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       РЕФЕРАТ

Випускна кваліфікаційна робота магістра включає 132 сторінки тексту 
комп’ютерного
набору, 21 ілюстрацію, 25 таблиць, 88 бібліографічних посилань.
Метою роботи є розробка наукових засад і технічних рішень з управління
екологічною безпекою нафтогазового комплексу з використанням концепції 
екологічного ризику.
При виконанні роботи використані методи системного аналізу, математичного
моделювання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу.
Наукова новизна отриманих результатів, перш за все, полягає у формуванні 
основних понять і концептуальних принципів управління екологічною безпекою
у регіоні; запропонована еколого-економічна модель урбанізованої екосистеми; 
створено наукові засади для розробки системи технічних заходів з управління 
екологічною безпекою у нафтотранспортному комплексі; науково обгрунтовано 
застосування методики оцінки рівня ризику для управління екологічною 
безпекою при ліквідації небезпечних об’єктів.
Результати роботи рекомендуються використовувати при управлінні 
екологічною безпекою у техногенно навантажених регіонах із різною 
конфігурацією небезпеки, а також у навчальному процесі у ВНЗ при вивченні 
предмета «Екологічна безпека».
Практична значущість роботи полягає у зниженні рівня забруднення 
компонентів геосфери (повітря, ґрунту, підземних водоносних горизонтів і 
наземних водних об’єктів) за рахунок реалізації спеціально розробленої 
технології ліквідації екологічно небезпечних техногенних об’єктів.
Виконані дослідження можуть мати своє продовження при виконанні
дисертаційної роботи зі спеціальності 183 – „Технології захисту навколишнього
середовища”
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