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Енергозбереження нині є одним з основних напрямів підвищення економічної ефективності 

виробництва. Економія всіх енергоресурсів повинна обов’язково здійснюватися на всіх етапах 

виробництва, транспортування і споживання. 

Сучасний масовий розвиток інноваційної техніки зумовив створення величезної кількості 

технологічних нововведень, які докорінно змінюють ситуацію в енергозбереженні. 

Вирішення основних завдань енергозбереження – це виявлення найбільш великих втрат  

та вибір оптимального технологічного процесу, що так само дає змогу значно знизити їхній вплив 

на собівартість продукції загалом. 

Розумним рішенням, на нашу думку, буде використання таких технологій, які суттєво 

знизять найбільш великі непродуктивні складові витрат енергії в системі і за мінімальних витрат 

значно підвищать ефективність її роботи. 

Харчова промисловість займає одне із провідних місць у структурі промислового 

виробництва України, а її питома вага у виробництві споживчих товарів сягає 52,8 %.  

На її долю припадає майже п’ята частина його загального обсягу виробництва. 

У сучасних умовах проблема якості й безпечності харчових продуктів набуває особливої 

актуальності. Від якості й безпечності харчових продуктів залежить життя і здоров’я людей,  

а також продовольча, економічна та національна безпека держави. 

Усе більшого значення набувають питання забезпечення стабільності якості та безпечності 

продукції переробних підприємств АПК, зокрема, сільськогосподарської та харчової,  

що досягається через впровадження на підприємствах інтегрованих систем управління відповідно 

до вимог міжнародних стандартів, розроблення продукції з урахуванням споживчих переваг  

і потреб сучасного ринку. 

Згідно з вимогами законів України «Про безпечність та якість харчової продукції»,  

«Про дитяче харчування» всі підприємства, які займаються вирощуванням та виробництвом 

сільськогосподарської та харчової продукції повинні впровадити системи управління безпечністю 

харчових продуктів, які базуються на принципах НАССР. Але нині розроблення та впровадження 

на переробних підприємствах АПК лише системи управління безпечністю є не достатнім. Наразі 

міжнародні ринки та споживачі вимагають від виробників продукції не лише гарантування 



безпечності продукції, а постійність і контроль якості, екологічність, енергоефективність, 

гарантування безпеки праці та підтримання соціальних стандартів. 

Потреби підприємств харчової промисловості в паливі та енергії постійно зростають.  

Тому, з огляду на світову кризу, пандемію Sars-Covid 19, «локдауни» у всьому світі, значні 

капіталовкладення в галузі стають дедалі важчими. 

Але, потенціал харчової промисловості в галузі енергозбереження досить високий.  

Для реалізації потенціалу енергозбереження на підприємствах галузі потрібна структурно-

технологічна перебудова підприємств, технологічних процесів за рахунок розроблення  

та впровадження інтегрованих систем управління відповідно до вимог міжнародних стандартів  

ISO серій 9000 (якість), 22000 (безпечність), 50000 (енергоефективність) з урахуванням 

особливостей законодавчої й нормативної баз та реалій переробних підприємств України. 

Значний внесок у розвиток теорії і практики стандартизації та управління якістю внесли 

вітчизняні та зарубіжні вчені – О. В. Богомолова, Л. С. Кириченко, Н. В. Мережко, 

А. А. Самойленко, О. М. Сафнова, О. І. Шаповаленко, В. О. Яницький О. М. Якубчак, 

Є. С. Вайскробова, В. Л. Аршакуні, Є. К. Аванесов, С. Кенех, В. А. Матісон, Н. І. Дунченко, 

Е. Демінг, Дж. Джуран, У. Акао, К. Ісікава, М. Петро-Турза та ін. Ними доведено необхідність 

розроблення сучасних комплексних підходів до стандартизації та впровадження інтегрованих 

систем управління на переробних підприємствах АПК, розроблення моделей конфігурації  

цих систем і методів кваліметричної оцінки їхнього функціонування. 

У зв’язку з цим розроблення моделей, що дадуть можливість прогнозувати якість  

та безпечність продукції за критеріями ефективності технологічних процесів, є актуальною 

проблемою та має практичне значення. Крім того, на особливу увагу заслуговує створення методів 

якісної й кількісної оцінки функціонування інтегрованих систем управління в умовах переробних 

виробництв АПК. 

Основною метою роботи є розроблення і впровадження інтегрованої системи управління 

технологічними процесами для забезпечення ресурсозбереження та безпечності молочних 

продуктів. 

Відповідно до вказаної мети, у дисертації поставлено й вирішено такі завдання: 

– проаналізувати стан нормативно-технічної бази в галузі управління енергоспоживання  

та безпечності харчових продуктів; 

– проаналізувати розвиток управління енергоспоживанням на ТОВ «Рихальський завод 

сухого молока» та провести енергоаудиту; 

– провести аналіз наявного комплексу інструментів управління енергоспоживанням; 

– розробити модель впровадження інтегрованої системи управління (ДСТУ ISO 22000 + 

ДСТУ ISO 50001) в умовах молокозаводів; 

– розробити систему рейтингових оцінок енергоефективності підприємства; 



– оцінити дієвість інтегрованої системи; 

– здійснити практичну апробацію розробленої моделі впровадження системи комплексного 

управління енергоспоживанням на молочному підприємстві. 

Об’єктом дослідження є процес розроблення та впровадження інтегрованої системи 

управління технологічними процесами для забезпечення ресурсозбереження та безпечності 

молочних продуктів в умовах «Рихальський завод сухого молока». Предметом дослідження  

є ДСТУ ISO 50001, ДСТУ ISO 22000, модель інтегрованої системи й механізми управління 

технологічними процесами та енергоспоживанням на молокопереробному підприємстві. 

Теоретично обґрунтовано й експериментально підтверджено концепцію, яка полягає  

в системному підході до управління безпечністю та якістю молочних продуктів на основі виявлення 

чинників впливу на етапах їхнього життєвого циклу, оптимізації параметрів їхнього виробництва, 

зберігання й реалізації продукції відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000 + ДСТУ ISO 50001. 

Відповідно до поставленої мети та визначених завдань досліджень уперше: 

– розроблено модель інтегрованої системи управління (ДСТУ ISO 22000 + ДСТУ ISO 50001) 

в умовах молокопереробних підприємств України; 

– розроблено систему рейтингових оцінок комплексного управління енергоспоживанням  

на молокопереробному підприємстві; 

– розроблено математичну модель управління ефективністю виробництва молочних 

продуктів із використанням методів регресійного аналізу; 

– здійснено практичну апробацію розробленої моделі впровадження системи комплексного 

управління енергоспоживанням в умовах ТОВ «Рихальський завод сухого молока» Житомирської 

області; 

удосконалено: 

– діючу систему НАССР та управління безпечністю харчових продуктів; 

– методику проведення енергоаудиту; 

– механізми та інструменти підвищення рівня енергозбереження харчового підприємства 

Модель дістала подальший розвиток, а саме подальша інтеграція з ДСТУ ISO 14001:2015 

«Система екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». 

Практичне значення одержаних результатів полягає в реалізації наукової ідеї, що дає змогу 

через удосконалення методологічних підходів до управління безпечністю та якістю молочної 

продукції і енергозбереженням підприємств, вирішити важливу соціально-економічну проблему 

виробництва безпечної та якісної продукції з організованим технологічним процесом та розвитком 

функцій управління енергоспоживанням на підприємстві. 

За результатами досліджень розроблено та затверджено нормативний документ  

СОУ 15.3-00493706-075:2020 «Методика проведення енергоаудиту». 



Системний підхід до управління якістю продукції упродовж життєвого циклу 

використовується у навчальному процесі Національного університету біоресурсів і природо-

користування України під час викладання дисциплін «Управління якістю та безпечністю 

сільськогосподарської та харчової продукції», «Управління якістю» для студентів ОС «Магістр» 

освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація», у науковій роботі магістрів кафедри 

стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції. 

Результати проведених експериментальних досліджень впроваджено в умовах  

ТОВ «Рихальський завод сухого молока» Житомирської області. 

Ключові слова: якість, інтегрована система управління, енергоменеджмент, 

енергозбереження, енергоаудит, модель, система управління безпечністю харчових продуктів, 

НАССР, ризики, небезпечні чинники. 
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і сучасність: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 18–19 травня 2017 року: тези 

доповіді. К., 2017. С. 61–62. (Здобувачем вивчено питання біологічної реальності, як дослідницький 

феномен до актуалізації проблеми, узагальнено та систематизовано результати). 

14. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Розроблення рекомендацій щодо екологізації 

виробництва у відповідності з чинними нормативними документами. Наукові здобутки у вирішенні 

актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: 

VII Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ,  

27–28 квітня 2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 21–23. (Здобувачем вивчено питання розроблення 

рекомендацій щодо екологізації виробництва у відповідності з чинними нормативними 

документами, узагальнено та систематизовано результати). 

15. Розбицька Т. В., Сухенко Ю. Г., Сухенко В. Ю. Ефективне очищення стічних вод 

переробних і харчових підприємств АПК. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, 

проблеми та перспективи: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція пам’яті професора Петра 

Столярчука, м. Львів, 11–12 травня 2017 року: тези доповіді. Львів, 2017. С. 212–213. (Здобувачем 

вивчено питання ефективного очищення стічних вод переробних і харчових підприємств АПК, 

узагальнено та систематизовано результати). 

16. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Ринок сухого молока в Україні. Інфраструктура якості 

та тенденції розвитку: Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 15 листопада  

2017 року: тези доповіді. К., 2017. С. 33. (Здобувачем вивчено питання ринку сухого молока  

в Україні, узагальнено та систематизовано результати). 

17. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Розроблення СОУ «Технологія виробництва м’яса 

курчат – бройлерів». Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології  

в контексті Євроінтеграції: Міжнародна науково-технічна конференція, присвячена 40 річниці 

створення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ, м. Київ, 7–8 листопада 2017 року:  

тези доповіді. К., 2017. С. 90–91. (Здобувачем вивчено питання розроблення СОУ «Технологія 

виробництва м’яса курчат – бройлерів», узагальнено та систематизовано результати). 

18. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Ринок сухого молока. Захист прав споживачів в умовах 

суспільних трансформацій: Х Міжвузівська студентська науково-практична конференція, м. Ірпінь, 

15 березня 2018 року: тези доповіді. Ірпінь, 2018. С. 20–22. (Здобувачем вивчено питання ринку 

сухого молока в Україні, узагальнено та систематизовано результати). 



19. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Способи фальсифікації молока. Цілі сталого розвитку 

третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя. Секції: Тваринництво, 

ветеринарна медицина, біобезпека та харчові технології у вирішенні завдань сталого розвитку: 

Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 23–25 травня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 300–302. (Здобувачем вивчено питання способів фальсифікації молока, узагальнено  

та систематизовано результати). 

20. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Сім аксіом системи менеджменту в галузі безпеки 

харчових продуктів. Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції сільського 

господарства: Міжнародна науково-практична конференція, м. Мелітополь, 7–8 червня 2018 року: 

тези доповіді. Мелітополь, 2018. С. 42. (Здобувачем вивчено питання головних проблем системи 

менеджменту в галузі безпечності харчових продуктів, узагальнено та систематизовано 

результати). 

21. Іваненко Р. Ф., Мєдвєдєва Н. А., Розбицька Т. В. Дослідження статусу технічних умов  

в системі нормативних документів. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку:  

III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 25–26. (Здобувачем вивчено питання дослідження статусу технічних умов в системі 

нормативних документів, узагальнено та систематизовано результати). 

22. Синяк В. І., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Аналіз ризиків та критичних контрольних 

точок (НААСР), при виробництві м’ясних ковбас. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції 

розвитку: III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези 

доповіді. К., 2018. С. 43. (Здобувачем вивчено питання щодо ризиків та критичних контрольних 

точок (НААСР) при виробництві м’ясних ковбас, узагальнено та систематизовано результати). 

23. Очколяс О. В., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Управління безпекою та якістю молока 

на принципах системи HACCP. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку:  

III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 42–43. (Здобувачем вивчено питання управління безпекою та якістю молока  

на принципах системи HACCP, узагальнено та систематизовано результати). 

24. Ярема М. І., Мєдвєдєва Н. А., Розбицька Т. В. Переваги впровадження концепції 

НАССР на харчовому підприємстві. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку:  

III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 50. (Здобувачем вивчено питання переваг впровадження концепції НАССР на харчовому 

підприємстві, узагальнено та систематизовано результати). 

25. Білоштан Д. М., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Аналіз ризиків на молочному 

підприємстві. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: III Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 9–10. (Здобувачем 



вивчено питання ризиків на молочному підприємстві, узагальнено та систематизовано 

результати). 

26. Гук Н. А., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Розроблення елементів системи HACCP  

при виробництві варених ковбас. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: I 

II Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 18–19. (Здобувачем вивчено питання розроблення елементів системи HACCP  

при виробництві варених ковбас, узагальнено та систематизовано результати). 

27. Захаренко І. В., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Розроблення елементів системи НАССР 

при виробництві соків. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку:  

III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018, С. 22–23. (Здобувачем вивчено питання розроблення елементів системи НАССР  

при виробництві соків, узагальнено та систематизовано результати). 

28. Клименко І. В., Сухенко В. Ю., Розбицька Т. В. Контроль і методи визначення величини 

шорсткості поверхні віконних блоків. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку:  

III Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді.  

К., 2018. С. 27–28. (Здобувачем вивчено питання контролю і методів визначення величини 

шорсткості поверхні віконних блоків, узагальнено та систематизовано результати). 

29. Моісєєнко К. І., Мєдвєдєва Н. А., Розбицька Т. В. Аналіз ризиків при виробництві 

напівфабрикатів. Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку: III Міжнародна 

науково-практична конференція, м. Київ, 11 жовтня 2018 року: тези доповіді. К., 2018. С. 39. 

(Здобувачем вивчено питання ризиків при виробництві напівфабрикатів, узагальнено  

та систематизовано результати). 

30. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю., Бріндза Я. Інтегровані системи управління якістю  

на молокопереробних підприємствах. Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: VIII Міжнародна 

науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 17–18 квітня 2019 року:  

тези доповіді. К., 2019. С. 19–20. (Здобувачем вивчено питання інтегрованих системи управління 

якістю на молокопереробних підприємствах, узагальнено та систематизовано результати). 

31. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Інтегровані системи управління якістю  

на молокопереробних підприємствах. Управління якістю в освіті та промисловості: досвід  

проблеми та перспективи: IV науково-практична конференція, м. Львів, 16–17 травня 2019 року: 

тези доповіді. Львів, 2019. С. 71–72. (Здобувачем вивчено питання інтегрованих системи управління 

якістю на молокопереробних підприємствах, узагальнено та систематизовано результати). 

32. Sukhenko V., Miedviedieva N., Sukhenko Yu., Vasyliv V., Palamarchuk I., Mushtruk M., 

Rozbytska T., Litvinenko A., Boyko Yu. Qualitative evaluation of the mayonnaise and determine the best 

manufacturer. Agrobiodiversity for Improve the Nutrition, Health and Quality of Human and Bees Life:  



4th International Scientific Conference, Nitra, 11–13 September 2019 year: abstracts of the report. Nitra, 

2019. С. 142. (Здобувачем вивчено питання якісної оцінки майонезу і визначення найкращого 

виробника, узагальнено та систематизовано результати). 

33. Гришко П. І., Розбицька Т. В. Стандартизація в системі технічного регулювання 

хлібопекарської продукції в Україні. Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: IХ Міжнародна 

науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 9–10 квітня 2020 року:  

тези доповіді. К., 2020. С. 51–52. (Здобувачем вивчено питання стандартизації в системі 

технічного регулювання хлібопекарської продукції в Україні, узагальнено та систематизовано 

результати). 

34. Дмитришин Д. А., Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Стандартизовані показники 

вирощування кондитерського соняшнику. Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: IХ Міжнародна 

науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 9–10 квітня 2020 року:  

тези доповіді. К., 2020. С. 52–53. (Здобувачем вивчено питання стандартизованих показників 

вирощування кондитерського соняшнику, узагальнено та систематизовано результати). 

35. Йова В. Ю., Розбицька Т. В. Управління ризиками в системах управління. Наукові 

здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації  

і безпеки продовольства: IХ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів  

і студентів, м. Київ, 9–10 квітня 2020 року: тези доповіді. К., 2020. С. 53–54. (Здобувачем вивчено 

питання управління ризиками в системах управління, узагальнено та систематизовано 

результати). 

36. Кирилюк І. Д., Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Система управління якістю: особливості 

впровадження згідно із ДСТУ ISO 9001:2015. Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем 

виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки продовольства: IХ Міжнародна 

науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, м. Київ, 9–10 квітня 2020 року:  

тези доповіді. К., 2020. С. 50–51. (Здобувачем вивчено питання системи управління якістю: 

особливості впровадження згідно із ДСТУ ISO 9001:2015, узагальнено та систематизовано 

результати). 

37. Колос Р. Є., Розбицька Т. В. Роль життєвого циклу в системі екологічного управління. 

Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, 

стандартизації і безпеки продовольства: IХ Міжнародна науково-практична конференція вчених, 

аспірантів і студентів, м. Київ, 9–10 квітня 2020 року: тези доповіді. К., 2020. С. 54–55. (Здобувачем 

вивчено питання ролі життєвого циклу в системі екологічного управління, узагальнено  

та систематизовано результати). 



38. Шафаренко Я. А., Розбицька Т. В., Слива Ю. В. Важливі аспекти формування систем 

управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту ISO 9001:2015. Наукові здобутки  

у вирішенні актуальних проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки 

продовольства: IХ Міжнародна науково-практична конференція вчених, аспірантів і студентів, 

м. Київ, 9–10 квітня 2020 року: тези доповіді. К., 2020. С. 56–57. (Здобувачем вивчено питання 

аспектів формування систем управління якістю в контексті вимог міжнародного стандарту  

ISO 9001:2015, узагальнено та систематизовано результати). 

39. Розбицька Т. В. Управління персоналом в готелі. Інновації розвитку харчових технологій 

та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-ресторанного бізнесу:  

І Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Тернопіль, 13 травня 2020 року: тези доповіді. 

Тернопіль, 2020. С. 91–93. (Здобувачем вивчено питання управління персоналом в готелі, 

узагальнено та систематизовано результати). 

40. Павелко О. О., Розбицька Т. В. Переваги та недоліки методу SWOT-аналізу. Інновації 

розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-

ресторанного бізнесу: І Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Тернопіль, 13 травня 

2020 року: тези доповіді. Тернопіль, 2020. С. 78–79. (Здобувачем вивчено питання переваг  

та недоліків методу SWOT-аналіз, узагальнено та систематизовано результати). 

41. Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. Інтегровані системи управління якістю. Інновації 

розвитку харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій готельно-

ресторанного бізнесу: І Всеукраїнська науково-практична конференція, м. Тернопіль, 13 травня 

2020 року: тези доповіді. Тернопіль, 2020. С. 141–143. (Здобувачем вивчено питання інтегрованих 

системи управління якістю, узагальнено та систематизовано результати). 
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