. 

3. Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Обґрунтування та організаційно-

економічний механізм реалізації стратегії поводження з накопиченими відходами 

уранового виробництва – Економічний простір. – 2017. - №127. – С. 214-223. 

Особистий внесок: запропонований організаційно-економічний механізм 

реалізації стратегії. 

4. Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Прогнозування економічних наслідків 

аварій на сховищах відходів уранового виробництва – Економічний вісник НГУ. – 

2017. - №3. – С. 135-141. Особистий внесок: запропоновані нові методичні підходи 

до оцінки наслідків аварій. 

5. Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Економічна оцінка пріоритетних напрямків 

можливого використання території сховищ відходів уранового виробництва – 

Економічний вісник НГУ. – 2018. - №1. – С. 167-173. Особистий внесок: 

запропоновані нові методичні підходи до оцінки напрямків можливого 

використання території сховищ відходів. 

6. Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Економічне стимулювання, планування та 

організація робіт з передачі сховищ відходів уранового виробництва новим 

користувачам – Економічний простір. – 2018. - №130. – С. 200-212. Особистий 

внесок: розкрито шляхи підвищення ефективності економічного стимулювання. 

Статті у іноземних виданнях та включених до бази SCOPUS: 
7. Vagonova O.G., Arzhevichev D.V., Сherkashchenko O.M. Economic rationale 

for a strategy of further uranium production waste management – Науковий вісник 

НГУ. – 2018. - №1. – С. 191-197. Особистий внесок: запропоновані нові методичні 

підходи до визначення стратегії поводження з відходами РАВ. 

8. Vagonova O., Arzhevichev V., Сherkashchenko O. Economic consequences of 

disposing radioactive wastes of fuel-and-power cycle enterprises. – Energy Saving and 

Efficiency: Advanced Engineering Forum. Volume 25. – 2017. – Trans Tech 

Publications Ltd, Zurich. – S. 64-70. Особистий внесок: запропоновані нові 

методичні підходи до економічної оцінки наслідків захоронення відходів РАВ. 

Матеріали наукових конференцій: 
9. Аржевічев Д. В. Економічне обґрунтування пріоритетних напрямків 

можливого використання території сховищ з радіаційно-небезпечними відходами. 

– Прикладна економіка - від теорії до практики: матеріали міжнародної науково-

практичної конференції (м. Тернопіль, 27 жовтня 2017 р.) – Тернопіль, ТНЕУ, 

2017. - С. 188-191. 

10 Vagonova Oleksandra, Arzhevichev Dmytro, Сherkashchenko Olesia. Economic 

Consequences of Disposing Radioactive Wastes of Fuel-and-power Cycle Enterprises. – 

Materials of the International Scientific & Practical Conference «Energy Efficiency, and 

Energy Saving 2017»; November 16-17, 2017, Ministry of Educ. & Science of Ukraine, 

National Mining University. - Dnipro: NMU, 2017. – P. 59. Особистий внесок: 

запропоновані нові методичні підходи до економічної оцінки наслідків 

захоронення відходів РАВ. 

11. Вагонова О.Г., Аржевічев Д.В. Соціально-економічні наслідки 

захоронення відходів уранового виробництва. – Суспільство, релігія, культура, 

наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для 

України і Польщі: матеріали Міжнар. науково-практичної конф. – Запоріжжя. – 

2017. – С. 212-214. Особистий внесок: викладено економічні наслідки захоронення 

РАВ. 
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ВВАЖАТИ, що дисертаційна робота Аржевічева Дмитра Вікторовича 

«Еколого-економічний аналіз наслідків захоронення відходів уранового 

виробництва на урбанізованих територіях», яка подана на здобуття ступеня 

доктора філософії, за своїм науковим рівнем та практичною цінністю, 

змістом та оформленням повністю відповідає вимогам пп.9, 10, 11 «Порядку 

проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. 

№ 167, та відповідає напрямку наукового дослідження з освітньо-наукової 

спеціальності 051 Економіка. 

РЕКОМЕНДУВАТИ дисертаційну роботу «Еколого-економічний 

аналіз наслідків захоронення відходів уранового виробництва на 

урбанізованих територіях», подану Аржевічевим Дмитром Вікторовичем на 

здобуття ступеня доктора філософії, до захисту. 
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