
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

 

 

Інститут енергозбереження та енергоменеджменту 

Кафедра інженерної екології 

 

 

УДК 502.335 

 

САВЧЕНКО  АНАСТАСІЯ ЕДГАРІВНА 
 

 

 

 

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

 

 

 

Спеціальність  101 «Екологія» 

 

 

 

 

Автореферат 

магістерської дисертації 

на здобуття освітнього ступеня «магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 



2 
 

Магістерська дисертація освітнього ступеня «магістр»: 

 

Робота виконана на кафедрі інженерної екології в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут імені 

Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України, м. Київ. 

 

 

Науковий керівник:       асистент, кандидат технічних наук 

Євтєєва Любов Іванівна 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. 

І.Сікорського» професор кафедри інженерної 

екології   

 

Рецензент:                         доцент 

Козлов Сергій Степанович 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут ім. 

І.Сікорського» 

Доцент кафедри охорони праці та промислової 

безпеки 

 

. 

 

 

 

 
Захист відбудеться «18» грудня 2018 р. о 1400 годині на засіданні ДЕК кафедри 

інженерної екології в Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: 03056, м. Київ, вул. 

Борщагівська, 115, ауд. 201-22. 

 

 

 

 

З дисертацією можна ознайомитися на кафедрі інженерної екології в 

Національному технічному університеті України «Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського» за адресою: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 115, 

ауд. 203-22. 

 



3 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Аналіз сучасних методів зниження 

негативного впливу підприємств харчової промисловості на довкілля, досвіду 

різних країн щодо проведення екологізації підприємств показав, що 

найефективнішим є управлінський метод реалізації принципів сталого 

розвитку, тобто впровадження системи екологічного менеджменту, яка 

спирається на виконання вимог стандарту ISO 14001:2015г 

Основним стимулом до вдосконалення системи екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової промисловості є вихід на 

європейський ринок. Розвиток відносин істотно полегшується при наявності у 

підприємства сертифікованої системи екологічного менеджменту. 

На даний час недостатньо розроблені питання впровадження та подальше 

вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової 

промисловості, тому дана тема є досить актуальною. 

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

Магістерська дисертація виконувалася відповідно до Закону України «Про 

Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 

до 2020 року», Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища» та згідно з планами наукових досліджень кафедри інженерної 

екології Інституту енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є 

запровадження науково-методичних підходів до формування системи 

екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. 

Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні задачі: 

1) дослідити основні засади запровадження СЕМ; 

2) дослідити міжнародні стандарти в галузі СЕМ, а саме серію ISO 14000; 

3) провести аналіз екологічних ризиків, що виникають в процесі 

експлуатації підприємств харчової промисловості; 

4) провести літературний та патентний огляд інформації з оцінки 

екологічних ризиків; 

5) провести розрахунок еколого-економічних ризиків; 

6) розробити start-up «Вдосконалення СЕМ із врахуванням ризико- 

орієнтованих підходів оцінки екологічної безпеки підприємств харчової 

промисловості». 

Об’єкт дослідження - науково-методологічні засади систем 

екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. 

Предмет дослідження - запровадження інноваційних елементів в 

системі екологічного менеджменту підприємствами харчової промисловості. 

Методи дослідження. В магістерській роботі використані методи 

інформаційно-пошукових досліджень, аналітичних, еколого-економічних 

розрахунків та елементи «project-management», ризико-орієнтовані підходи до 

оцінки показників екобезпеки, математичне моделювання та екологічний 
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контролінг. Під час виконання роботи були використані такі комп’ютерні 

програми: MathCAD, AutoCAD, Microsoft Visio, Solid Works, Microsoft Office 

Excel. Для вдосконалення СЕМ розглядається проектна документація 

корпорації «Оболонь», інтернет-ресурси, нормативно-правові та 

методологічні документи. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше запропоновано вдосконалення системи екологічного 

менеджменту за рахунок використання ризико-орієнтованих підходів 

оцінки екологічної безпеки підприємств харчової промисловості 

України. 

2. Вперше проведено еколого-економічну оцінку доцільності переходу 

підприємств харчової промисловості на альтернативні джерела енергії з 

прив’язкою до техно-еко-безпеки. 

 Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано науково- 

обґрунтований методологічний підхід до вдосконалення системи екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової промисловості, що дозволить 

збільшити показники еколого-економічної рентабельності. 

Публікації за обраною темою. Результати наукових досліджень були 

представлені на I Науково-технічній конференції магістрантів іее (за 

результатами дисертаційних досліджень магістрантів). (22 листопада 

2018року). 

Структура і об’єм роботи. Дисертаційна робота викладена на 98 

сторінках складається з вступу, чьотирьох розділів, загальних висновків, 

списку використаних джерел з 31 найменувань, містить 25 рисунків, 34 

таблиці, 3 додатки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі  обґрунтовано актуальність теми магістерської дисертації і 

необхідність проведення досліджень, сформульовані мета і задачі досліджень, 

предмет і об’єкт дослідження, визначено наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів. 

У першому розділі проведений аналіз наукових та практичних 

досліджень застосування системи екологічного менеджменту для підвищення 

показників екологічної безпеки підприємств харчової промисловості. 

З літературних джерел встановлено, що одним з ефективних методів 

впливу на екологічну ситуацію підприємств  галузі є екологічний менеджмент. 

Впровадження системи екологічного менеджменту (СЕМ) стає 

першочерговим завданням, адже міжнародні стандарти серії ISO 14000 

допомагають зменшити негативний вплив на довкілля. 

Застосування СЕМ для покращення екологічної безпеки організацій 

набуває особливої актуальності в країнах з перехідною економікою, в яких 

значний дефіцит бюджету зводить до мінімуму можливість державного 

фінансування програм екологічної політики підприємств. Питання 

екологізації виробництва і створення систем екологічного менеджменту 

стають особливо актуальними в умовах інтеграції економіки України до 

Європейського Союзу. 

Одна з проблем впровадження СЕМ в Україні є відсутність єдиної 

комплексної системи законодавства про екологічний менеджмент. 

Впровадження СЕМ, крім безумовних переваг, накладає на компанію 

додаткові зобов’язання, пов’язані з підвищенням рівня контролю за 

екологічними показниками її економічної діяльності.  

Для впровадження системи екологічного менеджменту на 

підприємствах харчової промисловості необхідно: 

− вдосконалити екологічне законодавство; 

− реформувати екологічне оподаткування; 

− активізувати екологічну освіту та екологічне виховання; 

− формувати сучасне екологічне мислення; 

− готувати фахівців, які б володіли сучасними методами й технологіями 

екологічного менеджменту. 

Сертифікація за ISO 14001 дає змогу підприємствам харчової 

промисловості: 

1. вийти продукції на міжнародні ринки; 

2. покращити імідж компанії в області виконання природоохоронних 

вимог, в тому числі природоохоронного законодавства; 

3. знизити екологічні платежі (екологічний податок за викиди шкідливих 

речовин, скиди стічних вод, розміщення відходів) та штрафні санкції; 

4. економити енергію та ресурси за рахунок більш ефективного управління 

ними; 

5. збільшити оціночну вартість основних фондів підприємства; 
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6. вийти на ринок «зеленої» продукції; 

7. вдосконалити систему управління підприємством; 

8. збільшити інтерес у залученні висококваліфікованої робочої сили. 

Другий розділ присвячений аналізу екологічних ризиків, що виникають 

в процесі експлуатації підприємств харчової промисловості. 

Аналіз екологічних ризиків, що виникають в процесі експлуатації 

підприємств харчової промисловості має здійснюватися з метою встановлення 

граничних норм впливу антропогенної діяльності, що гарантує екологічну 

безпеку населення, збереження генофонду, забезпечує раціональне 

використання і відновлення природних ресурсів в умовах інтенсивної 

господарської діяльності. 

Аналіз екологічних ризиків, що виникають в процесі експлуатації 

підприємств харчової промисловості проводився за наступними екологічними 

аспектами: 

− викиди в атмосферу; 

− скиди стічних вод; 

− забруднення ґрунту; 

− використання сировини і природних ресурсів; 

− утворення відходів. 

Викиди в атмосферу представлені трьома основними забруднюючими 

речовинами (оксид вуглецю, зерновий пил, сполуки азоту). Аналізуючи 

вихідні дані, прослідковуємо динаміку зменшення кількості викидів. 

Обсяг стічної води, яку скидає підприємство складає 2131 м3/добу. Вода 

забруднена завислими речовинами, органікою, хлоридами, сульфатами, 

нітратами, нітритами, залізом, сухим залишком, що значно перевищують 

нормативні показники. 

Головним напрямком захисту водного середовища та зменшення 

кількості використаної води в промисловості є перехід підприємств до роботи 

за схемою замкнутого циклу водопостачання, коли підприємство після 

очищення власних стічних вод повторно використовує їх у технологічному 

циклі, що призведе до економічного ефекту за рахунок економії води на 54 %. 

Пивоварна промисловість є достатньо матеріалоємною і ресурсоємною 

галуззю і, як наслідок, джерелом значної кількості відходів, які можуть бути 

цінними вторинними ресурсами. Основними відходами є пивна дробина, з якої 

можна виробляти біогаз, екологічне добриво, електроенергію, застосовувати 

при виготовленні хліба, макаронних і ковбасних виробів. 

У третьому розділі встановлена економічна оцінка екологізації на 

підприємствах харчової промисловості. 

Аналізуючи небезпечність та умови виникнення аварії виконується 

тільки для тих небезпечних ситуацій, що пов'язані з недотриманням умов 

безпечної експлуатації об'єкта. Дані для аналізу представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 - Вихідні дані для аналізу небезпеки 

Процес 

формування 

небезпеки 

Небезпечний чи 

шкідливий 

фактор 

Частота 

появи 

небезпечної 

події 

Можливі 

масштаби 

ураження 

людини за 

територією 

об’єкта 

Можливі 

масштаби 

ураження 

ґрунтів, 

га 

Можливі 

масштаби 

ураження 

водних 

екосистем 

Можливі 

масштаби 

ураження 

водойм, 

га 

Aварія 

Скид 

неочищених 

стічних вод 

разом із 

відходами 

1 раз за 20 

років 

Відсутні 

смертельні 

випадки 

Забруднено 

5 га 

Забруднено 

10 км річки 

Забруднено 

підземні 

води S=2 га 

 

В розрахунку використовуємо частоту прояви небезпечної події та 

можливі масштаби ураження людини за територією об’єкта. 

𝑅𝑖 =
𝑛

𝑁𝑖
=  

1

20000×20
= 0,0000025 = 2,5 × 10−6- прийнятий рівень 

ризику  для життя людини. 

Постійні чи тимчасові збитки ґрунту площею понад 5 га, включаючи 

сільськогосподарські угіддя. Для нашого випадку можливі масштаби 

ураження ґрунтів складають 5га - граничний, але прийнятний рівень. 

Значні чи довгострокові збитки прісноводним середовищам існування, у 

тому числі понад 10км ріки чи каналу; понад 1га озера чи ставка, понад 2га 

берегової лінії відкритого моря. Для нашого випадку можливі масштаби 

ураження водним екосистемам - забруднено 10км річки - неприйнятний 

рівень, тобто має місце значний чи довгостроковий ризик збитку для 

прісноводного середовища. 

Значні чи довгострокові збитки водному об'єкту, поверхневим водоймам 

площею понад 1га, підземним водам. Для нашого випадку можливі масштаби 

ураження підземним водам - 2га - неприйнятний рівень, тобто присутні ризики 

значних чи довгострокових збитків підземним водам. 

Розглянувши детально всі випадки та провівши розрахунки, можна 

відмітити: 

1. частота появи аварії (1 раз за 20 років) - прийнятний рівень; 

2. можливі масштаби ураження людини за СЗЗ (0 смертельних випадків)— 

прийнятний рівень; 

3. можливі масштаби ураження ґрунтів (5га) — граничний рівень; 

4. можливі масштаби ураження водним екосистемам (10км річки) - 

неприйнятний рівень; 

5. можливі масштаби ураження підземним водам — 2га — неприйнятний 

рівень. 

6. ризик для життя людини прийнятний, оскільки не перевищує допустиму 

норму індивідуального ризику. 

Отже, функціонування такого об’єкту прийнятне, але необхідно 

впроваджувати заходи щодо підвищення екологічної безпеки, модернізувати 

обладнання. 
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Моделювання ризику виникнення аварійних ситуацій на підприємствах 

харчової промисловості є досить важливим для моніторингу та прогнозування 

функціонування підприємства. 

Тому виникла необхідність застосування методів і засобів, що 

дозволяють оптимальним чином організувати експеримент. 

За допомогою програмного забезпечення MS Office Excel було здійснено 

прогнозування надзвичайних ситуацій техногенного характеру. На діаграмах 

(рис.1) використано функцію - лінія тренду, яка дозволяє відобразити 

величину достовірності апроксимації статистичних даних рівнянням регресії і 

побачити прогноз надзвичайних ситуацій на наступні роки. 

 

 

Рисунок 1 - Прогнозування виникнення аварійних ситуацій на підприємствах 

харчової промисловості 

 

Аналізуючи рис. 1, можна стверджувати, що ризик виникнення 

аварійних ситуацій на підприємствах харчової промисловості без 

вдосконалення СЕМ значно вищий. Вдосконалення СЕМ дає змогу зменшити 

кількість надзвичайних ситуацій техногенного характеру приблизно на 20%. 

Також прослідковується тенденція до зниження кількостей аварійних ситуацій 

і в 2019 році їх вже може бути менше 50. 

Проаналізувавши ризики, що впливають на вартість впровадження 

інноваційних технологій на підприємствах харчової промисловості варто 

відмітити, що очікувана нова вартість будівництва з врахуванням ризиків з 

часом буде лише зростати, тобто підприємству вигідніше якнайшвидше 

закінчити будівництво біогазової установки. 

На прикладі корпорації «Оболонь» розраховано економічний ефект від 

впровадження біогазової установки на пивній дробині. Провівши аналіз 

ефективності проекту можна стверджувати, що проект доцільно прийняти, 
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оскільки чистий прибуток складає 190773,5тис.грн, а термін окупності 

становить 7 місяців. 

Прогнозовані витрати на природний газ корпорації «Оболонь» за період 

2017-2020 рр. складатимуть 445214тис.грн. В разі реалізації стратегічного 

рішення стосовно встановлення біогазової установки вищезазначені витрати 

перетворюються на доходи підприємства. 

Впровадження біогазової установки на підприємствах харчової 

промисловості дозволить зменшити енергозалежність, а також отримувати 

додатковий дохід від продажу біодобрив сільськогосподарським 

господарствам. 

У четвертому розділі розроблений стартап-проект на тему : 

«Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах 

харчової промисловості». 

Впровадження систем екологічного менеджменту (СЕМ) на 

підприємствах необхідно в зв'язку з погіршенням екологічної ситуації. 

Організації, які впровадили СЕМ, впливають на навколишнє середовище 

менш негативно, а також набувають безліч інших переваг, що стосуються їх 

конкурентоспроможності (табл.2). 

 

Таблиця 2 - Опис ідеї стартап-проекту 

Зміст ідеї Напрямки застосування Вигоди для користувача 

Основна причина того, що 

підприємства є великими 

джерелами забруднення 

навколишнього 

середовища, полягає в 

неефективних механізмах 

управління промисловим 

виробництвом, які не 

спрямовані на збереження 

екології. Отже, необхідна 

сучасна форма управління 

підприємством, необхідно 

знайти нові шляхи і 

підходи до вирішення 

екологічних проблем 

Страхування компанії 
Менші страхові відсотки 

при фінансуванні 

Контроль промислової 

діяльності 

Покращення іміджу 

підприємства 

 

Виготовлення продукції  

 

Екологічна чиста продукція 

Економіка та екологія 

підприємства 

Зниження витрат в 

результаті більш ретельної 

обробки матеріалів та 

вторинного використання 

відходів виробництва 

Сертифікація продукції 

Більше можливостей 

виходу на міжнародний 

ринок 
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промислового виробництва, 

які дозволять знайти якийсь 

баланс між економікою та 

екологією. Основним з 

таких шляхів в світі 

загальновизнано 

впровадження на 

підприємствах систем 

екологічного менеджменту 

Робоча сила підприємства 

Залучення 

висококваліфікованого 

персоналу 

Контроль промислової 

діяльності 

Ймовірність порушення 

законодавства в галузі 

охорони навколишнього 

середовища багаторазово 

зменшується 

 

Після того як складено конкретний список слабких і сильних сторін 

підприємства, а також можливостей та загроз, настає етап встановлення 

зв’язків між ними. Для цього необхідно скласти розширену матрицю SWOT – 

аналізу(табл.3). 

 

Таблиця 3 - Розроблена розширена матриця SWOT- аналізу 

S-O 

1.Підвищення кваліфікації та 

професіоналізму персоналу 

2.Збільшення виробничої  потужності 

3.Реклама продукції 

4.Застосування прийомів екологічного 

маркетингу (екопромо) 

5.Використання бренду і сильної 

інноваційної культури для задоволення 

потреб новими продуктами 

W-O 

1.Економія грошових коштів на закупівлю 

природного газу 

2.Зменшення викидів в атмосферу сполук 

азоту, зернового пилу та оксиду вуглецю 

3.Утилізація непроданої пивної дробини з 

утворенням біогазу 

4.Заміна упаковки на екологічно безпечну 

5.Моніторинг СЕМ 

6.Сушка та продаж пивної дробини для 

вторинного використання 

7.Виділення біогазу з пивної дробини 

8.Переробка ПЕТ - пляшок 

9.Переробка відходів ПЕТ і ще 3-х видів 

пластмаси на паливо для автомобілів 

10.Виробництво бандажної стрічки з ПЕТ 

пляшок 

11.Рециклінг води 

12.Переробка та повторне використання 

СО2 у виробництві 

S-T 

1.Залучення інвесторів 

2.Страхування підприємства 

3.Підтримка вітчизняних виробників на 

державному рівні 

4.Високе споживання продукції 

5.Звітування перед громадськістю про 

екологічну діяльність 

W-T 

1.Отримання кредиту 

2.Залучення додаткових капіталовкладень 

3.Дистрибуція продукції 

4.Проведення екологічного аудиту 

5.Сертифікація відповідно до ІSО 

14001:2015 
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6.Затвердження програми 

природоохоронної діяльності 

7.Виробничо-соціальна відповідальність 

кожного працівника 

 

Оцінивши сильні та слабкі сторони корпорації «Оболонь», а також 

можливості та загрози щодо неї з боку зовнішнього середовища, було зроблено 

висновок про обрання стратегії стабільності. Дотримання даної стратегії - це 

найпростіший і найменш ризикований шлях. Конкретним виявом цієї стратегії 

можна вважати утримання організацією існуючої частки ринку. 

Виходячи з аналізу співпраці підприємства із стейкхолдерами, можна 

зробити висновок, що необхідно залучати нових зацікавлених сторін для 

більш ефективного функціонування підприємства. Із залученням нових 

стейкхолдерів збільшується рівень соціальної відповідальності підприємства. 

Зважаючи на складність процесу обговорення норм, цінностей і 

відповідальності, в наш час виникає потреба в добре організованій- 

комунікації щодо соціальних та екологічних проблем. 

Оцінка рівня екологічної безпеки за допомогою матриці Леопольда 

показала, що категорія екологічної безпеки підприємства - IV, санітарно- 

захисна зона 100 м. 

Вдосконалення СЕМ запропоновано проводити за наступною 

методикою: проведення SWOT - аналізу підприємства харчової 

промисловості, розгляд впливів та інтересів стейкхолдерів та оцінка рівня 

екологічної безпеки. 

На базі проведеної вартісної оцінки сертифікації підприємства харчової 

промисловості, визначено, що середня вартість сертифікації продукції 

становить 1850 грн, а отримання сертифікату ISO 14001:2015 терміном на З 

роки коштує приблизно 10 000 грн. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Основними перевагами сертифікації за міжнародним стандартом ІSО 

14001:2015 для підприємств харчової промисловості є: 

вихід продукції на міжнародні ринки та ринок «зеленої» продукції; 

покращення іміджу компанії в області виконання природоохоронних вимог; 

зниження екологічних платежів (екологічний податок за викиди шкідливих 

речовин, скиди стічних вод, розміщення відходів) та штрафних санкцій; 

економія енергії та ресурсів за рахунок більш ефективного управління ними та 

вдосконалення системи управління підприємством в цілому. 

2. Аналіз екологічних ризиків, що виникають в процесі експлуатації 

підприємств харчової промисловості показав, що: 

викиди в атмосферу представлені трьома основними забруднюючими 

речовинами (оксид вуглецю, зерновий пил, сполуки азоту), категорія 

екологічної безпеки - IV, санітарно-захисна зона для підприємства 100 м. 

обсяг стічної води, яку скидає підприємство складає 2131 м3/добу та 

забруднена завислими речовинами, органікою, хлоридами, сульфатами, 

нітратами, нітритами, залізом, сухим залишком, що значно перевищують 

нормативні показники; 

основними відходами є пивна дробина, з якої можна виробляти біогаз. 

екологічне добриво, електроенергію, застосовувати при виготовленні хліба, 

макаронних і ковбасних виробів. 

3. Головним напрямком захисту водного середовища та зменшення 

кількості використаної води в промисловості є перехід підприємств до роботи 

за схемою замкнутого циклу водопостачання, коли підприємство після 

очищення власних стічних вод повторно використовує їх у технологічному 

циклі, що призведе до економічного ефекте за рахунок економії води на 54%. 

4. Вдосконалення СЕМ запропоновано проводити за наступною 

методикою: проведення SWOT - аналізу підприємства харчової 

промисловості, розгляд впливів та інтересів стейкхолдерів та оцінка рівня 

екологічної безпеки. 

5. На базі проведеної вартісної оцінки сертифікації підприємства 

харчової промисловості, визначено, що середня вартість сертифікації 

продукції становить 1850 грн, а отримання сертифікату ISO 14001:2015 

терміном на 3 роки коштує приблизно 10 000 грн. 

6. Побудовано емпіричну залежність кількості аварій від часу за 

допомогою кубічного сплайну. На основі даної залежності можливе 

прогнозування кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру на 

підприємствах харчової промисловості. 

7. Прогнозування ризику виникнення аварійних ситуацій на 

підприємствах харчової промисловості показало, що без вдосконалення СЕМ 

кількість аварій може збільшитись до 90 в 2019 році. Це пояснюється 

зношенням обладнання та закінченню терміну його експлуатації, що в 

майбутньому може призвести до катастрофічних наслідків. Вдосконалення 
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СЕМ дає змогу зменшити кількість надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру на 19,87%. Також прослідковується тенденція до зниження 

кількостей аварійних ситуацій і в 2019 році їх вже може бути менше 50. 

8. На прикладі корпорації «Оболонь» розраховано економічний ефект 

від впровадження біогазової установки на пивній дробині. Провівши аналіз 

ефективності проекту можна стверджувати, що проект доцільно прийняти, 

оскільки чистий прибуток складає 190773,5 тис. грн, а термін окупності 

становить 7 місяців. 

9. Прогнозовані витрати на природний газ корпорації «Оболонь» за 

період 2017-2020 рр. складатимуть 445214 тис. грн. В разі реалізації 

стратегічного рішення стосовно встановлення біогазової установки 

вищезазначені витрати перетворюються на доходи підприємства, оскільки є 

можливість повністю забезпечити себе біогазом власного виробництва. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 

 

Результати наукових досліджень були представлені на I Науково-

технічній конференції магістрантів іее (за результатами дисертаційних 

досліджень магістрантів). (22 листопада 2018року). 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Савченко А.Е. «Вдосконалення системи екологічного менеджменту на 

підприємствах харчової промисловості». - Рукопис 

Обсяг магістерської дисертації складає 98 сторінок, складається з 

вступу, чьотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел 

з 31 найменувань, містить 25 рисунків, 34 таблиці, 3 додатки. 

Актуальність теми. Аналіз сучасних методів зниження негативного 

впливу підприємств харчової промисловості на довкілля, досвіду різних країн 

щодо проведення екологізації підприємств показав, що найефективнішим є 

управлінський метод реалізації принципів сталого розвитку, тобто 

впровадження системи екологічного менеджменту, яка спирається на 

виконання вимог стандарту ISO 14001:2015г 

Основним стимулом до вдосконалення системи екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової промисловості є вихід на 

європейський ринок. Розвиток відносин істотно полегшується при наявності у 

підприємства сертифікованої системи екологічного менеджменту. 

На даний час недостатньо розроблені питання впровадження та 

подальше вдосконалення системи екологічного менеджменту на 

підприємствах харчової промисловості, тому дана тема є досить актуальною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Магістерська 

дисертація виконувалася відповідно до Закону України «Про Основні засади 

(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року», 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» та 
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згідно з планами наукових досліджень кафедри інженерної екології Інституту 

енергозбереження та енергоменеджменту КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

Мета і задачі дослідження. Метою магістерської дисертації є 

запровадження науково-методичних підходів до формування системи 

екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості. 

Об’єкт дослідження - науково-методологічні засади систем екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової промисловості. 

Предмет дослідження - запровадження інноваційних елементів в системі 

екологічного менеджменту підприємствами харчової промисловості. 

Методи дослідження. В магістерській роботі використані методи 

інформаційно-пошукових досліджень, аналітичних, еколого-економічних 

розрахунків та елементи «project-management», ризико-орієнтовані підходи до 

оцінки показників екобезпеки, математичне моделювання та екологічний 

контролінг. Під час виконання роботи були використані такі комп’ютерні 

програми: MathCAD, AutoCAD, Microsoft Visio, Solid Works, Microsoft Office 

Excel. Для вдосконалення СЕМ розглядається проектна документація 

корпорації «Оболонь», інтернет-ресурси, нормативно-правові та 

методологічні документи. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1. Вперше запропоновано вдосконалення системи екологічного 

менеджменту за рахунок використання ризико-орієнтованих підходів 

оцінки екологічної безпеки підприємств харчової промисловості 

України. 

2. Вперше проведено еколого-економічну оцінку доцільності переходу 

підприємств харчової промисловості на альтернативні джерела енергії з 

прив’язкою до техно-еко-безпеки. 

 Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано науково- 

обґрунтований методологічний підхід до вдосконалення системи екологічного 

менеджменту на підприємствах харчової промисловості, що дозволить 

збільшити показники еколого-економічної рентабельності. 

Ключові слова - система екологічноео менеджменту, iso 14001, 

екологічна безпека, swot-аналіз, екологічний ризик, стейкхолдер, аварійна 

ситуація, підприємство харчової промисловості, пивна дробина, біогаз. 

 

АННОТАЦИЯ  

 

Савченко А.Е. «Совершенствование системы экологического 

менеджмента на предприятиях пищевой промышленности». - Рукопись 

Объем магистерской диссертации составляет 98 страниц, состоит из 

введения, четырехпроводной разделов, общих выводов, списка 

использованных источников из 31 наименований, содержит 25 рисунков, 34 

таблицы, 3 приложения. 

Актуальность темы. Анализ современных методов снижения 

негативного воздействия предприятий пищевой промышленности на 
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окружающую среду, опыта различных стран по проведению экологизации 

предприятий показал, что наиболее эффективным является управленческий 

метод реализации принципов устойчивого развития, то есть внедрение 

системы экологического менеджмента, которая опирается на выполнение 

требований стандарта ISO 14001: 2015г 

Основным стимулом к совершенствованию системы экологического 

менеджмента на предприятиях пищевой промышленности является выход на 

европейский рынок. Развитие отношений существенно облегчается при 

наличии у предприятия сертифицированной системы экологического 

менеджмента. 

В настоящее время недостаточно разработаны вопросы внедрения и 

дальнейшее совершенствование системы экологического менеджмента на 

предприятиях пищевой промышленности, поэтому данная тема является 

весьма актуальной. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Магистерская 

диссертация выполнялась в соответствии с Законом Украины «Об основных 

принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на 

период до 2020 года», Закона Украины «Об охране окружающей природной 

среды» и в соответствии с планами научных исследований кафедры 

инженерной экологии Института энергосбережения и энергоменеджмента 

КПИ им. Игоря Сикорского. 

Цель и задачи исследования. Целью магистерской диссертации является 

внедрение научно-методических подходов к формированию системы 

экологического менеджмента на предприятиях пищевой промышленности. 

Объект исследования - научно-методологические основы систем 

экологического менеджмента на предприятиях пищевой промышленности. 

Предмет исследования - внедрение инновационных элементов в системе 

экологического менеджмента предприятиями пищевой промышленности. 

Методы исследования. В магистерской работе использованы методы 

информационно-поисковых исследований, аналитических, эколого-

экономических расчетов и элементы «project-management», риск-

ориентированные подходы к оценке показателей экобезопасности, 

математическое моделирование и экологический контроллинг. Во время 

выполнения работы были использованы такие компьютерные программы: 

MathCAD, AutoCAD, Microsoft Visio, Solid Works, Microsoft Office Excel. Для 

совершенствования СЭМ рассматривается проектная документация 

корпорации «Оболонь», интернет-ресурсы, нормативно-правовые и 

методологические документы. 

Научная новизна полученных результатов: 

1. Впервые предложено совершенствование системы экологического 

менеджмента за счет использования риск-ориентированных подходов 

оценки экологической безопасности предприятий пищевой 

промышленности Украины. 
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2. Впервые проведено эколого-экономическую оценку целесообразности 

перехода предприятий пищевой промышленности на альтернативные 

источники энергии с привязкой к техно-эко-безопасности. 

 Практическое значение полученных результатов. Предложено научно 

обоснованный методологический подход к совершенствованию системы 

экологического менеджмента на предприятиях пищевой промышленности, 

что позволит увеличить показатели эколого-экономической рентабельности. 

Ключевые слова - система екологичноео менеджмента, iso 14001, 

экологическая безопасность, swot-анализ, экологический риск, стейкхолдеры, 

аварийная ситуация, предприятие пищевой промышленности, пивная 

дробина, биогаз. 

 

ABSTRACT 

 

Savchenko Aastasiia "Improvement of the ecological management system at 

food industry enterprises". - The manuscript 

The volume of the master's dissertation is 98 pages, consists of an 

introduction, four sections, general conclusions, list of used sources from 31 titles, 

contains 25 figures, 34 tables, 3 applications. 

Actuality of theme. An analysis of modern methods of reducing the negative 

impact of food industry enterprises on the environment, and the experience of 

different countries in carrying out ecologization of enterprises showed that the most 

effective is the management method of implementation of the principles of 

sustainable development, that is, the introduction of an environmental management 

system based on the requirements of the standard ISO 14001: 2015 

The main stimulus to improve the environmental management system at the 

food industry is to enter the European market. The development of relations is 

greatly facilitated in the presence of a certified system of environmental 

management at the enterprise. 

At present, issues of implementation and further improvement of the 

ecological management system at food industry enterprises are not sufficiently 

developed, therefore this topic is very relevant. 

Relationship of work with scientific programs, plans, themes. The Master's 

dissertation was carried out in accordance with the Law of Ukraine "On the Basic 

Principles (Strategy) of the State Environmental Policy of Ukraine for the Period till 

2020", the Law of Ukraine "On Environmental Protection" and in accordance with 

the plans of scientific research of the Department of Engineering Ecology of the 

Institute of Energy Saving and Energy Management of KPI. Igor Sikorsky 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the master's thesis is to 

introduce scientific and methodological approaches to the formation of the 

ecological management system at food industry enterprises. 

Object of research - scientific and methodological principles of ecological 

management systems at food industry enterprises. 
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Subject of research - introduction of innovative elements in the system of 

ecological management by food industry enterprises. 

Research methods. In the master's thesis methods of information retrieval 

researches, analytical, ecological-economic calculations and elements of "project-

management", risk-oriented approaches to the estimation of indicators of ecological 

safety, mathematical modeling and ecological control are used. During the work, the 

following computer programs were used: MathCAD, AutoCAD, Microsoft Visio, 

Solid Works, Microsoft Office Excel. To improve the CEM, the project 

documentation of the Obolon Corporation, Internet resources, regulatory and 

methodological documents is considered. 

Scientific novelty of the obtained results: 

For the first time, improvement of the ecological management system was 

proposed through the use of risk-oriented approaches to assess the environmental 

safety of food industry enterprises in Ukraine. 

For the first time, an ecological and economic assessment was made of the 

appropriateness of the transition of food industry enterprises to alternative energy 

sources with anchoring to techno-eco-security. 

 The practical value of the results. A scientifically grounded methodological 

approach to improving the ecological management system at food industry 

enterprises is proposed, which will allow to increase the indicators of ecological and 

economic profitability. 

Key words - ecological management system, iso 14001, ecological safety, 

swot-analysis, environmental risk, stacker, emergency, food industry, beer pellet, 

biogas. 


