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Актуальність теми дисертаційних досліджень. Україна є однією зі 

сторін Стокгольмської конвенції, згідно з якою вона має перелік зобов’язань у 

сфері моніторингу та поводження із стійкими органічними полютантами. 

Виконання цих зобов’язань є однією із важливих складових відповідності 

екологічного законодавства та екологічної безпеки нормам європейського 

законодавства та, як наслідок, успішної інтеграції у Європейський союз. Проте, 

на жаль, в Україні даному питанню приділяється незначна кількість уваги, а 

строки виконання заходів, регламентованих Стокгольмською конвенцією, 

спливають. 

Саме тому важливою проблемою є ідентифікація джерел ненавмисного 

утворення стійкими органічними полютантами, інвентаризація відходів, які 

містять стійкі органічні полютанти, обґрунтування підходів до моніторингу 

надходження та накопичення стійких органічних полютантів у навколишньому 

природному середовищі, а також дослідження впливу цих 

екологічнонебезпечних речовин на стан довкілля та здоров’я людини.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційне дослідження є складовою частиною НДР кафедри екології та 

охорони довкілля Одеського державного екологічного університету 

«Техногенне навантаження на складові довкілля регіонів Північно-Західного 

Причорномор’я» (№ ДР 0120U105060). 

Відповідність мети, об’єкту, предмету та завдань дослідження.  Метою 

є ідентифікація основних джерел утворення СОП, оцінка масштабів їх генерації 

та можливого впливу на екологічні умови на території Одеської промислово-

міської агломерації. Об’єктом дослідження є процес ненавмисного утворення 

та впливу стійких органічних полютантів на довкілля Одеської промислово-

міської агломерації. Предметом дослідження є визначення особливостей 

забруднення довкілля Одеської промислово-міської агломерації стійкими 

органічними полютантами. Отже, за темою, метою, об’єктом, предметом та 

завданнями досліджень дисертаційна робота відповідає встановленим вимогам. 

Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна робота 

Михайленко В.І. є завершеною науковою працею, яка складається із вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (218 найменувань на 

24 сторінках), 3 додатків (на 7 сторінках), містить 42 таблиці (на 41 сторінці), 45 



рисунків (на 42 сторінках). Основний текст роботи викладено на 147 сторінках. 

Загальний обсяг роботи становить 199 сторінок. 

У вступі аргументовано висвітлено актуальність теми дисертаційного 

дослідження, наведена загальна характеристика роботи, сформульовано мету, 

об’єкт, предмет, завдання наукового дослідження, наукову новизну та практичну 

цінність роботи. 

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел за темою 

дослідження, висвітлено результати попередніх досліджень. Розділ присвячено 

загальній характеристиці стійких органічних полютантів, їх впливу на стан 

довкілля та здоров′я людини. Описано фізико-хімічні та еколого-токсикологічні 

властивості основних стійких органічних полютантів, таких як поліхлоровані 

дибензо-п-діоксини та дибензофурани (ПХДД/Ф), поліхлоровані біфеніли (ПХБ) 

та гексахлорбензол (ГХБ). На основі сучасних досліджень узагальнено 

інформацію щодо впливу СОП на здоров’я людини, основних шляхів їх 

надходження у організми людей, описано специфіку їх розповсюдження у 

довкіллі в глобальному розрізі. Сучасні дослідження СОП мають значну 

доказову базу у сфері впливу СОП на організм людини, саме тому необхідно 

розширювати дослідження цих речовин для визначення шляхів впливу на 5 

здоров’я населення та його попередження шляхом створення глобальної системи 

моніторингу СОП, важливою складовою якої є якісна система моніторингу СОП 

в Україні.. 

У другому розділі представлено аналіз джерел та обсягів СОП-вмісних 

відходів, накопичених на територіях, прилеглих до Одеської області на основі 

доступних статистичних даних. Виявлено, що існуючої в Україні 

нормативнозаконодавчої та методичної бази недостатньо для ефективного 

виконання вимог Стокгольмської конвенції. На основі експериментальних даних 

Українського наукового центру екології моря встановлено особливості 

забруднення деякими СОП морського середовища північно-західної частини 

Чорного моря, зокрема оцінено екологічний стан морської води, морської біоти 

та донних відкладів. 

У третьому розділі представлено обґрунтування підходів до оцінки 

обсягів генерації ненавмисно утворених СОП, зокрема – для Одеської ПМА. 

Запропонована нами методика розрахунку ненавмисного утворення СОП з 

врахуванням їх кумулятивного ефекту та 6 періоду напіврозпаду дозволяє 

враховувати не лише річні маси, а і накопичені за визначений період часу. Даний 

підхід було покладено в основу для розроблення мобільного застосунку щодо 

автоматизованого розрахунку річного утворення СОП та їх утворення і 

накопичення в довкіллі Одеської ПМА з врахуванням кумулятивного ефекту та 

періоду напіврозпаду, що відповідає політиці цифрової трансформації України. 

На основі результатів даного розділу оформлено 2 авторських свідоцтва на твір 

науковопрактичного характеру. 



У четвертому розділі представлено особливості забруднення довкілля 

Одеської ПМА ненавмисно утвореними СОП. Визначено основні джерела 

ненавмисного утворення СОП в Одеській ПМА та обсяги їх утворення від даних 

джерел. Для окремих джерел визначено внесок СОП у токсичність викидів по 

відношенню до інших забруднюючих речовин. Надходження СОП у довкілля 

визначено за напрямками (атмосферне повітря, ґрунтовий покрив та водне 

середовище), що дозволяє визначити пріоритетне природне середовище, що 

зазнає найбільшого впливу від ненавмисно утворених СОП. Визначено річні 

обсяги утворення СОП від всіх встановлених джерел. Одиницею виміру 

кумулятивної токсичності СОП є токсикологічний еквівалент (ТЕ) – величина, 

яка виражає кумулятивну токсичність складних сумішей ПХДД/Ф через 

токсичність 2,3,7,8-ТХДД. Відповідні забруднювачі проранжовано за величиною 

річних викидів, зокрема: відкрите складування ТПВ (34.05 г ТЕ, 93.15%); скид 

стічних вод (2.05 г ТЕ, 5.61%); спалювання органічного палива пересувними 

джерелами (0.315 г ТЕ, 0.86%); виробництво асфальту (0.101 г ТЕ, 0.28%); 

спалювання органічного палива стаціонарними джерелами (0.038 г ТЕ, 0.10%); 

паління тютюну (0.0002 г ТЕ, < 0.1%). Сумарне річне продукування СОП склало 

6.2 г ПХБ, 0.72 г ГХБ, 36.57 г ТЕ ПХДД/Ф.  

Проведено ранжування для джерел ненавмисного утворення СОП з 

урахуванням кумулятивного ефекту та періоду напіврозпаду. Визначено масу 

накопичених СОП за період 2007-2017 років в Одеській ПМА, яка склала 285.09 

г ТЕ. Зроблено висновок, що якість статистичної інформації в Україні є 

недостатньою для того, щоб проводити повноцінний моніторинг СОП за 

допомогою розрахункових методів. 

Висновки до розділів та загальні висновки сформульовані достатньо 

чітко і вони відповідають змісту, головній меті та завданням дисертаційної 

роботи. У цілому, опонована дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням, в якому наведено вирішення актуально-наукового прикладного 

завдання ідентифікації основних джерел утворення СОП, оцінювання масштабів 

їх генерації та можливого впливу на екологічні умови на території Одеської 

промислово-міської агломерації. На основі сучасних європейських методик з 

інвентаризації викидів та джерел генерації СОП, зокрема EMEP/EEA Аir 

pollutant emission inventory guidebook. Technical guidance to prepare national 

emission inventories (2019) та Toolkit for Identification and Quantification of 

Releases of Dioxins, Furans and Other Unintentional POPs. UNEP (2013) 

вдосконалено методику для розрахунку накопичення СОП з врахуванням їх 

кумулятивного ефекту та періоду напіврозпаду. виконано аналіз джерел та 

обсягів утворення СОПвмісних відходів, які містяться на території та акваторії, 

що прилеглі до Одеської ПМА, на основі доступних статистичних та 

експериментальних даних. Відповідні частини Одеського регіону проранжовано 

з точки зору 4 пріоритетності проведення заходів щодо знешкодження СОП-



вмісних відходів. Для Одеської ПМА, з врахуванням її нових меж згідно до вимог 

сучасного законодавства, встановлено основні джерела ненавмисного утворення 

СОП, для чого використано існуючі європейські методики. Визначено обсяги 

утворення СОП, а також обсяги їх накопичення у довкіллі Одеської ПМА з 

використанням вдосконаленої авторами методики розрахунку утворення стійких 

органічних полютантів з врахуванням їх кумулятивного ефекту та періоду 

напіврозпаду. Проранжовано всі джерела ненавмисного утворення СОП, 

визначено пріоритетні з точки зору екологічної безпеки.Висновки, зроблені у 

дисертації, є обґрунтованими і відповідають її змісту, а також висвітлюють 

ступінь досягнення мети та вирішення поставлених до роботи завдань.  

Повнота висвітлення результатів у наукових публікаціях, апробація 

роботи. Основні положення розділів дисертаційної роботи достатньо повно 

висвітлені у 23 наукових працях, з яких 7 статей, зокрема 1 у виданнях, що 

входять у міжнародну наукометричну базу Scopus, 5 – у наукових фахових 

виданнях, що входять до переліку МОН України, 1 стаття у інших вітчизняних 

виданнях, 2 авторських свідоцтва на твори науково-практичного характеру, 14 

публікацій матеріалів доповідей на конференціях. 

Наукова новизна полягає у наступному: 

вперше  

 – ідентифіковано та проранжовано основні джерела генерації ненавмисно 

утворених СОП для Одеської промислово-міської агломерації за пріоритетністю 

з точки зору екологічної небезпеки;  

– визначено обсяги та характер надходження ненавмисно утворених СОП 

у довкілля Одеської промислово-міської агломерації з використанням одразу 

двох найновіших оновлених європейських методик;  

– визначено обсяги СОП-вмісних пестицидів в Одеській області (та 

Одеської промислово-міської агломерації зокрема) в перерахунку на одного 

мешканця області, визначено пріоритетні райони для реалізації програми по 

знешкодженню непридатних СОП-вмісних пестицидів;  

– з використанням розрахункової методики ЄМЕП встановлено масу ПХБ, 

яка потрапляє у довкілля від електричного обладнання по регіонах Одеської 

області, визначено пріоритетні райони для реалізації програми по вилученню з 

використання СОП-вмісних трансформаторів та конденсаторів згідно до вимог 

Стокгольмської конвенції; 

 – визначено обсяги та особливості накопичення СОП в довкіллі Одеської 

промислово-міської агломерації з врахуванням їх періоду напіврозпаду та 

кумулятивного ефекту за допомогою запропонованого нами вдосконаленого 

підходу щодо розрахунку накопичення СОП; 

 – оцінено внесок у забруднення довкілля Одеської промислово-міської 

агломерації як постійно діючих джерел генерації СОП, так і джерел, які вже 

припинили функціонування, проте утворювали СОП протягом тривалого часу;  

–  визначено надходження ненавмисно утворених СОП у довкілля Одеської 

промислово-міської агломерації за напрямками, завдяки чому визначено 

середовища, на які здійснюється найбільший вплив СОП;  



– розроблено мобільний застосунок для автоматизованого визначення 

утворення та накопичення СОП у довкіллі Одеської промислово-міської 

агломерації. 

удосконалено:  

– виправлено деякі термінологічні неточності, що розповсюджені у 

вітчизняних наукових джерелах і законодавчих актах з проблематики СОП; 

методику розрахунку ненавмисного утворення СОП з врахуванням 

кумулятивного ефекту та періоду напіврозпаду цих речовин. 

Шляхи використання наукових та практичних результатів роботи і 

ступінь їх реалізації. Практичне значення отриманих результатів роботи 

полягає в тому, що ідентифікація основних джерел утворення СОП та оцінка 

масштабів їх генерації можуть бути використані при оцінці екологічних умов і 

обґрунтуванні заходів забезпечення екологічної безпеки на території Одеської 

промислово-міської агломерації. Результати роботи впроваджені у практичну 

діяльність Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон Одеської 

міської ради та науково-виробничою компанією УКРЕКОПРОМ, а також у 

навчальний процес підготовки бакалаврів у Одеському державному 

екологічному університеті.  

Отримано Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір: №109858 

(дата реєстрації 21 листопада 2021 року) «Твір науково-практичного характеру 

«Удосконалена методика розрахунку ненавмисно утворених стійких органічних 

полютантів з врахуванням їх кумулятивного ефекту» та №109854 (дата 

реєстрації 21 листопада 2021 року) «Твір науково-практичного характеру 

«Мобільний застосунок для розрахунку обсягів накопичення ненавмисно 

утворених  стійких органічних полютантів».  

Оцінювання обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість та 

достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій підтверджується 

високим рівнем методології проведення аналітичних досліджень із 

застосуванням сучасного обладнання та аналізу одержаних результатів.  

 Оформлення дисертації відповідає ДСТУ 3008-95 "Документація. Звіти у 

сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення". Мова і стиль 

викладання дисертації і автореферату чітко висвітлюють одержані науково-

практичні результати, позначені метою досліджень. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Відзначаємо 

достатність оприлюднення результатів. При цьому матеріали дисертації 

доповідались на багатьох конференціях міжнародного та всеукраїнського рівнів, 

а також висвітлені у відомих у науковому світі фахових журналах, зокрема, з 

екології. 

Відсутність (наявність) порушень академічної доброчесності. У роботі 

відсутні порушення академічної доброчесності. Посилання на використання 

ідей, результатів та тексту інших авторів є коректними. 



Зауваження щодо змісту та результатів дисертаційної роботи 

1. При формулюванні наукової новизни дисертаційної роботи, доцільно 

зазначати, в чому саме проявлена новизна, яке вона знаходить втілення в теорії 

або на практиці, як поліпшить, оптимізує, спростить або врегулює конкретне 

питання, якщо ці нові знання застосувати. Наукова новизна не повинна 

зводитися до перерахування встановлених фактів; вона має розкривати головну 

наукову концепцію автора, давати наукове пояснення суті дослідження в 

якісному і кількісному аспектах.  

2. Деякі пункти наукової новизни (а саме: «розроблено мобільний застосунок 

для автоматизованого визначення утворення та накопичення СОП у довкіллі 

Одеської промислово-міської агломерації», «визначено надходження 

ненавмисно утворених СОП у довкілля Одеської промислово-міської 

агломерації за напрямками, завдяки чому визначено середовища, на які 

здійснюється найбільший вплив СОП» тощо за суттю відповідають практичній 

значимості). Доцільно наукову новизну наводити з використанням доказових  

конкретних тверджень. На думку опонента деякі пункти наукової новизни 

доречно об’єднати.  

3. При оцінці надходжень СОП у навколишнє середовище автором обраний 

період 2007-2017 рр., враховуючи, що зараз 2022 р. Доречно було б актуалізувати 

дані. 

4. Розділ IV дисертації має значну кількість підрозділів, а саме 10. При цьому 

наявні підрозділи обсягом 1-1,5 сторінки. На думку опонента доцільно 

об’єднувати такі підрозділи з метою підвищення конструктивності сприйняття 

матеріалу.  

5. Не обгрунтовано, чому в роботі розглянуто лише деякі шляхи 

ненавмисного утворення та потрапляння в довкілля СОП: при спалюванні 

органічного палива, при виробництві будівельних матеріалів тощо? 

6. При доведенні практичного впровадження результатів дисертаційного 

дослідження, а саме ствердженні впровадження у практичну діяльність 

Департамента екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради та 

науково-виробничою компанією УКРЕКОПРОМ, а також у навчальний процес 

підготовки бакалаврів у Одеському державному екологічному університеті 

доцільно наводити реквізити актів впровадження. 

7. Доцільно було б оцінити міграційну здатність СОП між компонентами 

довкілля, використовуючи математичний статистичний апарат. 

8. Можливо доцільним було б запропонований вдосконалений підхід до  

розрахунку ненавмисного утворення СОП з урахуванням кумулятивного ефекту 

оформити у вигляди патенту на корисну модель. 

9. На думку опонента, доцільно було б спрогнозувати динаміку утворення та 

розповсюдження СОП на досліджуваній території та оцінити екологічні ризики 

здоров’ю населення від потрапляння зазначених речовин до організму людини. 

10. Бажано було б у кінці IV розділу подати конкретні практичні рекомендації 

щодо зменшення та регулювання утворення СОП, а також їх шкідливих і 

небезпечних впливів на довкілля. 




