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АНОТАЦІЯ 

Розбицька Т. В. Розроблення і впровадження інтегрованої системи 

управління технологічними процесами для забезпечення 

ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 181 «Харчові технології». Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України. Київ, 2021. 

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. 
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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, розробки 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. 
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Кенех, В. А. Матісон, Н. І. Дунченко, Е. Демінг, Дж. Джуран, У. Акао, К. Ісікава, 

М. Петро-Турза та ін. Ними доведена 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 розробка моделей, що дадуть можливисть 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 дисертаційній роботі поставлені й будуть 

вирішуватися такі завдання: 

1) проаналізувати стан нормативно˗технічної бази в галузі управління 

енергоспоживання та безпечності харчових продуктів; 

2) проаналізувати розвиток управління енергоспоживанням на ТОВ 

«Рихальський завод сухого молока» та провести енергоаудиту; 

3) провести аналіз наявного комплексу інструментів управління 

енергоспоживанням; 

4) розробити модель впровадження інтегрованої системи управління 

(ДСТУ ISO 22000 + ДСТУ ISO 50001) в умовах молокозаводів; 

5) розробити систему рейтингових оцінок енергоефективності 

підприємства; 

6) оцінити дієвість інтегрованої системи; 
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7) здійснити практичну апробацію розробленої моделі впровадження 

системи комплексного управління енергоспоживанням на молочному 

підприємстві. 

Об'єкт дослідження є процес розроблення і впровадження інтегрованої 

системи управління технологічними процесами для забезпечення 

ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів в умовах «Рихальський 

завод сухого молока». 

Предмет дослідження є ДСТУ ISO 50001, ДСТУ ISO 22000, модель 

інтегрованої системи й механізми управління технологічними процесами та 

енергоспоживанням на молокопереробному підприємстві. 

Теоретично обгрунтовано 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 
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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 проведених 

теоретичних і експериментальних досліджень реалізовано наукову ідею, 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 і 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 природокористування 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. 

 Автором проаналізовано літературні дані та на їхній підставі обґрунтувала 

та сформулювала основну ідею досліджень. Автором особисто підібрані методи 

виконання комплексу аналітичних та експериментальних досліджень. У роботі 

проаналізовані й систематизовані матеріали досліджень, проведений критичний 

аналіз та статистична обробка даних, розроблено модель інтегрованої системи, 

підготовлені, оформлені та опубліковані матеріали наукових досліджень. 

Особистий внесок автора підтверджується статтями в наукових виданнях і 

тезами доповідей на проведених в Україні та за кордоном наукових 

конференціях. Планування експериментальних робіт та формулювання основних 
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висновків проведено разом із науковим керівником, д.т.н., професором В. Ю. 

Сухенко. 

Ключові слова: якість, інтегрована система управління, 

енергоменеджмент, енергозбереження, енергоаудит, модель, система управління 

безпечністю харчових продуктів, НАССР, ризики, небезпечні чинники. 

 

ANNOTATION 

Rozbytska T.V. The development and implementation of an integrated 

process control system to ensure resource conservation and safety of dairy 

products. – Qualification research paper printed as manuscript. 

Thesis for a Doctor of Philosophy degree, specialty 181 «Food Technologies». 

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Energy saving is now one of the main ways to increase the economic efficiency 

of production. Savings of all energy resources must be carried out at all stages of 

production, transportation and consumption. 

Modern mass development of innovative technology has led to the creation of a 

huge number of technological innovations that radically change the situation in energy 

saving. 

The solution to the main problems of energy saving is to identify the largest 

losses and select the optimal technological process, which also allows to significantly 

reduce their impact on the cost of production in general. 

A reasonable solution, in our opinion, would be the use of such technologies that 

will significantly reduce the largest unproductive components of energy consumption 

in the system and at minimal cost will significantly increase its efficiency. 

The food industry occupies one of the leading places in the structure of industrial 

production of Ukraine, and its share in the production of consumer goods reaches 

52,8%. It accounts for almost a fifth of its total production. 

In modern conditions the problem of quality and safety of foodstuff acquires 

special urgency. The life and health of people, as well as food, economic and national 

security of the state depend on the quality and safety of food. 
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The issues of ensuring the stability of quality and safety of agricultural 

processing products, in particular, agricultural and food, which is achieved through the 

introduction of integrated management systems in accordance with international 

standards, product development taking into account consumer preferences and modern 

market needs. 

According to the requirements of the Laws of Ukraine "On Food Safety and 

Quality", "On Baby Food", all enterprises engaged in the cultivation and production of 

agricultural and food products must implement food safety management systems based 

on HACCP principles. But now the development and implementation of safety 

management systems at processing plants of the agro-industrial complex is not 

enough. Currently, international markets and consumers require manufacturers 

not only to guarantee product safety, but consistency and quality control, 

environmental friendliness, energy efficiency, occupational safety and social 

standards. 

The needs of the food industry for fuel and energy are constantly 

growing. Therefore, given the global crisis, the Sars-

Covid 19 pandemic, lockdowns around the world, significant investment in the 

industry is becoming increasingly difficult. 

However, the potential of the food industry in the field of energy saving is quite 

high. To realize the potential of energy saving in the enterprises of the industry requires 

structural and technological restructuring of enterprises, technological processes 

through the development and implementation of integrated management systems in 

accordance with international standards ISO series 9000 (quality), 22000 (safety), 

50000 (energy efficiency) regulatory bases and realities of processing enterprises of 

Ukraine. 

A significant contribution to the development of the theory and practice of 

standardization and quality management was made by domestic and foreign scientists 

– O.V. Bogomolova, L.S. Kirichenko, N.V. Merezhko, A.A. Samoilenko, 

O.M. Safnova, O.I. Shapovalenko, V.A. Janicki, A. Jakubczak, E.S. Vayskrobova, V. 

L. Arshakuni, E. K. Avanesov, S. Keneh, V.A. Matison, 
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N.I. Dunchenko, E. Deming, J. Juran, W. Akao, K. Isikawa, M. Petro- Turza and 

others. They proved the need to develop modern integrated approaches to 

standardization and implementation of integrated management systems at processing 

enterprises of agro-industrial complex, development of configuration models of these 

systems and methods of qualimetric assessment of their functioning. 

In this regard, the development of models that will make it possible to predict 

the quality and safety of products according to the criteria of efficiency of technological 

processes is an urgent problem and has practical significance. In addition, special 

attention should be paid to the creation of methods for qualitative and quantitative 

assessment of the functioning of integrated management systems in the processing 

industries of agriculture. 

The main purpose of the work is to develop and implement an integrated process 

control system to ensure resource conservation and safety of dairy products. 

According to the specified purpose, in the dissertation work the 

following tasks are set and will be solved: 

1) to analyze the state of regulatory and technical base in the field of energy 

management and food safety; 

2) to analyze the development of energy consumption management 

at Rykhalsky Powdered Milk Plant LLC and to conduct an energy audit; 

3) to analyze the existing set of energy management tools; 

4) to develop a model of implementation of an integrated management system 

(DSTU ISO 22000 + DSTU ISO 50001) in dairy plants; 

5) to develop a system of rating assessments of energy efficiency of the 

enterprise; 

6) evaluate the effectiveness of the integrated system; 

7) to carry out practical approbation of the developed model of introduction of 

system of complex management of energy consumption at the dairy enterprise. 

The object of research is the process of development and implementation of an 

integrated control system of technological processes to ensure resource conservation 

and safety of dairy products in the conditions of " Ryhalsky milk powder plant". 
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The subject of research is DSTU ISO 50001, DSTU ISO 22000, a model of an 

integrated system and mechanisms for managing technological processes and energy 

consumption at a dairy plant. 

The concept is theoretically substantiated and experimentally confirmed, which 

consists in a systematic approach to the management of safety and quality of dairy 

products based on the identification of influencing factors at the stages of their life 

cycle, optimization of their production, storage and sale in accordance with DSTU ISO 

22000 + DSTU ISO 50001. 

In accordance with the set goal and defined research objectives for the first time: 

- the model of the integrated management system (DSTU ISO 22000 + DSTU 

ISO 50001) in the conditions of the milk processing enterprises of Ukraine is 

developed; 

- a system of rating assessments of integrated energy consumption management 

at a milk processing enterprise has been developed; 

- the mathematical model of management of efficiency of production of dairy 

products with use of methods of the regression analysis is developed; 

- practical approbation of the developed model of introduction of the system of 

complex management of energy consumption in the conditions of 

LLC Rykhalsky milk powder plant of Zhytomyr region is carried out; 

Improved: 

- the current HACCP system and food safety management; 

- methods of energy audit ; 

- mechanisms and tools to increase the level of energy saving of the food 

enterprise. 

The model was further developed, namely further integration with DSTU ISO 

14001: 2015 "Environmental management system. Requirements and guidelines for 

use ". 

The practical significance of the obtained results lies in the theoretical and 

experimental research implemented scientific idea, which allows through 

improved methodological approaches to safety and quality management of dairy 
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products and energy saving enterprises, to solve an important socio-economic problem 

of safe and quality production with organized technological process and development 

energy management functions at the enterprise. 

Based on the results of research, a normative document has been developed and 

approved: SOU 15.3 - 00493706-075: 2020 "Methods of conducting energy audits ". 

A systematic approach to product quality management throughout the life cycle 

is used in the educational process of the National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine when teaching disciplines "Management of quality and safety of 

agricultural and food products", "Quality Management" for students OS "Master" 

educational program "Quality, standardization and certification ", in the scientific work 

of masters of the department of standardization and certification of agricultural 

products. 

The results of the conducted experimental researches were introduced in the 

conditions of LLC Rykhalsky Powdered Milk Plant of Zhytomyr Region. 

The author analyzed the literature data and based on them substantiated and 

formulated the main idea of the research. The author personally selected the methods 

of performing a set of analytical and experimental studies. The paper analyzes and 

systematizes research materials, conducts critical analysis and statistical data 

processing, develops a model of an integrated system, prepared, designed and 

published research materials. The author's personal contribution is confirmed by 

articles in scientific journals and abstracts of reports at scientific conferences held in 

Ukraine and abroad. Planning of experimental works and formulation of the basic 

conclusions is carried out together with the scientific adviser, doctor of technical 

sciences , professor V.Yu. Sukhenko. 

Key words: quality, integrated management system, energy management, 

energy saving, energy audit, model, food safety management system, HACCP, risks, 

hazards. 
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ВСТУП 

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. 

Актуальність теми. 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, розробки 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 
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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 доведена 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 

їхного функціонування. 

У зв'язку з цим розробка моделей, що дадуть можливисть прогнозувати 

якість та безпечність продукції за критеріями ефективності технологічних 
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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. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 

дослідження. Основною метою роботи є розроблення і впровадження 

інтегрованої системи управління технологічними процесами для забезпечення 

ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів. 

Відповідно до вказаної мети, у дисертаційній роботі поставлені й будуть 

вирішуватися такі завдання: 

1) проаналізувати стан нормативно˗технічної бази в галузі управління 

енергоспоживання та безпечності харчових продуктів; 

2) проаналізувати розвиток управління енергоспоживанням на ТОВ 

«Рихальський завод сухого молока» та провести енергоаудиту; 

3) провести аналіз наявного комплексу інструментів управління 

енергоспоживанням; 

4) розробити модель впровадження інтегрованої системи управління (ДСТУ 

ISO 22000 + ДСТУ ISO 50001) в умовах молокозаводів; 

5) розробити систему рейтингових оцінок енергоефективності підприємства; 

6) оцінити дієвість інтегрованої системи; 

7) здійснити практичну апробацію розробленої моделі впровадження 

системи комплексного управління енергоспоживанням на молочному 

підприємстві. 

Об'єкт дослідження. Є процес розроблення і впровадження інтегрованої 

системи управління технологічними процесами для забезпечення 

ресурсозбереження та безпечності молочних продуктів в умовах «Рихальський 

завод сухого молока». 

Предмет дослідження. ДСТУ ISO 50001, ДСТУ ISO 22000, модель 

інтегрованої системи й механізми управління технологічними процесами та 

енергоспоживанням на молокопереробному підприємстві. 



29 
 

Методи дослідження: функціонально˗технологічні, фізико˗хімічні, 

органолептичні, мікробіологічні методи досліджень для визначення 

властивостей молочної сировини та готових виробів, а також методи 

математичної обробки дослідних даних із застосуванням прикладного 

програмного забезпечення. 

Наукова новизна отриманих результатів. Теоретично обгрунтовано 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. 

Найбільш значущими науковими результатами дисертаційного 

дослідження є: 

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. 
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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. На основі проведених 

теоретичних і експериментальних досліджень реалізовано наукову ідею, 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 і 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 природокористування 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. 

Особистий внесок здобувача. Дисертант проаналізувала літературні дані 

та на їхній підставі обґрунтувала та сформулювала основну ідею досліджень. 

Автором особисто підібрані методи виконання комплексу аналітичних та 

експериментальних досліджень. У роботі проаналізовані й систематизовані 

матеріали досліджень, проведений критичний аналіз та статистична обробка 

даних, розроблено модель інтегрованої системи, підготовлені, оформлені та 

опубліковані матеріали наукових досліджень. Особистий внесок автора 

підтверджується статтями в наукових виданнях і тезами доповідей на 

проведених в Україні та за кордоном наукових конференціях. Планування 
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експериментальних робіт та формулювання основних висновків проведено разом 

із науковим керівником, д.т.н., професором В. Ю. Сухенко. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідалися на міжнародних, всеукраїнських, міжвузівських 

конференціях: ХХІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

"Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації", м. 

Переяслав-Хмельницький, 2017; Міжнародна науково-практична конференція 

"Інфраструктура якості та тенденції розвитку", м. Київ, 2017; Міжнародна 

науково–практична конференція "Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: 

виклики для університетів наук про життя", м. Київ, 2018; Х Міжвузівська 

студентська науково-практична конференція "Захист прав споживачів в умовах 

суспільних трансформацій", м. Ірпінь, 2018; Міжнародна науково-практична 

конференція "Агроекологічні аспекти виробництва та переробки продукції 

сільського господарства", м. Мелітополь, 2018; III Міжнародна науково-

практична конференція "Інфраструктура якості: перспективи та тенденції 

розвитку", м. Київ, 2018; VIII Міжнародна науково-практична конференція 

вчених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки у вирішенні актуальних 

проблем виробництва та переробки сировини, стандартизації і безпеки 

продовольства", м. Київ, 2019; IV науково-практична конференція "Управління 

якістю в освіті та промисловості: досвід проблеми та перспективи", м. Львів, 

2019; І Всеукраїнська науково-практична конференція "Інновації розвитку 

харчових технологій та індустрії гостинності в контексті сучасних тенденцій 

готельно-ресторанного бізнесу", м. Тернопіль, 2020. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із 

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури, який 

налічує 230 найменувань та 3 додатків. Роботу викладено на 243 сторінках 

друкованого тексту, що містить 46 рисунків та 43 таблиці. 

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

Дисертаційна робота виконана впродовж 2016 – 2020 рр., згідно з програмою 

науково-дослідної роботи Національного університету біоресурсів і 
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природокористування України на кафедрі стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції в Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України за темами: «Наукові основи створення комплексу 

технологій виробництва продуктів для дитячого і дієтичного харчування» (номер 

державної реєстрації 0117U003967, термін виконання 03.10.2017 – 30.09.2020 

рр.); "Розроблення нормативно-технічного забезпечення системи управління 

безпечністю комбікормів згідно з ДСТУ ISO 22000:2007" (номер реєстрації 

35/100, термін виконання 02.04 – 31.12.2018 р.). 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ 

СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ 

 

1.1.Еволюція наукової думки щодо визначення сутності енергомене-

джменту та системи управління безпечністю харчових  продуктів 

 

Підвищення та збереження рівня ефективності використання будь-яких 

видів паливно˗енергетичних ресурсів (ПЕР) є дуже важливим чинником впливу 

на енергетичну безпеку сучасної України. Найважливішими умовами сталого 

розвитку для держави є безпосереднє зниження енергоємності виробництва й 

суттєве підвищення енергоефективності економіки, що є одними з основних 

чинників економічної та національної безпеки. Енергетичний менеджмент є 

важливою складовою СУ підприємства, що спрямований на мінімізацію питомих 

витрат ПЕР для забезпечення необхідного рівня комфортності, надійності 

енергопостачання й екологічних вимог [1].  

Енергетичний менеджмент, як система управління якістю, базується на 

проведенні всіх типових енерготехнологічних вимірювань, перевірок, аналізі 

енерговикористання і впровадженні енергозберігаючих заходів. Необхідною 

складовою для цього є проведення обстеження стану та аналіз використання ПЕР 

на об'єкті, розробка й економічне обґрунтування організаційно˗технічних 

заходів, що спрямовані на зниження енергетичних витрат та визначення 

потенціалу енергозбереження тощо [2]. 

Енергетичний менеджмент дає змогу обов'язкового залучення в діяльність 

галузі енергозбереження не тільки кваліфікованих фахівців, а й керівників 

підприємств і виробничого персоналу в цілому, а також усіх зацікавлених сторін 

підприємства. Створення СЕнМ для забезпечення постійного покращення 

показників енергоефективності завжди потребує знання сучасних принципів і 

алгоритмів формування енергетичної політики, енергомоніторингу, форм 
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контролю енергоспоживання та, звичайно ж, методів оптимізації процесів 

енерговикористання. 

У червні 2011 року набув чинності Міжнародний стандарт ISO 50001 

«Системи енергетичного менеджменту», який викликав значне зацікавлення 

великої кількості виробничих підприємств та його впровадження в загальну 

систему управління. Основною причиною розробки такого стандарту було те, що 

він мав допомогти значно скоротити витрати на ПЕР і запровадити ефективно 

діючу систему управління енерговикористання на підприємстві. 

Методологія розробки, розвитку всіх стандартів ISO передбачає 

обов’язкове визначення цілей, предмету та галузі застосування новітніх 

стандартів і їхніх процедур впровадження, практичні переваги й можливі 

технічні, соціально˗економічні ефекти. Для подальшої реалізації цієї методології 

ISO створюються Технічні комітети, які проводять обов’язкову практичну 

роботу з підготовки структури серії нових стандартів, та їхньої послідовності, 

взаємодії, розробки проектів стандартів, їхнє фахове обговорення й узгодження, 

проведення процедур затвердження, введення в дію. Розглянемо процес 

реалізації такої методології на прикладі стандартів ISO серії 50000 та ISO серії 

22000 [3]. 

Перші енергоаудити було зроблено закордонними фахівцями для 

найбільших металургійних підприємств Росії та України ще на початку 90˗х 

років минулого століття. Розроблені рекомендації мали простий, 

недисконтований період окупності 9˗11 років, що з урахуванням вартості грошей 

навряд чи можна вважати прийнятним. Так, “найкраща” рекомендація полягала 

в заміні мартенів на конвертери. У подальшому енергоаудити почали проводити 

більш кваліфіковані іноземні енергоаудитори за програмами західної технічної 

допомоги Україні: період окупності енергоощадних заходів зменшився до 4˗5 

років. Рекомендації стосувалися найчастіше застосування енергоефективного 

обладнання закордонних виробників. Почалося навчання перших вітчизняних 

фахівців. Нажаль, до участі в реалізації програм західної технічної допомоги 

Україні залучалися найчастіше особи, що мали знання найперше в англійській. 
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Дійсно, важко було на початку 90˗х знайти справжніх фахівців, що принаймні 

розуміли англійську, не кажучи вже про спілкування. Як приклад можу навести 

факт залучення для продажів обладнання та реалізації інших проектів у сфері 

енергетики всесвітньовідомої фірми випускника провінційного педагогічного 

інституту, що мав знання лише в англійській (викладач англійської мови). 

Значною мірою саме тому не дуже вдалими були результати (продажі) цих 

компаній в Україні. Інші іноземні компанії почали залучати на роботу 

випускників (студентів старших курсів) технічних ЗВО.  

Нажаль це не стосувалося енергоаудиту. Перших фахівців, навіть без 

суттєвих знань англійської, залучали до роботи за грантами знайомі посадовці 

або, навіть, перекладачі, що спілкувалися з іноземцями. Надалі багато з них 

змогли опанувати англійську й забезпечили собі постійну роботу за програмами 

західної технічної допомоги Україні (після завершення одного гранту 

переходили до іншого, терміни роботи за яким починалися). Тут була головна 

проблема, оскільки ці фахівці практично заблокували контакти іноземних 

менеджерів таких грантових проектів із вітчизняними фахівцями, які, 

безперечно, були для них потенційними конкурентами [4].  

Завершенням початкової стадії стало проведення двох освітніх програм 

(USAID та TACIS) для енергоменеджерів та енергоаудиторів у 1996 ˗ 1998 рр. 

Завдяки цим програмам було підготовлено певну кількість вітчизняних фахівців, 

що дало поштовх активізації енергоаудиторської діяльності в Україні.    

Приблизно із середини 1997 року кількість людей, що планують займатися 

енергоаудитом в Україні починає перетворюватися в організаційну якість. Так, 2 

вересня 1997 року за № 375/2179 в Міністерстві юстиції України зареєстровано 

Наказ Держкоменергозбереження України № 49 від 12.05.97 “Щодо 

Тимчасового положення про порядок проведення енергетичного обстеження та 

атестації спеціалізованих організацій на право його проведення”. За рік, 12 

травня 1999 р., було ухвалено й зареєстровано в Міністерстві юстиції України за 

№ 301/3594 більш досконале положення щодо організації системи енергоаудиту 

в Україні згідно з Наказом Держкоменергозбереження України № 27 від 09.04.99 
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р. “Про затвердження Положення про порядок організації енергетичних 

обстежень” [9].  

Наприкінці грудня того ж року, 15 грудня за № 872/4165 Міністерство 

юстиції України зареєструвало Наказ Держкоменергозбереження України № 78 

від 15.09.99 “Порядок організації та проведення тендерів на здійснення 

енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та казенних 

підприємств”. 15 грудня 1999 року за № 871/4164 Міністерство юстиції України 

зареєструвало також Наказ Держкоменергозбереження України № 78 від 

15.09.99 “Про затвердження Порядку організації та проведення енергетичних 

обстежень бюджетних установ, організацій та казенних підприємств” [5].  

Потім до зазначених положень вносилися зміни. Відповідно до вимог 

зазначених вище наказів було створено Центральну групу енергоаудиту (ЦГЕА) 

Держкоменергозбереження України. Очолював ЦГЕА один із заступників 

Голови Держкоменергозбереження (потім, відповідно до переформатування 

напрямів діяльності відомства та згідно зі зміною його назви – НАЕР і, нарешті, 

Держенергоефективності).  

Членами ЦГЕА були представники міністерств, відомств, а також – 

керівник групи експертів. Робота членів ЦГЕА була безплатною, “на 

громадських засадах”. Атестовані відповідно до чинних правил 

енергоаудиторські фірми отримували два документи – Свідоцтво, де 

зазначалося, на який термін і коли воно отримано, а також Висновок, де 

наводилися результати аналізу діяльності організації та було сформовано 

рекомендації щодо подальшої роботи. Від самого початку передбачалося, що 

попереднє оцінювання поданих документів та досвіду ведення робіт 

енергоаудиторів та спеціалізованих організацій (енергоаудиторських фірм) мала 

здійснювати група експертів.  

Процедура роботи групи експертів була така. Керівник групи експертів, 

який єдиний із профільних фахівців був членом ЦГЕА (тобто його прізвище й 

посада поза ЦГЕА були відомі), матеріали спеціалізованої організації надсилав 

на розгляд профільних фахівців (експертів). Серед недоліків робіт вітчизняних 
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енергоаудиторських компаній та енергоаудиторів найпоширенішими були 

відсутність аналізу питомого енергоспоживання залежно від обсягів 

виробництва та/або температури довкілля, та відсутність розроблення 

безвитратних, організаційних заходів. На підставі висновку експерта керівник 

групи експертів формував проект висновку щодо доцільності/недоцільності 

атестації спеціалізованої організації на право проведення енергоаудитів [6].  

На початку 2010˗х рр. було поновлено безоплатну видачу Свідоцтв та 

Висновків. Втім, було запроваджено більш жорсткі вимоги щодо наявності 

енергоаудиторського обладнання або договорів на можливість його оренди. У 

цьому могли бути зацікавлені кілька фірм, що отримали таке обладнання за 

програмами західної технічної допомоги.   

Україна, що прагне до Євроспільноти, має дотримуватися її вимог, 

зокрема, імплементувати Директиву 2012/27/ЕС “Про енергетичну 

ефективність”. У цьому контексті став у нагоді проект закону України “Про 

енергетичний аудит”, що зараз розробляють у Верховній раді України. За умови 

вчасного розгляду та затвердження цього закону можливим є дотримання 

терміну імплементації статті 8 Директиви “Енергетичний аудит та системи 

енергетичного менеджменту” [7]. 

Під час обговорення проекту закону представники деяких компаній, що є 

виробниками енергоефективного обладнання,  мають думку, що енергоаудит 

полягає тільки в розробленні енергоощадних заходів для конкретних 

підприємств, будівель та споруд, що передбачає виділення фінансування на 

придбання продукції цих фірм. Проте ця думка є хибною, оскільки в цьому разі 

нехтують можливістю розроблення організаційних, тобто практично 

безвитратних енерго˗ і ресурсоощадних заходів. До того ж це унеможливлює 

запровадження системи енергоменеджменту, що значною мірою ґрунтується на 

виявленні та реалізації безвитратних та маловитратних заходів із періодом 

окупності до кількох тижнів. Дійсно, об’єктом енергоаудиту можуть бути: 

a. підприємства, їхні структурні підрозділи, господарські об'єкти, 

організації, установи, житлові об’єкти, інші споживачі енергоресурсів; 
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b. території та регіони (області, райони, міста, селища, селища міського 

типу тощо; 

c.  певні галузі та вся економіка загалом; 

d. інвестиційні та приватизаційні пропозиції, програми, проекти, 

бізнес˗плани; 

e. енергетичний складник тарифів підприємств енергетики, тепло˗ та 

водопостачання, транспорту тощо; 

f. нормативи та норми витрат щодо енергоспоживання; 

g. системи управління використанням ПЕР (системи 

енергоменеджменту); 

h. інші об’єкти, щодо яких законодавством України передбачено 

проведення енергетичного аудиту [8]. 

Об'єкт стандартизації: системи енергетичного менеджменту (СЕнМ). 

Діючі стандарти сімейства ISO 50000 на системи енергетичного 

менеджменту: 

- ISO 50001 : 2018 ˗ визначає вимоги до системи енергетичного 

менеджменту; 

- ISO 50002 : 2014 ˗ містить вимоги й настанови щодо проведення 

енергетичного аудиту; 

- ISO 50003 : 2014 ˗ містить вимоги до органів, що здійснюють аудит 

і сертифікацію систем енергетичного менеджменту; 

- ISO 50004 : 2014 ˗ містить керівні вказівки щодо впровадження, 

забезпечення функціонування та поліпшення систем енергетичного 

менеджменту; 

- ISO 50006 : 2014 року ˗ містить вказівки щодо проведення 

вимірювань енергетичних показників діяльності за допомогою їхніх базових 

значень; 

- ISO 50015 : 2014 року ˗ містить загальні принципи й керівництво з 

проведення вимірювань і верифікації енергетичних показників діяльності. 

Галузі застосування стандартів серії ISO 50000 [24 ˗37]:  
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- ISO/CD 50002 «Енергетичні аудити».  

Галузь застосування: застосовується безпосередньо до енергетичних 

аудитів, що проводяться для процесів енерговикористання, визначає вимоги, 

загальну методику і звітність енергетичних аудитів. Також застосовується до 

всіх форм установ і організацій, видів енергоспоживання й енергії. Міжнародний 

стандарт визначає обов’язкові, загальні вимоги до всіх енергетичних аудитів. 

- ISO/CD 50003 «Аудити систем енергетичного менеджменту, 

компетенція аудитора та оцінювання відповідностей».  

Галузь застосування: доповнює всі наявні вимоги стандарту ISO/IEC 

17021 щодо кваліфікації та компетенції аудиторів систем енергоменеджменту. 

Документ визначає «процес проведення сертифікаційного аудиту та вимоги до 

компетенції персоналу, залученого в процес сертифікації систем енергетичного 

менеджменту, для забезпечення ефективності енергетичного аудиту та 

менеджменту; усі доповнення до вимог стандарту ISO/IEC 17021 та цього 

стандарту мають застосовуватися до проведення зовнішнього сертифікаційного 

аудиту системи енергетичного менеджменту». Міжнародний стандарт можна 

використовувати:  

˗ як посібник із проведення внутрішніх і зовнішніх сертифікаційних аудитів 

СЕнМ;  

˗ для неперервного покращення всіх показників енергоефективності, а також 

обов’язкової перевірки компетенції та оцінювання працівників, що беруть участь 

у процесі.  

- ISO/CD 50004 «Вказівки для впровадження, підтримки та 

вдосконалення систем енергетичного менеджменту ISO 50001». 

Галузь застосування: підтримує впровадження СЕнМ і надає вказівки для 

користувачів із різним рівнем досвіду роботи та кваліфікацією із системами 

енергетичного менеджменту: 

˗ користувачі без досвіду чи із незначним досвідом роботи з енергетичним 

менеджментом. Також без відповідних знань або із незначними знаннями 

стандартів щодо СЕнМ;  
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˗  користувачі, що застосовують СЕнМ, що не обов’язково базується на 

стандарті ISO 50001 [9].  

Документ демонструє, що СЕнМ є органічною частиною загальної 

діяльності з управління відповідних процесів, яка, крім безпосередньо 

впровадження, підтримки та постійного вдосконалення СУ 

енерговикористанням, є тривалим, інтерактивним і неперервним процесом, що 

включає операційні дії, фінансування, управління якістю, людськими ресурсами, 

закупівлю, охорону здоров’я, праці й довкілля. Усі організації, що застосували 

інші відомі стандарти систем менеджменту (наприклад: ISO 9001, ISO 14001, ISO 

22000 та ін.) можуть бути розширеними стандартом ISO 50001. 

Відносне полегшення інтеграції є безпосередньо прямим результатом 

застосування ISO 50001. Для розробки якого було використано цикл PDCA, що 

використовується у всіх інших стандартах ISO. Приклади та підходи, наведені в 

ISO/CD 50004  можуть служити ілюстраціями для практичного впровадження 

СЕнМ. Усі вони демонструють наявні можливості, але не обмежують 

застосування інших підходів для прийняття, реалізації і вдосконалення СЕнМ, 

використання яких є доречним у конкретному випадку [10].  

- ISO/CD 50006 «Базові рівні енергоспоживання та показники 

енергоефективності — загальні принципи та вказівки». 

Галузь застосування: забезпечує практичні вказівки щодо обов’язкового 

дотримання вимог ISO 50001, що пов’язані із впровадженням, використанням і 

підтримкою показників рівня енергоефективності та базових рівнів 

енергоспоживання для вимірювання енергоефективності, її зміни. Щоби 

виміряти рівень енергоефективності певної промисловості, будівель, 

обладнання, систем та звичайно ж процесів, насамперед необхідно знати скільки 

та в який спосіб використовується певна енергія та з якими новими технологіями, 

обладнанням, що існують, це може бути співставлено. Двосторонні та 

взаємозалежні концепції можуть прискорити вимірювання й оцінювання 

показників рівня енергоефективності в певних організації, вони використовують: 

 • всі показники рівня енергоефективності;  
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 • базові рівні енерговикористання. 

Показник рівня енергоефективності − одиниця вимірювання, що 

характеризує:  

 • енергоефективність, використання і споживання енергії в промисловості, 

будівлях, обладнанні, системах і процесах; 

 • енергоефективність, яких частково або загалом, організація хоче 

виміряти.  

Базовий рівень є основою для порівняння рівнів енергоефективності, це 

еталон, щодо якого організації можуть оцінити всі зміни в енергоефективності. 

Базовий рівень показує, якими можуть бути показники енергоефективності 

організації, коли не було вжито ніяких заходів із їхнього вдосконалення. Один і 

той самий базовий рівень може бути використано для кількох показників 

енергоефективності [11].  

Організації, що використовують показники рівня енергоефективності в 

базові рівні енерговикористання для оцінювання чи вимірювання:  

• споживання енергії;  

• енергоефективності; 

• використання енергії; 

• заощаджень енергії. 

Щоби визначити чи було досягнуто певні цілі та завдання під час 

створення СЕнМ, чи виправдовують себе плани заходів з енергоефективності.  

- ISO/CD 50015 «Моніторинг, вимірювання, аналіз та перевірка рівня 

енергоефективності в організаціях».  

Галузь застосування: не визначає способів обчислення або методик, він 

лише дає певні загальні уявлення про вимірювання, верифікацію й перевірку 

рівня енергоефективності та демонструє шляхи їх застосування. Стандарт не 

було створено для сертифікації, він містить набір принципів і вказівок, що 

можуть застосовуватися в багатьох організаціях. Дотримання всіх цих принципів 

і вказівок не вимагається стандартом ISO 50001. Однак їхнє використання не 

заборонено. Також існує багато способів вимірювання й різних методик для 
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кількісного визначення рівня енергоефективності загалом. Багатогранність 

способів застосування енергії й можливості для вдосконалення рівній 

енергоефективності у всьому світі. Різні сектори і процеси вимагають розробки 

та використання різних способів та методів підрахунку . Достовірне кількісне 

визначення рівня енергоефективності є важливим.  

Звіти, у яких йдеться про енергоефективність зазвичай складаються з 

використанням двох відомих методів:  

• абсолютні значення й коефіцієнти. У якості прикладів можна навести всім 

відомі тонни спожитого вугілля, кВт.год/одиницю продукції, кВт.год/день 

роботи та тощо;  

• відносні показники. У якості прикладів можна навести заощадження Х 

спожитих одиниць енергії відносно базових рівнів енергоспоживання за певний 

період та відсоток покращення порівняно з базовим рівнем енергоспоживання за 

період, тощо. 

Для того щоб отримати відносну енергоефективність за фактичним 

споживанням, необхідно порівняти фактичне споживання із базовим рівнем. 

Вимірювання та перевірку можна застосувати до обох методів. Звітність щодо 

енергоефективності виконується в абсолютних одиницях. Застосування базових 

рівнів не є обов'язковим. Але основи вимірювання та перевірки залишаються 

тими самими, і є незалежними від способу звітності про енергоефективність [12]. 

Основа цього стандарту ˗ національні стандарти країн:  

- США: ANSI/MSE 2000 : 2008, ANSI/IEEE 739 : 1995);  

- Данія: DS 2403 : 2001, DS/INF 136 : 2001; 

- Швеція: SS 627750 : 2003; 

- Ірландія: I.S. 393 : 2005; 

- Південна Корея: KS A 4000 : 2007;  

- Китай: GB/T 23331 : 2009 ПАР: SANS 879 : 2009 та Євросоюзу EN 

16001 : 2006. 

Під час фінального голосування з 28 березня до 28 травня 2011 року був 

досягнутий високий рівень консенсусу: він був підтриманий  абсолютною 
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більшістю країн˗членів Технічного комітету ISO / TC 242. Через 6 місяців після 

публікації стандарт отримав національний статус у 16 європейських країнах (у 

тому числі Великобританії, Нідерландах, Данії, Іспанії,  Франції,  Ірландії, 

Австрії, Польщі, Литві, Словенії, Швеції, Швейцарії), у країнах Азії (Сінгапурі, 

Японії, Індії, Кореї), а також у ПАР, Канаді та Бразилії. 

Призначення організаційного стандарту ISO 50001 ˗ допомогти 

підприємствам установам, організаціям, які споживають енергоресурси, 

Інтегрувати в свою повсякденну діяльність системи і процеси, які забезпечать 

підвищення їхньої ефективності використання енергоресурсів і перехід до 

використання відновлюваних джерел енергії [13].  

СЕнМ згідно з ISO 50001 − це набір взаємопов'язаних чи взаємодіючих 

елементів, що необхідні для розробки та впровадження енергетичної політики й 

енергетичних цілей. Також процесів і методик для досягнення всіх цих цілей. 

Україна підписала Угоду про асоціацію із ЄС, та взяла на себе зобов’язання щoдо 

енергетичної реформи відповідно до угоди й Договору про заснування постійно 

діючого Енергетичного Співтовариства. Обов’язково повинні бути ринкові 

механізми впровадження СЕнМ і заходів з енергозбереження, проте, щоби вони 

якісно запрацювали потрібна регулятивна база за методом «ББ» (бублика та 

батога) [14]. 

Національна нормативно˗правова база перебуває в розробці та постійному 

оновленні. Зараз національне законодавство перебуває у стадії гармонізації, 

щодо запровадження СЕнМ. Наразі чинним є Закон України (далі по тексту ЗУ) 

про енергоефективність будівель (Директива 2010\31\ЄС), ЗУ про 

енергоефективність (Директива 2010\27\ЄС), пов’язані ЗУ: Про ринок 

природного газу (прийнято), Про ринок електроенергії (у Парламенті), про 

засади Енергосервісу (коригування), Публічні закупівлі (у розробці), ЗУ з 

енергетичної ефективності. Однією із вимог ЗУ України із енергоефективності є 

впровадження СЕнМ на масштабних підприємствах [15].  

В умовах глобалізації ринку ХП проблема їхньої безпеки набула 

масштабного характеру. Гостро стоїть це питання сьогодні і в Україні. Для 



44 
 

підприємств харчової промисловості суттєвий ризик – виробництво неякісної та 

небезпечної продукції. Найбільш дієвим рішенням у світі з вирішення цієї 

проблеми визнано введення єдиних міжнародних стандартів із вимогами до 

безпечності ХП, які базуються на системі НАССР [38].   

В Україні нині діють два відомих стандарти, а саме ДСТУ 4161 : 2003 

«Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» (національний 

стандарт) та ДСТУ ISO 22000 : 2019 (ідентичний міжнародному стандарту ISO 

22000). Їхнє паралельне існування безпосередньо пов'язане із певними 

складнощами виконання українськими підприємствами деяких вимог стандарту 

ДСТУ ISO 22000, наприклад, щодо власних, а не орендованих виробничих 

приміщень. Сам процес впровадження ДСТУ ISO 22000 для підприємств, на яких 

функціонує СУБХП у відповідності з ДСТУ 4161 :  2003, буде легшим, ніж для 

підприємств, які розпочинають роботу із «нуля», тому що обидва стандарти 

базуються на принципах НАССР та на засадах системного керування [16]. 

Уперше система НАССР була розроблена в США в 60˗х рр. минулого 

століття й застосовувалася під час виготовлення ХП для космонавтів [39, 40]. 

Сьогодні ця система широко розповсюджена в усіх країнах світу і являється 

всесвітньо визнаним методом у сфері забезпечення безпеки ХП. У деяких країнах 

контроль за виконанням вимог системи НАССР покладено на державні органи. 

У Данії та Англії наявність системи обов‘язкова під час реєстрації підприємства. 

У Голландії та Франції проводиться обов‘язкова сертифікація за НАССР. У 

США, починаючи з 1974 року, стало обов‘язковим застосування принципів 

НАССР під час виробництва консервів, з 1997 року – у рибопереробній галузі, а 

з 2002 року – під час виробництва овочевих соків і пюре. У Канаді з 1992 року – 

у рибопереробній галузі. Великобританія в 1995 році прийняла “Постанову про 

безпеку продовольства”. В Іспанії в 1995 році вийшов “Королівський Декрет № 

2270”. У Бельгії в 1997 році вийшов “Королівський указ “Про загальну гігієну 

харчових продуктів”. У Голландії в 1998 році вийшли «Технічні умови Ради 

експертів по НАССР «Критерії оцінки діючої системи НАССР». У Росії в 2001 

році був введений у дію стандарт ГОСТ Р 51705.1–2001 “Системы качества. 
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Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов НАССР. 

Общие требования”. У Японії, Австралії, Новій Зеландії виконання вимог за 

НАССР обов‘язкове для всіх підприємств харчової галузі. Формування основних 

вимог до СУБХП показане  в таблицях 1.1, 1.2 [41, 42]. 

Таблиця 1.1 

Розвиток управління безпечністю в харчовій промисловості 

Рік  Назва 

організації 

Назва документу Цілі прийняття документу 

1997 Комісія Кодекс 

Аліментаріус 

/ККА/ 

ALINORM 97/13A Затвердження проекту Настанови по 

застосуванню системи НАССР 

1997 ККА 

 

CAC/RCP 1˗ 1969, 

Rev. 3/1997/ 

Встановлення основи для забезпечення 

гігієни ХП, підвищення безпеки ХП 

завдяки використанню підходу, 

заснованого на принципах НАССР 

2001 Міжнародна 

організація зі 

стандартизації 

/ІSO/ 

 

ISO 15161 : 2001 Підтримка використання стандартів 

ІSO серії 9000 у харчовій 

промисловості для дослідження 

задоволеності споживачів, для яких 

найважливіше очікування – безпека ХП 

2003 ККА 

 

CAC/RCP 1˗ 1969 

Rev. 4/2003/ 

Перегляд Настанови із застосування 

системи НАССР для деталізації 

пояснень 

2005 ІSO  

 

ISO 22000 : 2005 Модель системи управління 

безпечністю харчових продуктів 

2005 ISO  

 

ISO/TS 22004 : 2005 Рекомендації із застосування ІSO 

22000:2005 

2006 ISO  ISO 22000 : 2005/ 

Соr 1 : 2006 

Поправка до міжнародного стандарту 

2007 ISO  

 

ISO/TS 22003 : 2007 Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до 

органів, що здійснюють аудит та 

сертифікацію СУ безпечністю ХП 

2007 ISO  

 

ISO 22005 : 2007 Простежуваність у ланцюзі постачання 

ХП. Загальні принципи та основні 

вимоги до проектування системи 

управління 

2007 Держспоживста-

ндарт України 

 

ДСТУ ІSO 

22000 : 2007 

Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до будь˗ 

яких організацій харчового ланцюга 

2008 Британський 

інститут 

стандартів 

PAS 220 : 2008 Програми˗передумови харчової 

безпеки для харчових виробництв 

2009 ISO  

 

ISO/TS 22002˗1 : 2009 Програми˗передумови щодо 

безпечності харчових продуктів – 

Частина І: Виробництво ХП 
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Продовження таблиці 1.1 

2009 ISO  

 

ISO 22006 : 2009 Системи управління якістю – 

Настанова щодо застосування ISO 

9001:2000 у сільськогосподарських 

культурах 

2009 Держспоживста-

ндарт України 

 

 

ДСТУ˗П ІSO/ТS 

22003 : 2009 

Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Вимоги до 

органів, що здійснюють аудит та 

сертифікацію СУ безпечністю 

харчових продуктів 

2009 Держспоживста-

ндарт України 

 

ДСТУ˗Н ІSO/ТS 

22004 : 2009 

Системи управління безпечністю 

харчових продуктів. Настанова щодо 

застосування ISO 22000:2005 

2009 Держспоживста-

ндарт України 

 

 

ДСТУ ІSO 

22005 : 2009 

Простежуваність у кормових та 

харчових ланцюгах. Загальні принципи 

та основні вимоги щодо розроблення та 

запровадження системи 

2010 Об’єднання 

спеціалістів з 

харчової безпеки 

Global Food 

SafetyInitiative 

(GSFI) 

FSSC 22000 : 2010 Стандарт для виробників окремих 

категорій ХП, який поєднує вимоги 

ISO 22000:2005 та PAS 220:2008 

2011 ISO  

 

ISO/TS 22002˗3 : 2011 Програми˗передумови щодо 

безпечності ХП — Частина 3: 

Виробництво сільськогосподарської 

продукції 

2018 ISO ISO 22000 : 2018 Система менеджменту безпеки 

харчових продуктів. Вимоги до 

організацій, які беруть участь у 

ланцюзі створення харчової продукції 

 

Стандарт ДСТУ ISO 22000 : 2019 поєднує в собі загальновизнані та 

ключові елементи: 

• інтерактивне інформування; 

• системне керування; 

• програми˗передумови; 

• принципи НАССР. 

Вимоги цього стандарту можуть бути використані для створення СУБХП 

усіма зацікавленими організаціями, які безпосередньо чи опосередковано беруть 

участь у харчовому ланцюзі.  

Наприклад: 
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• виробниками кормів, фермерами, виробниками певних інгредієнтів, 

виробниками й постачальниками харчових продуктів, підприємствами 

роздрібної й оптової торгівлі, підприємствами громадського харчування, 

організаціями, що надають послуги із транспортування, зберігання 

тадистрибуції, послуги із миття та дезінфекції та ін. 

• виробниками та постачальниками обладнання для харчової 

промисловості, мийних і дезінфекційних засобів, добрив, пестицидів і 

ветеринарних препаратів, пакувальних і інших матеріалів, що контактують із 

харчовими продуктами та ін. 

Варто обов’язково зазначити, що стандарт ДСТУ ISO 22000 максимально 

узгоджений із ДСТУ ISO 9001 та іншими стандартами, що робить можливим їхнє 

сумісне застосування. 

Запровадження СУБХП на підприємстві це тривалий процес, що 

стосується всіх служб та персоналу.  

Стандарт не обмежується лише розробкою певної документації й 

наведенням елементарного порядку на всіх ланках виробництва. Запровадження 

дієвої СУБХП необхідне, передусім, для навчання найвищого керівництва, групи 

НАССР, персоналу, які виконують роботу та безпосередньо впливають на 

безпечність продуктів і осіб, що є відповідальними за здійснення оперативного 

контролю.  

Також може виникнути потреба в зміненні технологічних процесів чи 

методів пакування, перегляді вимог до постачальників сировини й матеріалів, чи 

навіть у заміні виробничого устаткування або переплануванні приміщень. 

Під час розроблення СУБХП підприємство має змогу використовувати 

настанови: 

• ДСТУ˗Н ISO/TS 22004 : 2009 (ISO/TS 22004 : 2005) «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Настанова щодо застосування ISO 

22000 : 2005»; 
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• ДСТУ ISO 22005 : 2009 (ISO 22005 : 2007) «Простежуваність у кормових 

та харчових ланцюгах. Загальні принципи та основні вимоги щодо розроблення 

та запровадження системи»; 

• PAS 220 : 2008 «Програми˗передумови харчової безпеки для харчових 

виробництв». Стандарт, що розроблений Британським інститутом стандартів; 

• ISO/TS 22002˗1 : 2009 «Програми˗передумови для безпечності харчових 

продуктів. Частина 1. Харчова промисловість». 

Сертифікацію СУБХП усі підприємства здійснюють на добровільній 

основі, із метою демонстрації її відповідності нормативним вимогам, 

гарантування безпечності продукції та підвищення довіри з боку замовників, 

споживачів і органів контролю. 

 

1.2. Методи формування (моделювання) інтегрованої системи 

управління безпечністю та енергоменеджменту харчового підприємства 

 

Для визначення номенклатури показників СУБХП для оцінювання ризиків, 

визначені методи дослідження з урахуванням особливостей харчового 

(молокопереробного) підприємства. 

Аналіз основних методів ідентифікації небезпек та оцінювання ризиків. 

Беручи до уваги вплив на технологічні процеси виробництва ХП значної 

кількості неконтрольованих чинників, зміна параметрів, які приймають 

випадковий характер, виникає необхідність періодично ідентифікувати 

небезпеки та оцінювати їхній вплив на СУБХП.  

Під час дослідження був проведений вибір і обґрунтування методів з ОР 

функціонування ІСУ харчового (молокопереробного) підприємства.  

Для оцінки методів сформована група експертів, які, маючи необхідні 

знання і досвід роботи, визначили переваги та недоліки методів, доцільність 

застосування цих методів на харчовому підприємстві.  

Переваги та недоліки методів наведені в таблицях 1.2, 1.3. 
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Таблиця 1.2 

Основні методи ідентифікації небезпечних факторів та оцінки їхнього 

впливу харчового (молокопереробного) підприємства 

Метод 

аналізу 

 

Переваги Недоліки Доцільність 

застосування 

методу на МП 

Метод Дельфі 

 

Дає змогу оцінити 

специфіку кожної 

ситуації 

Суб’єктивізм 

експертів 

Доцільно для 

виявлення небезпек, 

які будуть  

враховані під 

час оцінки ризиків 

Опитувальний 

листок 

 

 

Питання, на які 

потрібно дати відповідь, 

не потребують 

спеціальної 

підготовки персоналу 

Питання, на які 

потрібно дати від˗ 

повідь, не 

стимулюють 

респондентів 

виявляти ті 

особливості ризиків, 

які виходять 

за рамки 

поставлених питань 

Доцільно для 

виявлення небезпек, 

які будуть  

враховані 

під час оцінки 

ризиків 

Аналіз 

первинної 

документації 

 

 

У НД на ХП вказуються 

граничні межі вмісту НФ 

та оптимальні 

режими ведення 

технологічних процесів 

Не встановлено Доцільно для 

виявлення небезпек, 

які будуть  

враховані 

під час оцінки 

ризиків 

Аналіз 

організаційної 

структури 

підприємства 

 

Дає можливість 

виявити недоліки у 

взаємозв’язках між 

підрозділами 

Не встановлено Доцільно для 

виявлення небезпек, 

які будуть в 

раховані 

під час ОР 

Аналіз 

технологічних 

процесів та 

технологічних 

потоків 

 

Враховує особливості 

підприємства, виявляє 

ризики внутрішнього 

походження, 

мінімізує можливі 

збитки 

Для визначення 

імовірності настання 

небажаної 

ситуації потребує 

застосування 

інших методів 

Доцільно для 

виявлення небезпек, 

які будуть враховані 

під час оцінки, 

аналізування та 

моніторингу ризиків 

Інспекційні 

перевірки 

 

Стимулюють 

діяльність 

підприємства 

Інспектор не може 

достатньо глибоко 

провести аналіз 

виробництва через 

обмеженість у часі 

За наявності 

кваліфікованого 

персоналу доцільно 

не проводити 

Причинно˗ 

наслідкова 

діаграма 

Ісікави 

 

 

Дозволяє провести 

достатньо глибокий 

аналіз стану об’єкта, 

виявити всі можливі 

фактори впливу, про˗ 

вести їхнє ранжування 

Суб’єктивізм 

експертів 

Добре підходить 

для оцінки пара˗ 

метрів, які не мають 

одиниць 

вимірювання 
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Продовження таблиці 1.2 

Інструмент 

HAZOP 

 

Дозволяє моделювати 

наслідки подій 

Не встановлено Доцільно під час 

оцінки ризиків 

Дерево 

рішень 

 

 

Дозволяє визначити 

критичні точки контролю 

у яких можна запобігти, 

усунути або мінімізувати 

до прийнятного рівня 

ризик щодо безпечності 

ХП 

Потребує високої 

кваліфікації 

фахівців 

Доцільно під час 

оцінки ризиків 

Статистичні 

методи 

 

Дозволяють 

прогнозувати рівень 

ризику 

Потребує високої 

кваліфікації 

фахівців 

Доцільно під час 

оцінки та 

прогнозування 

ризиків 

 

Аналіз наукових методів якісного оцінювання ризиків. Переваги та 

недоліки методів харчового підприємства наведені в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Наукові методи якісного оцінювання ризиків харчового 

підприємства 

Метод аналізу 

 

Переваги Недоліки Доцільність 

застосування методу на 

МП 

Таблиця 

наслідків/ 

ймовірності 

 

 

Дає змогу не проводити 

визначення кількісних 

наслідків, які не 

піддаються 

обчисленню, допомагає 

керівництву порівнювати 

ризики, які виникають у 

різних сферах управління 

Не точний 

метод 

Доцільно, якщо 

ризики неможливо 

оцінити кількісно, є 

інструментом для 

визначення 

пріоритетності 

ризиків 

Причинно˗ 

наслідкова 

діаграма Ісікави 

 

Дає можливість провести 

ранжування НФ 

Суб’єктивізм 

експертів 

Доцільно під час 

прогнозування ризиків, 

поєднує потенційні 

причини з можливими 

наслідками 

Діаграма 

Парето 

 

Здатність зосередити увагу 

на невеликій кількості 

життєво 

важливих факторів, а не на 

безлічі незначних. 

Можна досягнути 

поліпшення на 80 % за 

рахунок вирішення лише 

20 % проблем 

Не 

встановлено 

Доцільно під час 

виявлення головної 

проблеми, дозволяє 

виявити ті потенційні 

причини, які 

можуть створити 

найбільші загрози 
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Продовження таблиці 1.3 

Метод Монте˗ 

Карло 

 

 

Можливість отримати 

аналоги статистичних 

даних з псевдо˗реального 

функціонування моделі. 

Експеримент можна 

проводити необмежену 

кількість разів. Модельний 

експеримент не вимагає 

перетворень чи змін у 

реальній системі. Добре 

реалізується на комп’ютері 

Результат 

аналізу 

залежить від 

якості моделі. 

Потребує 

матеріальних 

витрат 

Не доцільно 

Метод «Дерево 

причин» 

 

 

Можливість виявити всі 

критичні шляхи, які 

приводять до небажаної 

події 

Потребує 

багато часу на 

дослідження 

Доцільно під час 

прогнозування 

ризиків 

Метод «Подія – 

наслідок» 

 

Виявляються всі 

небезпечні 

Фактори 

Потребує 

багато часу на 

дослідження 

Доцільно під час 

прогнозування 

ризиків 

Мозкова атака 

 

 

Оперативність, гнучкість, 

точність методу, швидкість 

отримання результатів 

Потребує 

високої 

кваліфікації 

фахівців 

Доцільно під час 

прийняття 

оперативних рішень 

 

У [43] надані рекомендації щодо виявлення небезпек, які доцільно 

застосувати, але як кількісно оцінити їхній ступінь впливу автори не 

рекомендують. 

Отже, за допомогою цих рекомендацій неможливо виконати поставлені 

нами завдання, які визначені на початку дослідження. Переваги та недоліки 

методів наведені в таблиці 1.4. 

Таблиця 1.4 

Наукові методи кількісного оцінювання ризиків харчового 

підприємства 

Метод 

аналізу 

 

Переваги Недоліки Доцільність 

застосування методу 

на МП 

Аналітичний 

метод 

 

Можна застосовувати 

під час ОР інновацій 

Висока імовірність 

допущення помилок 

Не доцільно 

Метод 

експертних 

оцінок 

 

Кваліфіковані 

фахівці˗практики 

можуть досить точно 

оцінити досліджуваний 

об’єкт 

Суб’єктивізм 

експертів. 

Метод потребує 

багатоь часу для 

розрахунків 

Доцільно для оцінки 

параметрів, які не 

мають одиниць 

вимірювання 
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Продовження таблиці 1.4 

Кореляційно˗ 

регресійний 

аналіз 

 

Дає змогу визначити 

форму зв’язку між 

причиною і можливим 

наслідком; виміряти 

щільність зв’язку; 

виявити вплив окремих 

чинників на ризики СУ 

Потребує 

програмного 

забезпечення,  

складний у 

розрахунках 

Доцільно для 

визначення зв’язку 

між причиною і 

можливим наслідком 

та щільності  

зв’язку 

Попарні 

порівняння 

 

Простий у розрахунках, 

передбачає 

застосування 

показників, які 

мають три рівні: 

високий, середній і 

низький 

Потребує знання 

поточної ситуації та 

програмного 

забезпечення 

Добре підходить 

для визначення 

відносних показників 

Кваліметричний 

метод 

 

Можливість оцінки 

параметрів об’єкта, які 

мають різні одиниці 

вимірювання, або не 

мають одиниць вимір 

Відсутність 

конкретних фізичних 

мір, потребує 

програмного 

забезпечення 

Добре підходить для 

визначення рівня 

досліджуваної ознаки 

чи властивості об’єкта 

Метод 

Багатокрити-

ріальної 

оптимізації 

 

Поєднання з методом 

експертних оцінок 

дозволяє наблизити 

суб’єк тивні оцінки 

експерттів до 

об’єктивних 

Потребує 

програмного 

забезпечення,  

складний в 

розрахунках 

Підходить для 

визначення рівня 

досліджуваної 

ознаки чи властивості 

об’єкта 

Метод 

аналізу 

ієрархій 

 

 

Можливість перевірки 

узгодженості 

зробленого вибору, 

представлення 

критеріїв у вигляді 

ієрархії, легкість у 

програмній реалізації 

Недосконалість 

шкали 

переваг, 

необхідність 

великої кількості 

парних порівнянь 

Підходить для 

визначення 

приблизної оцінки 

функції переваги 

Карта 

потоків 

 

Можливість визначити 

кількісне значення 

збитків, виявити 

помилкові управлінські 

рішення 

Не встановлено Доцільно під час 

кількісної ОР 

Векторний 

аналіз 

 

Дає змогу визначити з 

великої кількості 

показників ті, які 

взаємопов’язані між 

собою і безпосередньо 

впливають на кінцевий 

результат 

Потребує 

програмного 

забезпечення, 

складний 

у розрахунках 

Дасть змогу 

оперативно оцінити 

вплив чинників, які 

постійно 

змінюються 

Визначення 

ризику за 

системою 

показників 

 

Операції порівняння 

під час вимірювання не 

обов’язково 

здійснювати за 

допомогою ЗВТ 

Суб’єктивізм 

експертів. Метод 

потребує багато часу 

для підрахунків 

Підходить для 

оцінки параметрів, 

які не мають одиниць 

вимірювання 
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Науковий підхід щодо вибору кращих методів з оцінки ризиків. 

Розглянувши нормативні вимоги у сфері ОР, які діють у країнах світу, можна 

виділити низку методів, які рекомендовано використовувати в харчовій 

(молочній) галузі. Для вибору методу з ОР, із приведеного переліку, 

проаналізовані переваги та недоліки існуючих методів. Для проведення такого 

аналізу автор в [44] пропонує 8 критеріїв: простота використання методу, 

стійкість, наслідки, легкість сприйняття результатів, гнучкість, точність 

результатів, швидкість обрахування, вимоги до компетентності. У роботі 

пропонується удосконалити систему критеріїв та добавити в перелік ще два 

критерії: глибина аналізу та вартість дослідження.  

ДСТУ ISO 50001 розроблений так, що його легко можна було інтегрувати 

в інші СУЯ. В основу всіх відомих стандартів покладено цикл PDCA. Саме через 

це настільки різні системи менеджменту можуть бути легко інтегровані, або ж 

підприємство може легко доопрацювати вже наявну систему менеджменту 

відповідно до вимог. 

Організаційним і методичним фундаментом для створення ІСМ повинні 

служити стандарти ISO серії 22000, водночас особливу значимість представляє 

процесний підхід, який не опосередковано, а безпосередньо відображає реальні 

процеси, що протікають в сучасному бізнесі. 

Для будь˗якої організації СУЯ – це інструмент, за допомогою якого вона 

може управляти діями, процесами, аспектами, що пов’язані із: 

- якістю продукції та послуг (ISO 9001); 

- управління безпечністю харчових продуктів (ISO 22000); 

- екологічними аспектами (ISO 14001); 

- охороною здоров'я та безпекою праці (ISO 45001); 

- захистом інформації (ISO 27001); 

- енергоефективністю та енергозбереженням (ISO 50001). 

За умови, якщо на підприємстві вже діє будь-яка система менеджменту, то 

впровадження наступної системи буде більш зрозумілим, а саме впровадження 

буде здійснюватися значно легше. З погляду ефективності найкраще проводити 
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інтеграцію цих систем, ніж організовувати їхню паралельну роботу. Усі 

підприємства, що здійснили інтеграцію СЕнМ із раніше впровадженою 

системою менеджменту згідно з циклом PDCA, отримують безпосередню вигоду 

завдяки скороченню чисельності співробітників, задіяних у впровадженні, 

внаслідок економії часових і фінансових ресурсів. 

Щоб успішно здійснити таку інтеграцію, підприємство має створити в себе 

порядок взаємодії з питань енергії, безпеки, якості й охорони довкілля. Отже, це 

специфічне завдання, а зазвичай за поєднання різних зон відповідальності 

можуть виникати проблеми. Найкраще, якщо із самого початку керівник (лідер) 

буде відповідальний за всі системи менеджменту на одному підприємстві. Надалі 

злагоджена робота може бути забезпечена, коли всіма впровадженими 

системами менеджменту буде управляти вище керівництво підприємства. Між 

тим кваліфіковані фахівці різних відділів будуть обов’язково відповідати за 

технічні аспекти цих усіх систем. 

За поєднання СЕнМ із СУБХП і в майбутньому СЕМ, а також усі інші СУ 

можна отимати інтегровангу систему менеджмента підприємства, що в 

подальшому дасть можливість оптимізувати адміністративні, фінансові й 

інформаційні затрати. Також найважливішим є підняти на вищий щабель 

систему менеджменту підприємства загалом. 

Із впровадженням ІСУ підвищується конкурентоспроможність продукції й 

організації загалом. Також підвищується ефективність її діяльності, досягається 

синергетичний ефект та забезпечується економія всіх видів ресурсів. Доцільність 

впровадження інтегрованих систем менеджменту не викликає сумнівів. До числа 

явних переваг можна віднести таке: 

− ІСУ забезпечує узгодженість дій всередині організації, у такий 

спосіб посилюючи синергетичний ефект, що полягає в загальному результаті від 

узгоджених дій вище, ніж проста сума певних результатів; 

− ІСУ мінімізує функціональну роз’єднаність в усій організації, що 

виникає під час розробки та впровадженні автономних систем менеджменту; 
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− обслуговування ІСУ, як правило є значно менш трудомістким, ніж 

декількох паралельних, окремих систем; 

− число внутрішніх та зовнішніх зв’язків у ІСУ менше, ніж сумарна 

кількість цих усіх зв’язків у декількох системах;  

− обсяг документів в ІСУ значно менший, ніж сумарний обсяг 

документів у декількох системах; 

− в ІСУ досягається високий ступінь залучення кваліфікованого 

персоналу для поліпшення діяльності організації; 

− здатність ІСУ враховувати баланс інтересів зовнішніх сторін 

організації вище, ніж за наявності паралельних систем; 

− витрати на розробку, функціонування та сертифікацію ІСУ нижче, 

ніж сумарні витрати за декількох систем менеджменту. 

 

1.3. Організаційні засади впровадження інтегрованої системи 

управління діяльності підприємств 

 

Із позиції функціонального підходу, що грунтується на засадах 

застосування принципу технологічності організування розроблення ІСУПП (далі 

в тексті інтегрована система управління переробним підприємством) передбачає 

низку взаємопов’язаних етапів, а саме: 

1) формування організаційної моделі управління промисловим 

підприємством; 

2) визначення структурних підрозділів та посадових осіб промислового 

підприємства, що братимуть участь у розробленні ІСУПП, встановлення їхніх 

функцій, обов’язків і відповідальності; 

3) укладання угод із фірмами із розроблення ІСУПП і консалтинговими 

фірмами. 

Вивчення літературних джерел [45˗47] та СУ досліджуваних промислових 

підприємств дає підстави для твердження, що під інформаційною моделлю 

управління промисловим підприємством необхідно, насамперед, розуміти 
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графічне зображення організаційної структури управління підприємством, його 

підсистем управління, груп управлінської інформації системи управління 

економічним розвитком підприємства та її підсистем. 

За всіма узагальненнями, формування інформаційної моделі управління 

промисловим підприємством повинно охоплювати такі важливі етапи: 

1) побудова організаційної структури управління підприємством; 

2) виділення підсистем в системі управління підприємством; 

3) визначення видів зовнішньої інформації, що надходить у систему 

управління підприємством; 

4) встановлення видів внутрішньої інформації, якою безпосередньо 

оперують посадові особи та структурні підрозділи в межах кожної підсистеми, у 

системі управління підприємством. 

Модель управління підприємством, необхідно формувати відповідно до 

вимог та положень теорії систем, тобто розглядати всі складні об’єкти, явища чи 

процеси, як цілісну систему. Сучасне підприємство є складною системою, що 

наділене всіма її основними ознаками та має особливості, які виділяють її із 

низки інших систем.  

Промислове підприємство є насамперед штучною системою, яка створена 

людиною заради її власних інтересів. Вона також є відкритою системою, яка 

може існувати за умови активної взаємодії із зовнішнім середовищем та є 

адаптивною системою, яка підтримує певний баланс внутрішніх та зовнішніх 

можливостей існування, розвитку та перебуває завжди в динамічному розвитку. 

Є самоорганізованою системою, яка самостійно забезпечує підтримання умов 

свого функціонування та є системою, яка саморегулюється та самостійно 

забезпечує перебудову системи управління відповідно до змін умов 

функціонування. Також є системою, яка сама розвивається та самостійно 

забезпечує умови тривалого виживання та розвитку. 

З огляду на це, підприємство отримує із зовнішнього середовища вхідні 

ресурси, такі як матеріальні, фінансові, трудові, інформаційні, та використовує 

їх для виготовлення вихідних продуктів, наприклад: продукції, інформації тощо.  
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Діяльність промислового підприємства має характерну умову, як системи, 

а саме це є розподіл праці. Відомо, що розрізняють дві форми розподілу праці, а 

саме горизонтальну – це розподіл праці на складові за допомогою поділу роботи 

на окремі завдання, та вертикальну – це диференціація та координація 

управлінської праці, формування рівнів управління. Під час горизонтального та 

вертикального розподілу праці, обов’язково формується організаційна структура 

управління підприємством загалом.  

На основі критичного аналізування загальних даних підприємств дало 

можливість встановити, що в організаційні структури входять: 

 рівні управління;  

 ієрархічний ланцюг;  

 керуюча та керована системи;  

 кількість та види ланок управління на кожному його рівні;  

 взаємне розміщення, зв’язки та підпорядкованість цих ланок;  

 завдання, права, обов’язки, повноваження та відповідальність 

кожної ланки в межах виконання загальних та конкретних функцій 

менеджменту;  

 механізм делегування повноважень;  

 апарат управління;  

 чисельність та професійно˗кваліфікаційний склад менеджерів і 

інших управлінських працівників;  

 ступінь централізації та децентралізації функцій управління тощо. 

Відомо, що в декомпозиційній структурі рівні управління, що 

відображають технологічну структуру бізнес˗процесів організації та утворюють 

лінійну структуру управління. Необхідність перероблення інформації, 

встановлення зв’язків між структурними підрозділами для забезпечення 

виробничо˗господарської діяльності зумовлюють появу функціональних служб, 

тобто штабів у системі управління, що створюють функціональну структуру 
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управління. Сукупність лінійних і функціональних органів утворює 

організаційну структуру управління.  

У межах системи та кожної підсистеми зазвичай використовуються певні 

види управлінської інформації. Умовно можна поділити на три групи, а саме 

вхідна (початкова) інформація, яка перебуває на вході системи (підсистеми) та 

застосовуватиметься надалі для її функціонування; поточна інформація, що є 

наслідком обробки вхідної та використовується під час поточної діяльності 

системи (підсистеми); вихідна (кінцева) інформація, яка є наслідком обробки 

вхідної та поточної та результатом функціонування системи (підсистеми). 

Існує безпосередній прямий зв’язок між вихідною управлінською 

інформацією системи управління підприємством та вхідною інформацією 

підсистем у системі управління підприємством [48˗50]. Ще існує зворотний 

зв’язок між вихідною управлінською інформацією підсистем та вхідною 

інформацією системи управління підприємством. 

Як свідчать наші дослідження, у систему управління підприємством може 

надходити зовнішня інформація, а саме законодавчі й нормативно˗довідкові 

документи, які регламентують діяльність підприємства; відомості про діяльність 

державних органів влади.  

Інформація про споживачів, а саме їхні уподобання, потреби вимоги, 

платоспроможність та задоволеність.  

Інформація про конкурентів, а саме їхня конкурентоспроможність, 

фінансовий стан. Сегменти ринку, а саме, цінова політика, кількість нововведень 

тощо.  

Інформація про постачальників то-б-то зручність оплати, гнучкість 

графіку постачання, ціна на матеріали та сировину, надійність співпраці тощо. 

Якість і терміни доставки та макроекономічна інформація, а саме особливості 

економічних відносин у державі, показники, які характеризують стан та рівень 

розвитку національної економіки, науково˗технічний прогрес тощо.  
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Політична інформація, то-б-то  політичні обставини, особливості 

діяльності партій і громадських організацій тощо та інформація про міжнародне 

оточення та міжнародні події. 

Вивчення спеціальної літератури і власні дослідження дають змогу 

виділити джерела надходження інформації у ІСУПП. 

Вхідну управлінську інформацію СУ підприємством становлять зовнішня 

інформація і вихідна управлінська інформація всіх підсистем в системі 

управління переробним підприємством. 

Поточну управлінську інформацію СУ підприємством становлять: 

˗ вхідна інформація системи управління, яка обробляється; 

˗ поточна управлінська інформація підсистем у системі управління 

підприємством. 

Вихідна управлінська інформація СУ є певним результатом оброблення 

поточної інформації, що містить управлінські рішення безпосереднього впливу 

на підсистеми в СУ підприємством та слугує вхідною управлінською 

інформацією для всіх важливих підсистем управління підприємством. 

За раніше вибраною стратегією розроблення ІСУПП, що може 

здійснюватись, як спеціалістами підприємства, так і на основі договірних засадах 

спеціалістами сторонніх організацій (науково˗дослідних і проектних інститутів, 

вищих навчальних закладів тощо). Із метою розроблення ІСУПП у організаційну 

структуру управління підприємством обов’язково необхідно ввести посаду 

заступника директора з інтеграційно˗інформаційних питань та створити центр 

інтегрування управління підприємством, що безпосередньо братиме участь у 

розробленні та впровадженні ІСУПП.  

Роботу зі створення ІСУПП повинен очолювати директор підприємства 

(лідер) чи його заступник (головний інженер, головний економіст та ін.). Отож, 

основним виконавчим органом повинен бути спеціалізований підрозділ. 

Науково˗методичне керівництво, а саме створенням проекту ІСУПП повинен 

здійснюватися головним конструктором проекту (головний інженер, керівник 
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теми), що відповідає за якість та терміни виконання робіт зі створення ІСУ. Його 

функції, права та обов’язки визначені положеннями та певними інструкціями. 

Вивчення кваліфікованих літературних джерел та практики підприємств 

свідчить, що учасники проектування ІСУПП мають різні, важливі рівені 

компетенції, професійної підготовки й обізнаності в тонкощах кінцевого 

продукту [51, 52]. Отже, проектувальники та постачальники завдань, мають 

добре розуміти їхню економічну суть, інформаційне забезпечення, порядок 

побудови економіко˗математичної моделі й алгоритм її розв’язання. Системні 

аналітики повинні гарантувати, що всі потреби в інформації задовольнятимуться 

тільки після ретельного дослідження. Інформація не повинна надходити тільки 

із тієї причини, яка всім є доступною, тому системному аналітику необхідно 

знати інформаційні потреби управлінського персоналу та системи загалом.  

Працівники головного апарату управління можуть створювати і вести 

невеликі інформаційні масиви. А, отже, під час створення ІСУПП, їх потрібно 

залучати до проектування, запобігаючи багатьом труднощам під час розроблення 

ІСУ. Це сприятиме реалізації принципів інформаційної незалежності керівників 

та їхнього інформаційного рівноправ’я, повноти інформаційного забезпечення 

загалом. 

 

ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 

У результаті написання дисетаційної роботи з врахуванням поставленої 

задачі та визначених завдань, можна зробити такі висновки: 

1. Проаналізовані вимоги законодавства України, локальні 

нормативно˗правові акти підприємства щодо енергоменеджменту й управління 

безпеки харчових продуктів та їхні системи. Встановлено основні елементи 

системи управління безпеки харчових продуктів і системи енергоменеджменту 

та визначені елементи до їхнього розроблення. 

2. Проведено аналіз науково˗технічної вітчизняної та зарубіжної 

літератури свідчить про надзвичайну актуальність проблеми побудови ІСУ на 
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підприємствах харчової промисловості на основі міжнародних стандартів. На 

основі інформаційно˗аналітичного огляду виявлено необхідність побудови та 

впровадження ІСУ, використовуючи ризикоорієнтований  підхід. Аналіз 

міжнародних стандартів показав, що вимоги щодо УР являються на сьогодні 

найбільш актуальними у світі вимогами. 

3. Проаналізовані всі наведені вище літературні джерела говорять про 

те, що впровадження систем безпечності, енергозбереження, екологічного 

забезпечення є складною науковою проблемою, яка вимагає нового підходу до її 

вирішення, як на державному рівні, так і на рівні підприємства та має 

багатофакторну складову. Розроблення і впровадження ІСУ дасть змогу 

комплексно вирішити питання ефективної практичної реалізації вимог 

одночасно діючих в організації СУ та визначити області для поліпшення. 

Перспективним є для підприємств харчової галузі України побудова 

ризикоорієнтованої ІСУ на базі міжнародних стандартів  ДСТУ ISO 22000 та 

ДСТУ ISO 50001, які дозволять знизити рівень енерговитрат на підприємстві та 

підвищити рівень безпечності ХП. 
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РОЗДІЛ 2. 

АНАЛІЗ ПЕРЕДУМОВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ 

УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

 

2.1. Особливості функціонування молочної сфери України 

 

Молоко та молочні продукти (продукти переробки молока) на ринку 

продовольчих ресурсів посідають значне місце. Це пояснюється, як 

підкреслювалося вище, значущістю та незамінністю молока на продовольчому 

ринку й у харчовому раціоні людини, у зв'язку з його високою харчовою 

поживністю, наявністю відповідних вітамінів тощо. Молоко належить до 

пріоритетних товарів у споживчому кошику більшості громадян світу. 

Споживання молока має велике значення в життєдіяльності людини, підвищує 

стійкість організму до різних захворювань, має дієтичні й лікувальні властивості. 

Питанням особливостей функціонування ринку молока й молочної 

продукції приділено багато уваги в дослідженнях вітчизняних учених: 

П. Т. Саблука, П. І. Гайдуцького, О. В. Крисального, В. І. Бойка, 

Б. М. Двінського, О. А. Савченко, Л. М. Тищенко Проте вважаємо, що питання 

дослідження особливостей функціонування ринку молока та молочної продукції 

в сучасних умовах є надзвичайно актуальними й потребує постійного аналізу та 

вдосконалення. 

У структурі продовольчого комплексу традиційно виділяють певні 

продуктові підкомплекси, які поєднують у собі певні галузі та виробництва, 

діяльність яких зорієнтована на випуск відповідних видів кінцевої продукції за 

прийнятих технологій і організації виробництва. Такий поділ аграрного ринку на 

окремі підсистеми набуває структурованої форми [1]. 

Найважливішою складовою розвитку тваринницьких галузей є, звичайно, 

виробництво молока, що характеризується наявністю відповідних засобів, 

насамперед відповідним генофондом тварин специфічним кінцевим продуктом і 

місцем його в продовольчому ринку нашої країни. 
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Особливою роллю молока серед продуктів харчування, є його вплив на 

життєдіяльність людини. Дієтичне та лікувальне значення дають змогу 

зазначити, що молоко, незважаючи на регіональні особливості, має бути в 

раціоні кожної людини, незалежно від місця проживання. 

Виробництво молока й молочних продуктів має свої специфічні 

господарські й організаційні особливості, а саме: 

– короткий термін зберігання продукції в сирому вигляді, яке потребує 

пошуку каналів оперативної реалізації чи короткотривалого зберігання й 

обов’язково у відповідних умовах; 

– наявність широкого асортименту продуктів переробки; 

– підвищена лікувальна значущість молока певною мірою орієнтує 

виробництво на певний сегмент ринку, передусім на дітей та осіб похилого віку; 

– висока трудомісткість виробництва, яка призводить до того, що 

праця може бути лімітуючим чинником; 

– необхідність капіталовкладень, що пов'язані із введенням в 

експлуатацію та утриманням відповідних будівель, споруд; 

– потреба в кооперації та інтеграції, що зумовлена необхідністю 

використання кормів і клопіткою переробкою молока. 

Всі ці особливості мають важливе значення для всіх виробників, оскільки 

вони потребують відповідної стратегії діяльності, вибору певних методів 

встановлення цінової політики на молоко та молочну продукцію, обґрунтування 

можливостей та напрямів її збуту. 

Суспільно˗політичні та економічні зміни, що відбулися в Україні, 

погіршили ситуацію в молочному тваринництві та переробній промисловості, 

виявивши їхню низьку ефективність та конкурентоспроможність в умовах 

ринкової економіки нашої країни. 

У процесі перебудови виробничих відносин у молочному сегменті нашої 

країни, накопичилося чимало проблем, що потребують негайного розв'язання. 

Значною мірою це все пов'язано із процесами реструктуризації в сільському 

господарстві. Передусім виробництво та переробка молока в Україні, 
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характеризується низьким ступенем концентрації, яке спричиняє високу 

собівартість продукції та низьку окупність механізації виробництва. 

Розгалуження всього виробництва молока по всій великій масі господарських, 

здебільшого дрібних, структур пов'язано з екстенсивною годівлею, низькою 

продуктивністю тварин і невисокою якістю та хімічним складом молока. 

Неможливість забезпечення та формування повного циклу, від 

виробництва сировини до надходження готової молочної продукції споживачам 

на полиці. Аграрне виробництво, у розрізі товарного молокопереробного, 

перебуває зараз у найгіршому стані. Передусім через велику подрібненість 

виробництва, на відміну від інших сфер усього загального організаційно та 

технологічного ланцюга виготовлення готового продукту. Здебільшого попит на 

кінцеві продукти молочної переробки є більш еластичним порівняно із попитом 

загалом на сільськогосподарську продукцію. Закупівельники та переробники, 

практично мають «владу» на продовольчому ринку, це передусім грає роль у 

формуванні цінової політики. Виробники молочної сировини змушені 

погоджуватися на такі несприятливі умови, зокрема, це безпосередньо 

стосується виробників молока, оскільки їхня продукція не придатна для 

довготривалого зберігання. 

Зважаючи на специфіку виробництва та переробки молока, як продукту 

харчування, можна говорити про ринок молочної продукції у свіжому та 

переробленому вигляді. Сегментами ринку молока та молочної продукції є: 

ринок споживачів, а це окремі особи, що купують свіжу та перероблену 

продукцію для задоволення своїх власних потреб та особистого споживання; 

ринок виробників, тобто покупці свіжої продукції, як сировини для переробки, 

або готової продукції, виробництва напівфабрикатів для використання в процесі 

виробництва в закладах громадського харчування та для приготування страв, на 

підприємствах харчової промисловості для виготовлення інших продуктів 

харчування, а саме кондитерських і хлібобулочних виробів, напоїв тощо; ринок 

проміжних продавців, а саме покупці продукції для подальшого перепродажу з 

метою отримання прибутку. В основному це заклади гуртової та роздрібної 
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торгівлі тощо; ринок державних установ, тобто державні організації, що купують 

продукцію для передачі лікувальним закладам, а саме дитячим будинкам, 

військовим частинам тощо та, звичайно ж, ще й зовнішній ринок [1]. 

Отже, дефіцит молока є головною першопричиною зниження обсягів 

виробництва молочних продуктів. Це все сприяє одночасному зростанню цін на 

готову продукцію, що проходить шлях від форми переробки й далі через систему 

гуртової та роздрібної торгівлі, а, отже, стає часто недоступною для масового 

споживача. Усі проблеми з реалізацією продукції створюють труднощі всім 

підприємствам˗виробникам та торгівлі зокрема. Які так само невчасно 

виплачують за реалізовану продукцію, що залишає партнерів 

молокопереробного ринку без обігових коштів. 

Більшість проблем накопичилася в організації діяльності підприємств, 

щодо переробки молока. Сукупність переробних молочних підприємств в 

Україні досить різноманітна за потужністю та спеціалізацією. Є великі за 

виробничим потенціалом молокопереробні заводи, що розміщуються поблизу 

великих агломерацій та міст, тобто ринків збуту, та опинилися в значно кращій 

ситуації і стали більш еластичні, оскільки пропонували свій ширший асортимент 

продуктів порівняно з малими підприємствами. Розширення асортименту не 

було цільовою діяльністю молокопереробних підприємств, хоча давало кращі 

можливості збуту та поліпшення фінансової ситуації. Імовірно, що розширення 

асортименту наступало із різних передумов, потреб або інтуїції, ніж як наслідок 

розпізнавання ринку та маркетингових оцінок. 

Отже, така ситуація практично існує й нині. Усі переробні підприємства 

поки що практично не включилися в діяльність із розпізнавання ринку на основі 

його аналізу і прогнозування розвитку. 

Період реструктуризації та приватизації із розвитком приватних 

підприємств, а зокрема із закордонним капіталом призвів до істотних 

структурних та функціональних перетворень у самій переробці молока. 

Основними елементами ринку молочної продукції, як і будь˗якого іншого, 

є звичайно попит та пропозиція, їхня варіація зумовлює зміни, як у виробничому 
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процесі, так і в споживанні продукції. Зменшення попиту на молочні продукти 

зумовлений, насамперед, зниженням саме реальних доходів населення, а також 

зростанням розміру податків і інших необхідних платежів та обмеженістю 

експортних можливостей галузі. 

Сама пропозиція на ринку залежить, насамперед від сукупності чинників 

та формується завдяки вітчизняному виробництву молока як у свіжому, так і в 

переробленому вигляді й унаслідок імпорту. 

Вітчизняний ринок молока та молочної продукції нагромадився за останні 

роки багатьма негативними тенденціями, основні з яких можна звести до такого: 

низька якість молочних продуктів, що свідчить про досить обмежений їхній 

асортимент, відсутність розфасовки та упаковки, зручної для споживачів, 

наявність сезонних і регіональних коливань цін і обсягу надходжень та продажу 

продуктів, відсутність реклами продукції вітчизняних товаровиробників і 

недостатній захист її від імпортних товарів. У формуванні ринку молочної 

продукції мають місце і негативні чинники й тенденції, а саме спад попиту, 

диспаритет цін, обмеженість кредитування, звуження ринку внаслідок переходу 

населення та територій до самозабезпечення, розширення натуралізації обмінних 

процесів, зростання неплатежів, відсутність оптового ринку тощо. 

Більшою мірою проблеми на ринку молока та молочної продукції 

зумовлені станом та проблемами в розвитку молокопереробного скотарства, що 

можна звести до такого: 

 низькі закупівельні ціни на свіже молоко; 

 несвоєчасність розрахунків переробних та закупівельних 

підприємств; 

 зниження купівельної спроможності населення; 

 послаблення державного регулювання економічних процесів на 

ринку молочної продукції; 

 несприятлива для сільськогосподарських виробників фінансова та 

кредитна,  податкова політика уряду; 
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 низький рівень оснащеності сучасними машинами та механізмами, 

технологіями; 

 високі праце˗ та енергомісткість виробництва молока. 

На ринку молока вже тривалий час існують два види цін. А саме, на 

закупівлю молока була ціна висока, а ціни роздрібні для споживачів були завжди 

більш менш низькими, тобто тривалий час існували дотації для виробників, що 

покривали різницю в цінах. 

Унаслідок нинішньої ліквідації дотацій, ціни на продукцію, 

тваринницького походження, зросли в декілька разів. Ліквідація дотацій та 

лібералізація цін, призвели до зміни зв'язків між різними цінами на 

продовольчому ринку. Поряд із цим, структурна політика спровокувала значне 

зниження реальних доходів населення, різке скорочення зайнятості населення й 

посилення безробіття, яке в кінцевому рахунку спричинило скорочення 

споживання продовольства в домогосподарствах. Це все породило великий 

«ціновий шок» спочатку для споживачів, а пізніше і для всіх виробників. 

Споживачі відреагували, передусім, економією фінансів і зміною структури 

споживання. А також погіршилася продовольча безпека родин, а особливо це 

стосується зменшенням споживання тваринного білка, також водночас зросли 

соціальні та побутові видатки, що пов'язані з утриманням господарства тощо. 

Високий рівень локальної монополізації молокопереробного 

підкомплексу, а особливо переробки, що навряд чи вдасться уникнути,  певною 

мірою стримує як впровадження нових форм господарювання, так і новітніх 

технологій. Виробництво молочних продуктів не зорієнтовано на перспективу, а 

в державі немає чіткої програми на його подальший розвиток. Також, не 

створюються нові переробні підприємства та організація збуту не 

вдосконалюється. 

Ефективне молочне виробництво зумовлює необхідність створення 

економічних умов для функціонування спеціалізованих молочних господарств 

різних організаційних і правових форм та поліпшення системи вітчизняної 

селекції, реконструкції та модернізації переробних підприємств, також розвитку 
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кооперування й інтеграції виробників та удосконалення економічного механізму 

взаємовідносин із переробними та торговельними підприємствами, як гарантами 

реалізації виробленої готової продукції. Ринок молока та молочних продуктів у 

процесі реформування продовольчого ринку виявився найбільш складним, 

оскільки перший вимагав інвестиційної допомоги, один із перших вказав на 

перевагу праці над системою регульованого ринку. 

Найхарактернішою рисою сучасного ринку молока та молочних продуктів 

є висока нестабільність та нестійкість між попитом та пропозицією. Отримання 

нових залежностей між попитом та пропозицією, та досягнення відносної 

рівноваги буде залежати передусім від загального економічного зростання, а 

також від активної ролі ринкових інституцій. 

Ефектом регульованого молокопереробного ринку є прагнення до 

зменшення амплітуди зміни зв'язків між попитом та пропозицією, а також 

стабілізація поголів'я корів на відповідному рівні, важливе значення також має 

зростання доходів домашніх господарств. 

Конкуренція на молочному ринку деяких продуктів у вирішальній мірі 

вплинула на зміну всієї структури, але це не пішло на користь найдешевших 

продуктів, не пристосованих до попиту широких верств населення із 

найменшими доходами, а саме пенсіонерів, людей з обмеженими можливостями 

та безробітних. 

Отже, стан організації молокопереробного ринку можна оцінити, 

передусім як нестійкий та найбільшою проблемою є відсутність 

професіонального гуртового ринку, що пов'язано із високим торговельним 

ризиком та недотриманням стандартів, слабкою інформативністю. А, що ж щодо 

інформації, то ситуація виглядає взагалі парадоксальною, а саме кожний суб'єкт 

ринку хотів би отримати найбільше інформації, але, на жаль, нічого не хоче 

давати навзаєм. Отже, єдиним мотивом за такоїситуації є бажання 

дезінформувати конкурента. 

Але, потрібно зауважити, що навіть в Україні не має падіння попиту до 

супермаркетів, а саме експансивний розвиток супермаркетів та гіпермаркетів, а 
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в перспективі із широкою участю зарубіжного капіталу, може призвести до 

банкрутства багатьох суб'єктів ринку, передусім роздрібної торгівлі і дрібного 

гурту. 

Ринкова трансформація виробництва та переробки молока довела, що 

пропозиція молока та молочних  продуктів мусить бути пристосована до попиту, 

а ніяк не навпаки. Отож, саме це призводить до необхідності пристосування 

молокопереробного комплексу до вимог ринку, а саме до вподобань та потреб 

споживачів. Особливо важливе в контексті стратегії європейської інтеграції, це 

усвідомлення цього та зробити реальним та можливим конкурентність 

вітчизняного молокопереробного комплексу. 

Процес інтеграції, пристосування до нових ринкових умов, на жаль, 

виявився надто складним для більшості виробників та переробників молока. Але, 

якщо вміло провести оцінку негативних явищ, це може стати вихідним чинником 

для ефективного розв'язання проблем організації виробництва та переробки 

розвитку ринку молока та молочних продуктів. 

Водночас необхідний пошук дієвих важелів подальшого вдосконалення 

організаційної та функціональної структур ринку, формування продовольчих 

ресурсів, зосередженість суто на виробництві. В умовах загострення конкуренції 

на ринку не гарантує поліпшення ситуації, як для виробника, так і для 

суспільства загалом [1]. 

 

2.2. Аналізування стану та оцінювання сучасної системи управління 

безпечністю та енергоменеджмента підприємств 

 

Безпечність харчових продуктів пов’язана з наявністю небезпечних 

чинників в харчових продуктах на момент споживання чи вживання споживачем. 

Отже, небезпечний чинник харчового продукту може з’явитися на будь˗якій 

ланці харчового ланцюга, а тому адекватне керування у всьому харчовому 

ланцюгу є суттєво важливим. Харчові продукти убезпечити можна спільними 

зусиллями всіх сторін, що беруть участь в харчовому ланцюгу. 
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Весь харчовий ланцюг охоплює різноманітні організації, а саме від 

виробників кормів і первинної продукції до виробників харчових продуктів, 

операторів із транспортування і зберігання та субпідрядників, а далі до 

підприємств роздрібної торгівлі і закладів громадського харчування. Разом із 

суміжними організаціями, такими як виробники устатковання, пакувальних 

матеріалів, мийних засобів, добавок й інгредієнтів. Також такий ланцюг охоплює 

організації з надання послуг [2]. 

ДСТУ ISO 22000 встановлює вимоги до СУБХП, щоб гарантувати 

безпечність харчових продуктів всього харчового ланцюга і аж до стадії 

кінцевого споживання, та поєднує такі загальновизнані ключові елементи, як: 

- взаємодійове інформування; 

- системне керування; 

- програми˗передумови; 

- принципи НАССР. 

Інформування на всьому харчовому ланцюгу є дуже суттєвим для 

забезпечення ідентифікації й адекватного керування всіма відповідними 

небезпечними чинниками харчового продукту та на кожній ланці в межах 

харчового ланцюга. Це все передбачає обмін інформацією між організаціями, які 

перебувають як вище, так і нижче в харчовому ланцюзі. Інформування 

замовників та постачальників про ідентифіковані небезпечні чинники й заходи 

керування допоможе зробити якомога зрозумілішими вимоги замовників та 

постачальників. Наприклад, щодо можливості задоволення вимог та потреби у 

вимогах і їхнього впливу на кінцевий продукт [3-5]. 

Стандарт встановлює вимоги до СУБХП, якщо організація в харчовому 

ланцюзі має необхідність продемонструвати свою здатність керувати всіма 

небезпечними чинниками продуктів для гарантування того, що харчовий 

продукт є безпечним на момент його споживання людиною. 

Усі стандарти можуть застосовуватися організацією незалежно від їхнього 

розміру та залучення до будь˗якого аспекту харчового ланцюга й бажають 

запровадити СУ, що гарантуватимуть безпечні продукти на постійній основі. 
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Засобами виконання вимог цього стандарту можна отримати, використовуючи 

внутрішні або зовнішні ресурси. 

Стандарт встановлює вимоги, що дають змогу організації: 

a) планувати, запроваджувати, використовувати, підтримувати й 

оновлювати СУБХП, постійно націлену на постачання продуктів, що в разі 

використання за призначеністю є безпечними для споживача; 

b) демонструвати відповідність застосовним законодавчим та 

нормативним вимогам до безпечності харчових продуктів; 

c) визначати й оцінювати вимоги замовників та демонструвати 

відповідність таким взаємно узгодженим вимогам замовників, що стосуються 

безпечності харчових продуктів, задля значного підвищення задоволеності 

замовників; 

d) результативно та постійно інформувати про проблеми своїх 

постачальників, замовників та відповідні зацікавлені сторони в межах харчового 

ланцюга; 

e) забезпечувати обов’язкову відповідність організації своїй заявленій 

політиці щодо безпечності харчових продуктів; 

f) демонструвати таку ж відповідність зацікавленим сторонам, та постійно 

прагнути сертифікації чи реєстрації своєї СУБХП зовнішньою організацією, чи 

запровадити самооцінювання або самодекларування відповідності даного 

стандарту. 

Як було згадано раніше, у даний стандарт покладено концепцію НАССР, 

«Hazard Analysis and Critical Control Point» («Аналізування небезпечних чинників 

і контролю критичних точок»). Ця концепція та настанови щодо застосування 

викладені в «Рекомендованому міжнародному зводі правил гігієни харчових 

продуктів» Комісії Codex Alimentarius, яка нині є найважливішим міжнародним 

інформаційним центром, які розробляє стандарти харчової безпеки [6, 7]. 

НАССР передбачає заходи, які забезпечують необхідний рівень показників 

безпеки продукції в процесі всього виробництва, а саме в критичних точках 

технологічного процесу, де може виникнути найбільша загроза появи 
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небезпечних чинників. Дана система дає змогу виділити всі потенційно 

небезпечні чинники в харчовому продукті та уникнути їхнього виникнення. 

В Україні застосування СУБХП, заснованих на принципах НАССР, є 

обов'язковим для всіх підприємств, що займаються виробництвом або введенням 

в обіг харчових продуктів, цього вимагає Закон України «Про безпечність та 

якість харчової продукції». Запровадження НАССР потребує певного часу та 

ресурсів, тому законом передбачені перехідні періоди. Зокрема, для 

потужностей, що провадять діяльність із харчовими продуктами, у складі яких є 

необроблені інгредієнти тваринного походження, крім малих потужностей, ця 

норма стає обов'язковою вже з 20 вересня 2017 року.  

А підприємства, що займаються виробництвом, реалізацією чи введенням 

у обіг харчових продуктів, які не містять необроблених інгредієнтів тваринного 

походження, крім малих потужностей, мають запровадити СУБХП до 20 вересня 

2018 року, а всі підприємства з малими потужностями мають запровадити до 20 

вересня 2019 року [8˗10]. 

Запровадження СУБХП на базі концепції НАССР надає підприємству 

змогу: 

• гарантувати випуск якісної й безпечної продукції завдяки 

систематичному контролю на всіх стадіях виробництва; 

• належним чином керувати небезпечними чинниками, що загрожують 

безпечності харчових продуктів, а саме запобігати, усувати або мінімізувати їх; 

• гарантувати, що вироблені харчові продукти є безпечними на момент 

їхнього споживання у їжу; 

• забезпечити обов’язкові належні гігієнічні умови виробництва у 

відповідності із міжнародними нормами; 

• демонструвати повну відповідність застосовним законодавчим і 

нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів; 

• закріпити довіру споживачів, замовників і органів нагляду до продукції, 

що виробляється та підвищити імідж свого підприємства; 

• розширити мережу споживачів продукції і вийти на європейські ринки; 
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• підвищити відповідальність персоналу за випуск продукції та 

забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства, без винятку, 

першорядної важливості аспектів безпечності продукції; 

Під час розроблення і впровадження СУБХП необхідно реалізувати сім 

принципів НАССР, що являють собою узагальнене формулювання всіх 

обов’язкових вимог: 

Принцип № 1. Провести аналіз небезпечних чинників. 

Принцип № 2. Визначити критичні точки керування (КТК). 

Принцип № 3. Встановити критичну (˗і) межу (˗і). 

Принцип № 4. Встановити систему моніторингу КТК. 

Принцип № 5. Встановити коригувальну дію, яку буде виконано, коли 

моніторинг покаже, що конкретна КТК перебуває поза керуванням. 

Принцип № 6. Встановити процедури перевіряння для підтвердження того, 

що система НАССР функціонує результативно. 

Принцип № 7. Встановити порядок документування всіх процедур і 

ведення протоколів, доречних до цих принципів та їхнє застосування. 

На базі концепції НАССР розроблено декілька стандартів, що широко 

застосовуються в деяких країнах та регіонах чи в деяких ланках харчового 

ланцюга. Більш застосовуваними є стандарт ISO 22000 «Системи управління 

безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь˗яких організацій харчового 

ланцюга», розроблений Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO) [11, 

12]. 

Впровадження СЕнМ на підприємстві є поширеною світовою практикою. 

Тому, у 2011 році Міжнародна організація зі стандартизації ввела в дію стандарт 

ISO 50001 : 2011 «Системи енергетичного менеджменту». В Україні цей 

стандарт був гармонізований у 2014 році. Модель СЕнМ представлена для 

розгляду на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.1. Ключові елементи міжнародного стандарту ДСТУ ISO 22000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.2. Модель системи енергетичного менеджменту 
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 встановити цілі та завдання для досягнення мети політики у сфері 

енергозбереження; 

 використати дані для кращого розуміння енергоспоживання і 

прийняття рішень із цих питань; 

 вимірювати результати підвищення рівня енергоефективності; 

 проводити аналіз ефективності впровадження політики у сфері 

енергозбереження; 

 постійно поліпшувати роботу СЕнМ на підприємстві [13]. 

Енергетичний менеджмент включає в себе організацію оптимального 

функціонування та розвитку енергетичної частини будь˗якого виробництва на 

основі досягнень науки, техніки й технології. Це обстеження основного та 

допоміжного виробництва, крім того, необхідно: 

- відстежувати рішення місцевої влади, яке стосуються даного 

виробництва, екології і споживання енергії тощо; 

- знання компанії˗виробники енергетичних послуг і обладнання; 

- знання технологію виробництва, торгові і збутові організації; 

- добре розуміти концепцію енергетичного менеджменту й 

енергетичної ефективності; 

- володіти повними економічними знаннями, знати принципи 

формування бюджету підприємства та методи розробки бізнес˗планів у галузі 

енергетичної ефективності [14]. 

Призначення організаційного стандарту ISO 50001 ˗ допомогти 

підприємствам, установам, організаціям, які споживають енергоресурси, 

інтегрувати у свою повсякденну діяльність системи і процеси, які забезпечать 

підвищення їхньої ефективності використання енергоресурсів і перехід до 

використання відновлюваних джерел енергії.  

Структура стандарту ДСТУ ISO 50001 : 2020 представлена на рисунку 2.3. 
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Рис. 2.3. Структура стандарту ДСТУ ISO 50001 : 2020 
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д) забезпечувала основу для постановки енергетичних цілей та завдань, 

їхнього перегляду;  

е) підтримувала придбання енергоефективних продуктів і послуг;  

ж) документувалася, коментувалася та була зрозумілою в рамках 

організації; 

 з) регулярно переглядалася та оновлювалася.  

2. Група з енергетичного менеджменту  – це одна особа чи кілька осіб, на 

яких керівництвом організації офіційно покладено відповідальність за ефективне 

впровадження заходів, які розробляються в рамках СЕнМ, і забезпечення 

безперервного покращення енергетичного функціонування організації. Розмір 

групи має відповідати розміру та специфіці діяльності організації, а також 

ресурсами та наявними в організації. Група може складатися навіть однієї особи.  

Наприклад, це може бути один із керівників організації, що має знання з 

енергоменежменту. На початкових етапах становлення системи 

енергоменеджменту вище керівництво організації зазвичай призначає свого 

представника, котрий має відповідну кваліфікацію і професійну підготовку, а 

також наділений належним обсягом прав, обов'язків і повноважень, у якості 

уповноваженого з розвитку системи енергоменеджменту. Далі цей 

уповноважений має визначити або підшукати особу – енергоменеджера 

організації, якого затвердять на відповідному рівні адміністративної структури 

організації, а також, визначити такі способи та форми взаємодії вищого 

керівництва з цією особою, які забезпечать найвищу ефективність системи 

енергоменеджменту. 

3. Показник енергетичного функціонування – ПЕФ – це кількісне значення 

або міра енергетичного функціонування, визначена організацією. Де під новим 

терміном енергетичне функціонування маються на увазі вимірювані результати, 

що характеризують стан енергоефективності, використання енергії та 

споживання енергії. У кожній організації повинна бути розроблена й офіційно 

затверджена методика визначення показників енергетичного функціонування. 
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4. Енергетична базова лінія – це кількісний індикатор, що дає основу для 

порівняння стану енергетичного функціонування організації в різний час. 

Енергетична базова лінія відображає певний період часу (рік, квартал, місяць 

тощо). Енергетична базова лінія може бути нормалізована з використанням 

параметрів, які впливають на використання та/або споживання енергії 

(наприклад, рівень продуктивності, градусо˗дні (зовнішня температура) тощо). 

Енергетична базова лінія може використовуватися для розрахунку заощаджень 

енергії (слугувати точкою відліку для відображення ситуації до й після 

впровадження заходів, спрямованих на поліпшення енергетичного 

функціонування. Енергетична базова лінія фіксується на рівні розпорядчих 

документів організації.  

5. Аналіз енергоспоживання та енергоефективності – повинен 

проводитися періодично на підставі розроблених і затверджене на підприємстві 

методик.  

Аналіз проводиться:  

• з орієнтацією на виявлені ділянки значного споживання енергії; 

• на підставі показів приладів обліку. 

На ділянках значного споживання визначається вплив на обсяг 

споживання: дій персоналу, стану обладнання, систем, техпроцесів, інших 

чинників. 

6. Енергетичні цілі, завдання та плани дій повинні бути задокументовані. 

Цілі для роботи СЕнМ мають бути конкретні, вимірні та контрольовані. Усі цілі 

повинні офіційно затверджуватися на відповідних функціональних рівнях, у 

процесах і на об'єктах організації. Плани дій із досягнення цілей повинні бути 

задокументовані й затверджені. 

7. Обмін інформацією в системі енергоменеджменту. Має бути чітко 

регламентований та мати певні вимоги для внутрішньої та зовнішньої 

інформації.  

Внутрішній обмін інформацією:  

˗ всі співробітники повинні бути залучені в процес впровадження СЕнМ;  
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˗ будь˗який співробітник може вносити пропозиції щодо вдосконаленню 

СЕнМ;  

˗ будь˗яка внесена пропозиція має бути проаналізована керівництвом та за 

нею має надійти відгук особі, яка її вносила. Корисні пропозиції мають 

відзначатися публічно чи винагороджуватися.   

Зовнішній обмін інформацією:  

˗ організація сама визначає необхідність та доцільність обміну 

інформацією щодо СЕнМ із зовнішнім середовищем; 

 ˗ у разі позитивного рішення, має бути розроблена методика організації 

обміну. 

8. Розробка проектів. Будь˗який проект з розробки та модернізації 

енергетичних систем в організації виробничих процесів і обладнання, який 

здійснюється усередині організації, повинен проходити експертизу на 

енергоефективність та можливість застосування відновлюваних джерел енергії.  

 Типові питання для аналізу проекту на предмет енергоефективності:  

˗ Чому використовується саме це джерело енергії? 

˗  Що є «правильним» джерелом енергії?  

˗  Хто буде використовувати даний проект надалі? 

˗  Які технологічні можливості?  

˗  Як зміниться існуючий процес?  

˗  Як це вплине на енергоспоживання?  

˗  Чи призведе цей проект до великих можливостей? 

˗  Коли можна очікувати змін у системі? 

9. Закупівлі товарів, обладнання та енергії. 

Базові вимоги до закупівель:  

- будь˗які закупівлі товарів та обладнання повинні оцінюватися з погляду 

енергетичної ефективності;  

- будь˗які закупівлі обладнання повинні містити критерії оцінки 

ефективності споживання енергоресурсів наприкінці нормативного терміну 

служби; 
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- будь˗яке придбання енергоресурсів (електроенергія, газ, вугілля тощо) 

повинне спиратися на чітко сформульовані технічні вимоги. 

Приклад критеріїв для розробки технічних умов на придбання енергії: 

а ) якість енергії; 

б) доступність; 

в) продуктивність; 

г) відхилення від технічних параметрів поставки енергії за певний період 

часу; 

д) вартість; 

е) вплив на довкілля; 

ж) відновлюваність; 

з) інші (на розсуд організації). 

10. Кадри в системі енергоменеджменту. 

Організація повинна старанно добирати та визначити потребу в підготовці 

кадрів, пов'язаних із контролем за використанням енергії та експлуатацією 

систем енергоменеджменту, позаяк ця діяльність вимагає професійних знань, 

навичок ефективної комунікації і володіння складними інструментами. 

11. Періодичний аналіз роботи системи енергоменеджменту з боку 

вищого керівництва. Керівництво повинно постійно перевіряти роботу СЕнМ із 

встановленою періодичністю. Отож, стандартом передбачено, що аналіз має 

спиратися на об'єктивну інформацію, а саме вхідні дані, та рішення та 

рекомендації, а саме вихідні дані, що мають прийматися на основі об'єктивних 

та прозорих процедур, у т.ч. і рішення про виділення ресурсів.  

12. Загальносистемні вимоги до системи енергоменеджменту в 

організації. 

До системних вимог належать:  

-  Оперативний контроль ;  

-  Внутрішні аудити ;  

-  Коригувальні та запобіжні дії ;  

-  Управління документацією та записами.  
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Відсутність будь˗якого з цих компонентів суттєво знижує ефективність 

системи енергоменеджменту [13, 14]. 

 

2.3. Аналіз інтеграції систем управління та механізмів оцінки їхньої 

результативності й ефективності 

 

Авторами в роботах [15˗22, 23, 24˗33] проведений аналіз вітчизняного та 

зарубіжного досвіду побудови та впровадження ІСУ. Автори характеризують два 

напрями розвитку побудови ІСУ: 

˗ ІСУ, побудовані на основі моделей, які запропоновані в стандартах ISO 

9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 22000 та інших. Підстава – сумісність 

стандартів. 

˗ розроблення галузевих модифікацій ІСУ на базі стандарту ISO 9001. 

Критичний аналіз робіт показав, що автори надають тільки загальні принципи й 

підходи до процесу інтеграції СУ, які не дають можливості враховувати галузеві 

особливості підприємства. Такий підхід, також, не враховує зовнішніх і 

внутрішніх НФ, в умовах впливу яких функціонують СУ. Під час досліджень 

встановлено, що в переважній більшості наукових робіт за обгрунтування 

процесу інтеграції СУ використовується такий показник, як «ступінь 

відповідності» вимог складових стандартів та іншої нормативної документації. 

У роботах не запропоновано зручної системи показників, які б описували ІСУ, 

не розроблено методик вимірювання зазначених показників. Так, недостатньо 

вивченим є питання послідовності розроблення та впровадження ІСУ. 

Запропоновані етапи розроблення ІСУ носять загальний характер. Тобто, 

питання проектування та впровадження ІСУ недостатньо методично й науково 

розроблено, що не надає можливості виконати поставлене завдання щодо 

впровадження багаторівневої ІСУ харчового підприємства, використовуючи 

ризикоорієнтований підхід.  

Міжнародна організація зі стандартизації (ISO) зробила перший і 

вирішальний крок у створенні універсального стандарту. А саме підготувавши 
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Настанову для розробників стандартів на СУ [34]. У Настанові визначено основні 

принципи і спільні елементи СУ. Першою на потреби економіки відгукнулась 

австралійська організація зі стандартизації, якою в 1999 році було прийнято 

стандарт AS/NZS 4581 «Настанова для приватних, урядових та громадських 

організацій щодо інтеграції систем управління охорони здоров’я, екології, 

безпеки та якості» [35]. Разом із цим було видано довідник із рекомендаціями 

щодо розроблення і впровадження ІСУ. У Настанові не надано рекомендацій 

щодо інтеграції СУ для підприємств харчової галузі.  

У січні 2003 року французька асоціація AFNOR видала Настанову [36], що 

складається із чотирьох розділів і п’ятнадцяти додатків. У четвертому розділі 

настанови наведено основні принципи, на яких базується ІСУ. До них віднесено 

процесний підхід (п. 4.4.1 Настанови) й аналіз ризиків (АР) (п. 4.4.2). У 

Настанові, на жаль, наведено загальні принципи щодо інтеграції СУ, не надано 

рекомендацій, які б враховували специфіку конкретного підприємства.  

У квітні 2003 року Нідерландський інститут стандартизації видав 

Настанову щодо інтеграції СУ [37]. Настанова містить узагальнену модель для 

інтеграції СУ та призначена для організацій, що бажають впровадити стандарти 

на СУ: ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 інтегрованим способом. Модель покладає 

в основу цикл “Демінга˗Шухарта” і враховує підходи щодо управління ризиками 

(УР). У Настанові не надано рекомендацій щодо інтеграції СУ на основі ISO 

22000 (для харчового підприємства). 

Варто зазначити, що вищенаведені настанови не враховують національних 

особливостей інших країн, що розвиваються, тому їх неможливо механічно 

адаптувати до наших умов виробництва. Отже, робота зі створення ІСУ 

харчового підприємства на основі ISO 22000 та ISO 50001 наразі є актуальною і 

своєчасною та потребує розроблення нових наукових та методичних підходів.  

Глобалізація світової економіки призводить до виникнення кризових явищ 

і формування не прогнозованого економічного оточення [38, 39]. Саме ці 

чинники спонукають підприємства до пошуку таких моделей, які були б здатні, 

постійно змінюючись і адаптуючись, гарантовано забезпечувати сталий успіх. У 
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зв’язку з цим, остання версія стандарту [40] рекомендує досліджувати СУ з 

урахуванням впливу ДНС. Автором у [41˗43] проаналізовані положення 

стандарту та запропонований варіант моделі системи управління якістю на базі 

самооцінювання, але методи побудови такої моделі не визначені. 

Проведений критичний аналіз наведених вище літературних джерел 

показав, що процес створення і впровадження ІСУ в організації супроводжується 

виникненням специфічних проблем, які можна охарактеризувати впливом 

невизначеностей на досягнення очікуваних цілей організації (ризиком). Тому, у 

процесі впровадження ІСУ необхідно не тільки прогнозувати можливі ризики, а 

і створювати відповідну СУ ними. Теорія і практика ОР накопичила значний 

досвід його здійснення. У законодавстві європейських країн світу 

підприємництво визначене, як діяльність, здійснювана в умовах ризику − це 

означає, що ризику цілком не можна уникнути. Його можна тільки зменшити до 

певних меж чи відмовитися від нього повністю, але як, до якої межі та в яких 

випадках, знову ж таке не визначено. 

Останнім часом усе частіше науковцями та практиками підіймається 

питання щодо інтеграції СУ організації, яка полягає в об’єднанні методології УР 

та управління якістю для використання синергетичних ефектів обох систем. 

Об’єднаний підхід управління “якість˗ризик” стає можливим завдяки спільним 

елементам і загальним принципам стандартів [44]. 

Автори в [19, 20] пропонують методологію побудови ІСУ на основі 

ризикоорієнтованого підходу. Д. Марцинковський визначає десять принципів 

ІСУ, які були сформовані на базі принципів управління якістю (стандарти ІSO 

серії 9000), концепції загального управління якістю (TQM) і з урахуванням 

принципів і моделей інтеграції СУ, а також УР, натомість комплексний підхід 

щодо реалізації цих принципів на практиці автором не запропоновано.  

В Україні система побудови ІСУ ще не досконала, з погляду наукового 

підходу, на практиці не враховуються нові підходи, у тому числі і 

ризикоорієнтований. 
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Автори [15, 17] пропонують визначення терміну «ІСУ». У рамках 

дослідницької роботи мова йтиме про ІСУ, під якою розуміється частина 

загальної СУ організації, яка відповідає вимогам двох стандартів та функціонує 

як єдине ціле і спрямована на зменшення впливу чинників ДНС на безпечність 

м’ясопродуктів та безпечні умови праці. 

Під час дослідження встановлено, що основна увага наукових робіт 

присвячена ОР виробничих процесів, продуктів та процесів реалізації продуктів. 

Питання з ОР, які виникають під час побудови ІСУ, ще недостатньо вивчені. 

Підбір методів проходить інтуїтивно.  

Завдання підприємств харчової промисловості – виробляти 

конкурентоспроможну продукцію на внутрішньому й зовнішньому ринках, з 

погляду її якості та безпечності.  

Однак, для цього потрібно мати сучасні підприємства, які б відповідали 

світовим вимогам, зокрема, були адаптовані до вимог СОТ і ЄС, шляхом 

впровадження ІСУ на базі стандартів ISO 22000, ISO 50001 та інших. Тому, 

теоретичне обґрунтування побудови типової моделі ІСУ молокопереробного 

підприємства (МП), яка б враховувала індивідуальність конкретного 

підприємства є своєчасним і являє собою науковий інтерес. Визнання 

безпечності, як категорії, потребує формування концепції, відповідно до якої 

управління витратами на безпечність – самостійна система, яка тісно пов’язана 

із СУ.  

На більшості українських підприємств управління витратами на 

безпечність та якість готових продуктів відсутнє або зводиться до того, щоби 

максимально відхиляти рекламації, а втрати на них відносити на конкретних 

виконавців, що пояснюється відсутністю необхідних методичних рекомендацій 

та теоретичних розроблень щодо їхнього обґрунтування. 

Успіх в управлінні безпечністю готових продуктів та безпекою умов праці 

залежить від уміння кількісно визначати не тільки кінцеві показники безпеки 

продуктів та умов праці, але й показники результативності та ефективності СУ. 

В Україні впроваджений стандарт [45]. Автори [46˗49] пропонують 
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впровадження системи показників витрат на якість. Витрати на безпечність 

науковцями ще не досліджена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Рис. 2.4. Ефект організаційного, фінансового і репутаційного характеру за 

виконання вимог стандарту ISO 50001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.5. Інтеграція СЕнМ і системи менеджменту якості 
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Отже, перед підприємствами молокопереробної галузі постає завдання: 

використовуючи напрацювання у сфері контролінгу витрат, визначення 

результативності й ефективності процесу, розробити методику обліку та аналізу 

витрат на безпечність ХП та на безпечні умови праці, а також методику 

визначення результативності й ефективності ІСУ. 

 

2.4. Аналіз підходів з оцінювання ризиків, які виникають у 

технологічних процесах підприємств 

 

Аналіз, зарубіжний досвід у сфері стандартизації управління ризиками 

(далі по тексту УР), показав, що процес здійснюється за допомогою різних 

підходів, методів і інструментів. Вагомий внесок у теорію управління ризиками 

зробили такі вчені: Н. Гоц, А. А. Дмитрієв, О. В. Коробова, М. А. Левицький, В. 

Малигіна, Н. І. Машина, В. В Пархоменко, М. В. Хохлов та ін. Закордонні 

фахівці доклали багато зусиль для практичної реалізації своїх напрацювань. 

Прийняті та рекомендовані до широкого застосування спеціальні НД, які 

присвячені тому, як впровадити УР у практику. Настанови [50˗52] дають змогу 

керівникам підприємств отримати інформацію щодо специфіки конкретних 

етапів УР та побудувати ефективну СУ ними.  

Одним із перших документів, що регламентував використання УР, став 

створений в 1992 році стандарт COSO «Внутрішній контроль − Інтегральна 

структура». Цей документ уперше відобразив комплексну структуру контролю 

за 5 взаємопов’язаними компонентами, що впливають на діяльність будь˗якої 

організації, а саме управлінські дії, контроль за зовнішнім середовищем, 

інформація та комунікації, оцінка ризиків та моніторинг. У 2004 році Комітет 

видав новий формат COSO [53]. Зазначений документ розширює стандарт 1992 

році в рамках підходу, який дає змогу всесторонньо підходити до УР. Система 

внутрішнього контролю є складовою частиною процесу УР організації, включає 

та розвиває систему внутрішнього контролю, трансформуючи її в більш 

ефективну форму, орієнтовану на ризик. Відповідно до цього документу, УР 
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організації – процес, що здійснюваний радою директорів, менеджерами й 

іншими співробітниками, що починається під час розроблення стратегії і 

стосується всієї діяльності організації. Таке розуміння УР надає певну гарантію 

досягнення основних цілей організації за умови здійснення цього процесу 

постійно та із залученням усього персоналу організації. 

У 1999 році ISO опублікувала Настанову ISО/ІЕС 51:1999 «Аспекти 

безпеки. Настанови з використання в стандартах» [54]. У 2002 році ISO і IEC 

опублікували Настанову ISO/IEC 73 «Управління ризиком. Словник. Настанови  

з використання в стандартах». У 2009 р. вийшла нова версія цього стандарту [54]. 

Ці Настанови дають змогу розробити національні стандарти з управління 

ризиками й українське законодавство адаптувало їх до своїх умов. 

Отже, до основоположних стандартів з УР відносять стандарт [55], 

розроблений Федерацією Європейських Асоціацій Ризик Менеджерів 

(«FERMA»), спільно з інститутом ризик˗менеджменту у Великобританії, 

Асоціацією ризик˗менеджменту і страхування та Національним Форумом 

ризик˗менеджменту в Громадському Секторі, прийнятий у 2002 році Саме цей 

документ розглядає ризик˗менеджмент, як центральну частину стратегічного 

управління організацією. Завданням якого є ідентифікація ризиків та управління 

ними. Між тим відзначається, що система УР повинна містити програму 

контролю виконання поставлених завдань та оцінку ефективності проведених 

заходів, а також обов’язково систему заохочення на всіх рівнях організації. 

15 листопада 2009 року ISO видала стандарт ISO 31000:2009 «Управління 

ризиками. Принципи та настанови» [44], щоби допомогти організаціям УР. 

Стандарт відрізняється від попередніх тим, що акцент ставиться на ефект 

невизначеності цілей. Встановлює принципи, структуру і процес УР, що 

придатні для будь˗якого типу організацій, структура стандарту заснована на 

циклі «Plan˗Do˗Check˗Act» із тим, щоб організація аналізувала всі свої ризики 

систематично. 

Цей стандарт [56] надає детальний опис потрібних інструментів, що 

можуть використовуватися для виконання ідентифікації ризику й інших кроків 
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цього процесу. Отож, виявлення ризику може виконуватися під час «мозкового 

штурму» й за допомогою простих переліків. А інші корисні інструменти для 

виявлення ризику охоплюють: метод Дельфі, методологію збору інформації, що 

використовується для досягнення консенсусу та попереднього аналізу 

небезпеки. Ідея PHA, полягає в розробленні переліку небезпек та ризиків за 

допомогою розгляду характеристик, як матеріали й обладнання, що 

використовуються чи виробляються конкретним процесом або промисловістю, 

операційним середовищем, а також враховуються інтерфейси між компонентами 

системи. 15 жовтня 2013 року опублікований технічний звіт стандарту ISO/TR 

31004 «Управління ризиками. Керівництво для впровадження ISO 31000» [57]. 

Стандарт ISO 10377:2013 [58] надає універсальні рекомендації та пропонує 

практичні інструменти для ідентифікації, оцінювання, усунення чи зм’якшення 

потенційних загроз безпеки перед випуском продукції на ринок, забезпечує 

системний підхід до безпечності продукції, встановлює єдині «правила гри» на 

ринку. Органи влади, що приймають цей стандарт чи посилаються на нього в 

законодавстві, самі мають визначати продукцію, на яку поширюватиметься саме 

цей стандарт. 

Так само стандарт ISO 10393:2013 [59] дає змогу організаціям планувати 

програми відкликання, мінімізувати юридичні ризики та захищати споживачів 

від небезпечної продукції.  

Зарубіжний досвід із питань УР дає змогу розробити модель оцінки 

чинників ризику, але українське законодавство не адаптує цей досвід до 

національних умов. 

Усім відомі стандарти серії ISO 22000 присвячені безпосередньо 

безпечності ХП. У галузі кормів і ХП стандарт ISO 22005 [60] встановлює 

принципи та вимоги до розроблення й реалізації системи простежуваності. 

Простежуваність є інструментом пом’якшення ризиків. У рамках суб'єкта 

підприємництва вона забезпечує постійний рівень якості поставок, що є 

передумовою високої якості та безпечності кінцевого продукту. Вона також 

допомагає мінімізують витрати на інциденти. 
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Системи забезпечення безпеки продуктів харчування в ЄС, як це 

передбачено законодавством [61], охоплюють такі постулати: 

˗ не розміщувати продукти харчування на ринку, якщо вони небезпечні 

(шкідливі) для здоров'я або непридатні для споживання людиною; 

˗ забезпечувати високий рівень охорони життя та здоров'я людини; 

˗ захищати інтереси споживачів; 

˗ забезпечувати вільне переміщення безпечних і здорових ХП; 

˗ забезпечувати рівні умови для конкуренції; 

˗ довіряти процесам прийняття рішень, які лежать в основі продовольчого 

законодавства, його наукової основи та структур, а також незалежності 

інституцій, які захищають здоров'я та інші інтереси. 

Стандарти серії ISO 28000 безпосередньо спрямовані на убезпечення 

ланцюга постачання «від лану до столу». А ризики, що можуть вплинути на 

здоров'я людини, можуть виникнути в будь˗якій частині ланцюга постачання 

ХП, але чим швидше вони будуть виявлені, тим менший негативний вплив вони 

матимуть. Автор в [62] надає характеристику стандарту ISO 28000:2007 

«Системи управління безпекою ланцюга постачання. Технічні умови», який 

встановлює цілісний, що грунтується на ОР підхід до УР, пов’язаний із 

будь˗якими руйнівними інцидентами в ланцюзі постачання «до, під час і після». 

Стандарт встановлює, як підвищити сталість та готовність підприємства до 

діяльності економічно ефективним способом на основі моделі СУ: «Плануй – 

Виконуй – Перевіряй – Дій» (РDСА). У стандарті зазначено: «ОР розглядає 

ймовірність події та всі її наслідки, які охоплюють фізичні загрози й ризики; 

оперативні загрози й ризики; вплив довкілля; чинники, які перебувають поза 

контролем організації; ризики зацікавлених сторін, наприклад, недотримання 

нормативних вимог, зниження репутації чи торгової марки; будь˗які загрози 

безперервності операцій». Тому доцільно стандарти [59, 60] впроваджувати на 

підприємствах харчової галузі. 
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УВ правилах [63] надані рекомендації щодо ОР як ключового елементу в 

гарантуванні участі обгрунтованих наукових методів під час впровадження 

стандартів із безпеки харчування. 

Стандарт ISО 14121:1999 [64], розроблений на основі EN 1050:1996, 

формулює принципи, які стосуються методів дослідження, але не дає 

рекомендацій, яким способом їх впроваджувати. Рекомендує два виду АР: 

дедуктивний та індуктивний. У першому способі аналіз проводиться від наслідку 

до причин. У другому – імітується відмова системи через низку подій, які можуть 

цю відмову спричинити. Аналіз спрямований від причини до наслідку. Методи 

аналізування, які рекомендуються стандартом: 

1. Попередній аналіз факторів небезпек (PHA) (Preliminary Hazard Analysis) 

— індуктивний метод. 

2. Метод "що, якщо …?" – індуктивний метод. 

3. Аналіз видів і наслідків відмов (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA) 

– індуктивний метод. 

4. Моделювання відмов у системах управління – індуктивний метод. 

5. Метод MOSAR (Method Organized for a Systemic Analysis of Risks). 

Метод системного АР. 

6. Аналіз за методом «дерево несправностей» Fault Tree Analysis (FTA) – 

дедуктивний метод. 

7. Прогнозування за методом Дельфі (DELPHI) — експертний метод, метод 

прогнозування. 

На основі цих стандартів в Україні впроваджений стандарт ДСТУ ЕN 

1050 : 2003 [65]. 

Під час аналізу останньої версії стандартів ДСТУ ISO 9001 : 2015 [66] та 

ДСТУ ISO 14001 : 2015 [67] показав, що вимоги з УР ідентично вбудовані в 

основні вимоги обох стандартів. 

Ці стандарти вимагають: «…організація повинна визначити свої ризики та 

вживати заходи реагування на них» (пункт 05), для цього «…організації повинні 

визначити внутрішні та зовнішні умови, що впливають на її СУ» (пункт 4), також 
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«…організації повинні визначити потреби зацікавлених сторін, що можуть 

впливати на її СУ» (пункт 4.2), для процесів визначені є додаткові 

характеристики. Одна з них – це ризики, можливості та методи реагування на 

них (пункт 4.4). Усе вище керівництво відповідає за визначення ризиків і 

можливостей, що можуть впливати на задоволеність споживачів (пункт 5.1.2).  

Виконання цих вимог організація повинна планувати дії із реагування на 

ризики та можливості, а також вживати заходи із реагування на ризики та 

можливості під час впровадження СУ. Наявність задокументованих процедур з 

УР не вимагається. Організація також повинна врахувати ризики та можливості, 

що можуть впливати на СУ, під час її проектування (пункт 6.1). 

Усе оточуюче середовище для виробничих процесів повинне забезпечити 

відповідність продукції й послуг (пункт 7.1.4). Також стандарти вимагають, що 

при визначенні дій після поставок, враховувати ризики, що пов’язані із 

продукцією та послугами (пункт 8.5.5). 

Під час аналізу з боку керівництва, необхідно розглядати ефективність 

заходів із реагування на ризики та можливості (пункт 9.3). Отже, стандарти 

вимагають виконання дій із реагування на ризики та можливості для поліпшення 

результативності СУ, їхньої придатності й адекватності (пункти 10, 10.3), та 

вимагають від організацій застосування необхідних інструментів і методологій 

для виявлення слабких сторін СУ, а також для їхнього постійного вдосконалення, 

але яких саме методів та методик і яким способом їх впроваджувати – це не 

рекомендують. 

Отже, перед підприємствами постає обов’язкове завдання – проаналізувати 

та обґрунтувати методи оцінювання та прогнозування ризиків, визначити 

найбільш доцільні методи під час виробництва ХП та створення безпечних умов 

праці в молочній галузі, використовуючи практичні аспекти роботи реального 

підприємства. 

У результаті аналізу повинні бути дані відповіді на три питання: 

1. Що може вийти з ладу (ідентифікація небезпеки)? 

2. З якою ймовірністю (аналіз частоти)? 
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3. Які наслідки цього впливу (аналіз наслідків)? 

Відповідно стандарт надає настанови з вибору методів АР. 

Український досвід управління ризиками. Постановою Кабінету Міністрів 

України був затверджений обов’язковий перелік критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності. 

Постановою Кабінету Міністрів України [68] затверджені Технічні 

регламенти на відповідні види продукції, у яких містяться вимоги щодо 

безпечності певних видів продукції. 

Закон України «Про безпечність та якість харчової продукції» [69] містить 

вимоги до безпеки ХП. 

В Україні впроваджені стандарти:  

ДСТУ ISO/IEC GUIDE 51 : 2002 «Настанови щодо включення аспектів 

безпеки у стандарти» [70]. 

ДСТУ ЕN 1050 : 2003 «Безпечність машин. Принципи оцінювання ризику 

[65]. 

ДСТУ ISO Guide 73 : 2013 «Керування ризиком. Словник термінів» [71]. 

ДСТУ ISO 9001 : 2015 «Системи управління якістю. Вимоги». 

ДСТУ ISO 14001 : 2015 «Системи екологічного керування. Вимоги та 

настанови щодо застосування». 

ДСТУ ISO 50001 : 2020 (ISO 50001 : 2018, ІDT) «Енергозбереження. 

Системи енергетичного менеджменту. Вимоги та настанова щодо 

використання». 

Існують наукові та методичні прогалини щодо застосування стандартів 

серії ISO 31000 в харчовій промисловості. 

Підсумовуючи проаналізоване, можна сказати, що стандарти 

визначаються як добровільні інструменти, що втілюють доступну передову 

практику в промисловості й можуть грати допоміжну роль сприяючи 

попередженню ризиків, зменшенню ризиків і зміцнення сталості. Вони є 

важливими інструментами не тільки для забезпечення сталого розвитку 

організації чи підприємства готовності до кризи, але й підвищать ефективність 
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та результативність СУ. Рекомендації [72] зазначають, що «абсолютна безпека 

не розцінюється як ціль регулювання» та що «цілі регулювання 

використовуються для визначення критеріїв, за якими оцінюється ризик». Отже, 

органи регулювання встановлюють правила гри для будь-якої галузі, а вище 

керівництво організації розробляє принципи, яких вона має дотримуватися. 

Отже, використовуючи передовий досвід розвинутих країн світу, для 

підвищення ефективності й результативності СУ підприємства харчової галузі 

повинні розробляти формалізовані моделі оцінювання ризиків під час 

виробництва ХП та створення безпечних умов праці на виробництві, але існуюча 

законодавча база в Україні не адаптувала передовий досвід розвинутих країн 

світу до національних умов виробництва. Тому і виникає потреба формування 

методичних і нормативних засад для впровадження ІСУ на базі міжнародних 

стандартів ІSO 22000, ІSО 50001, використовуючи механізми та інструменти 

оцінювання ризиків на прикладі харчового підприємства. 

Проблемою УР постійно займалася низка провідних, кваліфікованих 

спеціалістів. У роботах [73, 74, 75 ˗ 79] пропонуються підходи до ОР, але й 

наводяться лише загальні принципи й рекомендації щодо УР у певних галузях. 

Автори не дають простого та зрозумілого способу їхнього впровадження, а 

особливо в харчовій галузі. За допомогою наявних досліджень неможливо 

комплексно оцінити вплив зовнішніх і внутрішніх НФ та розробити відповідну 

СУ ними. Прийняті в Україні стандарти [80] базуються на методі – «Дерево 

рішень». Отже,  проведений аналіз демонструє, що у сфері ОР у харчовій галузі 

є певні прогалини, які потрібно виправляти та постійно моніторити. Тому 

постійно виникає необхідність розроблення уніфікованого механізму з 

ідентифікації, оцінювання, обчислення та прийняття ризиків на харчовому 

підприємстві. Це підтверджує актуальність питання застосування 

ризикоорієнтованого підходу під час впровадження ІСУ на харчовому 

підприємстві. 

Причини виникнення ризику. Діяльність організацій молочної галузі 

відбувається в оточенні певного ДНС, яке характеризується великою множиною 
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чинників впливу на цю діяльність. Тому в процесі дослідження необхідно 

виділити ті чинники ДНС, які можуть помітно впливати на ризиковані ситуації 

під час впровадження сучасних СУ та визначити методи їхнього дослідження.  

Зовнішні чинники – це ті умови, які не можна змінити, але треба брати до 

уваги: зміни в законодавстві, політична ситуація, міжнародна обстановка, 

непередбачені дії органів державного управління й самоврядування, рекламації 

та штрафи, необґрунтовані чутки, порушення зобов’язань за угодами, інфляція, 

зміна податкової політики, зміна цін, конкуренція, корупція та рекет, інші 

обставини. 

Внутрішні чинники — це чинники, зумовлені діяльністю фірми: стратегія,  

принципи діяльності, ресурси, некомпетентність співробітників, витік 

конфіденційної інформації, якість продукції та послуг, аварії та поломки 

обладнання, помилки в маркетингових дослідженнях, взаємини з партнерами. 

В умовах України є своя специфіка причин ризику: 

• необов’язковість і безвідповідальність суб’єктів господарювання; 

• суперечливість законодавства; 

• відсутність реального господарського права; 

• перевага політичних інтересів над економічними; 

• нестійке податкове законодавство. 

Аналіз [66, 67] показав, що сучасні СУ містять вимоги щодо УР. 

Теоретична та методологічна база вимірювання й ОР орієнтована на визначення 

двох критеріїв: визначення ймовірності виникнення небезпечної події чи впливу 

(˗ів) та істотності травми чи погіршення здоров’я, які можуть бути зумовлені 

такою подією чи впливом (˗ами) [44]. 

Одним із найважливіших елементів в УР є процес їхнього аналізування, 

який складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: ОР, прийняття 

адекватного управлінського рішення та повідомлення про ризик [69]. Теорія і 

практика ОР накопичила значний досвід його здійснення. Аналіз світового 

досвіду показав, що цей процес здійснюється за допомогою різних підходів, 

методів та інструментів. Дослідження ризиків описані в роботах Н. Гоца, 
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А. А. Дмитрієва, О. В. Коробової, М. А. Левицького, В. Малигіної, 

Н. І. Машиної, В. В Пархоменка, П. Серенкова, М. В. Хохлова, В. Д. Шарова, 

L. Jachia, V. Nikonov та ін. Проте в роботах, присвячених ОР, надавалися лише 

загальні підходи щодо ОР, водночас не враховувались: національні особливості 

галузі, специфіка конкретного підприємства та вплив ДНС. Тому для вирішення 

цього питання необхідне впровадження моделі ІСУ реально діючого 

підприємства, яка функціонує в умовах впливу ДНС. 

 

2.5. Особливості формування структури системи управління 

безпечністю харчових продуктів відповідно до стандартів ІSО серії 22000 

 

В умовах повної глобалізації ринку ХП проблема безпеки набула 

масштабного характеру. Гостро стоїть це питання сьогодні і в Україні. Для 

підприємств харчової промисловості суттєвий ризик – виробництво неякісної та 

небезпечної продукції. Найбільш дієвим рішенням у світі з вирішення цієї 

проблеми визнано введення єдиних міжнародних стандартів з вимогами до 

безпечності ХП, які базуються на системі НАССР.  Основні принципи, на яких 

базується СУБХП: 

1. Взаємоділове (інтерактивне) інформування. Автор [82] надав детальну 

характеристику системи оперативного оповіщення ЄС, яку доцільно 

використати і в Україні. 

2. Системне керування. 

3. Програми˗передумови (ПП). 

4. Принципи НАССР. Стандарт поєднує принципи НАССР та кроки її 

застосування, що є розробленими Комісією Кодекс Аліментаріус [83]. 

В Україні законодавча база в продовольчій сфері сформована законами 

України [69, 84, 85] та іншими, які містить вимоги до безпеки ХП, а от 

Міністерство аграрної політики та продовольства України видало наказ [86], що 

зобов’язують підприємства харчової промисловості розробити і впроваджувати 

принципи НАССР. Але, на жаль, ця вимога на сьогодні повністю не виконується. 
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У Законах України термін «ризик» згадується неодноразово, але зв’язку з 

механізмами оцінювання цих ризиків управління ними та своєчасного 

повідомлення про них немає. Отже, проблема ОР у харчовій галузі наразі є 

актуальною та потребує додаткових досліджень. 

Нова версія стандарту ISO 22000 : 2019 «Система менеджменту безпеки 

харчових продуктів. Вимоги до організацій, які беруть участь у ланцюзі 

створення харчової продукції», опублікована 18 червня 2018 р., за своєю 

структурою стала більш універсальною, з погляду його застосування спільно з 

іншими системами менеджменту. Вимоги нового стандарту носять загальний 

характер і призначені для застосування до всіх організацій у харчовому ланцюзі, 

незалежно від їхнього розміру і ступеня складності. Перехід на нову версію має 

здійснитися до 18 червня 2021 р., що є достатньо складним і ресурсозатратним 

процесом. 

До організацій, які прямо або побічно беруть участь у виробництві 

харчових продуктів, можна віднести: виробників кормів; виробників продуктів 

тваринництва; фермерів; виробників інгредієнтів; виробників продуктів 

харчування; роздрібних торговців та організації, які надають продовольчі 

послуги; послуги громадського харчування; прибирання та послуги санітарії; 

послуги з транспортування; зберігання та розподілу харчових продуктів; 

постачальників обладнання; засобів чищення та дезінфікуючих засобів; 

пакувальних матеріалів і інших матеріалів, що контактують із харчовими 

продуктами. Щоби полегшити життя підприємствам, які мають інтегровану 

систему управління якістю та додатково використовують систему менеджменту 

якості ISO 9001, екологічного менеджменту ISO 14001 чи охорони здоров`я та 

безпеки праці 45001, нова версія ISO 22000 відповідає такій же структурі (10 

розділів), як і всі інші стандарти системи управління ISO ˗ структурі високого 

рівня (HLS) (табл. 1.1). Зміни редакції 2018 року торкнулися також підходу до 

ризику, як життєво важливої концепції в харчовому бізнесі, який розрізняє ризик 

на операційному та бізнес˗рівні системи менеджменту, та, безумовно, посилення 
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зв'язку з документами Комісії Codex Alimentarius – організації, що розробляє 

міжнародні керівні документи з безпеки харчових продуктів. 

Таблиця 2.1 

Порівняння структури стандартів ISO 22000 : 2005, ISO 22000 : 2019  

ISO 22000 : 2005 ISO 22000 : 2019 

1. Сфера застосування. 

2. Нормативні посилання. 

3. Терміни та визначення. 

4. СУБХП. 

5. Відповідальність керівництва. 

6. Керування ресурсами. 

7. Планування та випуск безпечної продукції. 

8. Підтвердження, перевіряння та поліпшення 

СУБХП 

1. Сфера застосування. 

2. Нормативні посилання. 

3. Терміни та визначення. 

4. Контекст організації. 

5. Лідерство. 

6. Планування. 

7. Підтримка. 

8. Реалізація. 

9. Оцінка ефективності СУБХП. 

10. Поліпшення. 

  

Відповідно до ISO 22000 : 2019 організація планує і здійснює дії з усунення 

організаційних ризиків. Усунення ризиків створює основу для підвищення 

результативності системи менеджменту харчових продуктів, досягнення 

поліпшених результатів і запобігання негативним наслідкам. 

Крім того, процесний підхід використовує концепцію циклу PDCA 

(плануй˗виконуй˗перевіряй˗дій) на двох рівнях, що працюють разом (рис. 2.6). 

Перший охоплює загальний підхід до системи управління безпекою харчової 

продукції (розділи 4˗7 та розділи 9˗10). Інший рівень (оперативне планування та 

контроль) охоплює операційні процеси в системі управління безпекою харчових 

продуктів (СУБХП), як описано в розділі 8. 

Нова версія стандарту грунтується на принципах, загальних для стандартів 

системи менеджменту ISO: орієнтація на споживача, лідерство, залучення в 

роботу всього персоналу, процесний підхід, постійне вдосконалення, прийняття 

рішення на основі фактичних даних, взаємовигідне співробітництво. 

Також надається чіткий опис відмінностей між ключовими термінами, 

такими як: критичні контрольні точки (ККТ), операційні програми передумови 

(ОПП) та програми передумови (ПП). 
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Рис. 2.6. Ілюстрація циклу PDCA на двох рівнях 

 

Концепція ризик˗орієнтованого мислення на операційному рівні, що 

включає оцінку ризиків під час розробки плану HACCP, не представлена в 

даному документі в явному вигляді. Однак кроки з управління планом HACCP 

можна розглядати як необхідні заходи для запобігання небезпек або їхнє 

зниження до прийнятних рівнів, щоби забезпечити безпеку харчових продуктів 

під час споживання. 

Четвертий пункт стандарту ДСТУ ISO 22000 : 2019, а саме «Контекст 

організації» аналогічний до вимог ДСТУ ISO 9001 : 2015 та має описувати 

сукупність чинників, що необхідні для повного розуміння специфіки діяльності 

організації. Кожна організація визначає зовнішні і внутрішні чинників, які 

впливають на досягнення цілей діяльності підприємства. Зовнішній контекст ˗ 

зовнішнє оточення, у якому організація прагне досягти конкретних своїх цілей. 
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До зовнішнього контексту можна віднести чинники, що пов’язані з 

законодавством, технологічними аспектами, конкуренцією, ринком, культурою, 

соціальними аспектами й економічними умовами як на міжнародному, 

національному, регіональному, так і на місцевому рівнях. Внутрішній контекст ˗ 

внутрішнє оточення, завдяки якому підприємство прагне досягти поставлених 

цілей, зокрема, цінності, корпоративна культура, матеріально˗технічна база, 

знання, компетентність і кваліфікація персоналу тощо.  

Стандарт ISO 9001 : 2015 наголошує на тому, що організації повинні 

збирати й аналізувати інформацію про свій контекст, але не вказує на те, у який 

спосіб це потрібно зробити. Для виконання цієї роботи організації можуть 

найняти зовнішніх експертів або ж зробити це самостійно. Кращий спосіб 

зібрати всю інформацію про внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на 

організацію ˗ мозковий штурм. Аналіз виявлених чинників та їхнього впливу 

організації можуть проводити за допомогою одного з аналітичних методів: 

SWOT˗аналіз, SNW˗аналіз, аналіз п’яти сил Портера та PEST˗аналіз. 

Під час розробки контексту організації обов’язково потрібно врахувати 

розуміння потреб і очікувань зацікавлених сторін, які мають відношення до 

системи менеджменту якості. До зацікавлених сторін відносять; споживачів; 

регулюючі органи; працівників та інших осіб, які працюють від імені організації; 

партнерів по спільному підприємству; зовнішніх постачальників; торгові та 

професійні асоціації; місцеві громадські групи; конкурентів тощо. 

До зацікавлених сторін, що мають відношення до системи управління 

якістю відносять ті сторони, що відповідають на питання: 

- Хто споживач? 

- Хто бере участь у процесах системи управління якістю організації? 

- Хто постачальник товарів та послуг, що використовуються в процесах 

системи управління якістю? 

- Чиї дії можуть вплинути на здатність організації досягти цілей системи 

управління якістю? 
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- Для кого діяльність організації, що входить у сферу застосування 

системи управління якістю, може представляти вигоду або загрозу? 

Після визначення зацікавлених сторін потрібно сформулювати їхні 

ключові потреби й очікування, пов’язані із системою менеджменту якості. Для 

цього необхідно проаналізувати велику кількість інформації з різних внутрішніх 

та зовнішніх джерел (законодавчі та нормативні акти, внутрішні регламенти, 

контракти з замовниками та постачальниками, опитування споживачів тощо). 

Під час визначення ключових потреб та очікувань зацікавлених сторін, що 

мають стосунок до системи управління якістю використовують такі запитання: 

- На що очікує зацікавлена сторона від процесів, продукції та послуг, 

системи менеджменту якості, персоналу організації? 

- Які параметри оцінки задоволеності може застосовувати зацікавлена 

сторона? 

- Якою буде реакція зацікавленої сторони, якщо її очікування 

виправдаються або не виправдаються? 

- Який вплив матиме реакція зацікавленої сторони на систему 

менеджменту якості організації? 

- Які інтереси зацікавленої сторони збігаються або не збігаються з 

інтересами організації? 

- У чому може бути конфлікт інтересів різних зацікавлених сторін?  

Лише у випадку узгодження цих, а іноді й досить специфічних напрямів і 

можливостей зацікавлених сторін результативність впровадження систем 

управління буде дієвою з урахування процесів харчових виробництв. 

  

2.6. Шляхи і перспективи розвитку енергоменеджменту ДСТУ ІSО 

50001 

 

Нині першочерговим питання всього суспільства є збереження природних 

ресурсів, що видобуваються для отримання певної енергії. Отже, 



107 
 

енергозбереження відіграє першочергову роль у раціональному 

природокористуванні.  

А от нераціональне використання енергетичних ресурсів та поступове 

збільшення обсягів їхнього видобутку, а також дуже мала частка альтернативних 

джерел енергії й незначна загалом енергоефективність – це все негативно 

впливає на стан нашого довкілля.  

Ефективне використання традиційних та залучення нетрадиційних і 

відновлюваних джерел енергії в суспільне виробництво є надзвичайно 

актуальним завданням, не тільки енергетичного, а й безпосередньо економічного 

характеру, оскільки енергетика є основою.  

Енергозбереження – новий напрям енергетики, у сферу якого входять 

вивчення всіх шляхів підвищення ефективності використання енергетичних 

ресурсів під час її виробництва та подальшого транспортування, розподілу і 

споживання.  

Енергетичний менеджмент (ЕнМ) – інструмент для досягнення 

ефективного використання всіх енергетичних ресурсів. Цей термін об'єднує весь 

комплекс організаційно˗технічних, інформаційно˗аналітичних і 

нормативно˗правових заходів, що спрямовані на досягнення ефективного 

споживання енергетичних ресурсів.  

Головне завдання ЕнМ – це сформувати збалансовану зв'язку «запит 

енергії – пропозиція енергії» відповідно до основних потреб економіки на 

макрорівнях та мікрорівнях. 

Система енергетичного менеджменту (СЕнМ), яка базується на вимогах 

міжнародного стандарту ISO 50001 та дає змогу запровадити ефективну 

практику управління енергетичними ресурсами на підприємствах. 

Енергетика є базовою галуззю та основою національної економіки, 

найважливішим чинником розвитку. Від сталої роботи й розвитку паливно˗ 

енергетичного комплексу (ПЕК) нині залежить доля реформ та майбутнього 

розвитку будь˗якої країни, у тому числі й нашої [87˗89]. 

Перед енергетичним сектором на сьогодні стоїть безліч невирішених 



108 
 

проблем [90]. Одне з головних питань – випередження можливостей задоволення 

світової потреби енергії в розрахунку на поновлювані джерела, які за 

визначенням є невиправданими. 

Отже, розвиток енергетики має вирішальний вплив на стан економіки в 

державі та рівень життя населення загалом. Метою соціальної держави, якою 

відповідно до Конституції є Україна. Отож, однією із найбільш важливих 

складових добробуту в цивілізованих країнах є забезпечення громадян і 

компаній необхідними енергоресурсами. Гарантією на досягнення цієї мети має 

стати економічно обґрунтоване та екологічно безпечне задоволення потреб 

економіки в енергетичних ресурсах [91]. 

Забезпечення економіки та соціальної сфери країни енергетичними 

ресурсами є справою, однозначно, державного значення. Адже показники 

соціального та економічного розвитку значною мірою залежать від стабільного 

й ефективного функціонування ПЕК країни. [92].  

Однією із найважливіших і основних стратегічних завдань держави є 

скорочення до 2035 року енергоємності вітчизняної економіки більш, ніж удвічі 

[93], беручи до уваги те, що в Україні основними споживачами енергетичних 

ресурсів є переробні підприємства різних галузей. Для реалізації цієї стратегії 

необхідне створення бездоганної СЕнМ та енергозбереженням на кожному 

підприємстві. Рішенням цієї задачі є звичайно ж впровадження СЕнМ. Отже, 

ЕнМ, як наука, включає в себе кілька напрямів [94], а саме це організація 

обліку енергоносіїв та забезпечення споживачів постійною інформацією про 

рівень споживання; постійний моніторинг ринку новітніх технологій і 

енергоефективного обладнання; організація енергетичного аудиту; складання 

енергобалансів та розробка раціональних схем виробництва, транспортування, 

зберігання та споживання енергоносіїв із мінімальними втратами та 

фінансовими витратами на всіх його рівнях. 

У той же час сама концепція побудови ЕнМ має враховувати прогресивне 

зростання споживання енергоресурсів, що пов'язане із ростом економічного 

розвитку суспільства, проблемою обмеженості запасів органічного палива, 
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зниження екологічного навантаження на довкілля. Отже, вирішувати завдання 

оптимального енергозабезпечення за мінімальних витрат в умовах зростання 

цін на енергоносії і зростання екологічного навантаження [94]. 

Основним завданням забезпечення прийнятного рівня енергоефективності 

України має стати безумовним пріоритетом розвитку держави та бізнесу 

загалом. Але водночас одним з основних цільових параметрів, визначених 

проектом «Енергетичної стратегії України» на період до 2035 року, є 

безпосереднє зниження енергоємності ВВП до рівня 0,17 кг нафтового 

еквівалента на 1 дол. США. А саме, ВВП України має стати  наближенним за 

цим показником до країн зі схожими кліматичними, географічними й 

економічними умовами [93, 95]. 

 

Рис. 2.7. Вплив ЕнМ на підвищення рівня економіки 

 

Метою нашого законодавства про енергозбереження є регулювання 

відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою та 

юридичними і фізичними особами у сфері енергозбереження, що пов'язані із 

видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробництвом і 

використанням енергетичних ресурсів, забезпеченням зацікавленості 

підприємств у енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, 

розробці та виробництві менш енергоємних машин і технологічного 

обладнання, закріплення відповідальності юридичних та фізичних осіб у сфері 
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енергозбереження [95]. 

Відповідно до Закону України «Про енергозбереження» обов’язково на 

кожному рівні управління від державного до локального повинні бути фахівці, 

які відповідають за енергоефективність [94], а саме енергоефективність можна 

представити у вигляді ієрархічної піраміди, що зображена на рисунку 2.8. [94] . 

Енергетика є однією із найбільш важливих проблем, які стоять перед 

міжнародним співтовариством, щоби вирішити цю проблему 15 червня 2011 

року було опубліковано міжнародний стандарт ISO 50001 на системи 

енергетичного менеджменту. За оцінками експертів стандарт може справити 

позитивний вплив на цю проблематику приблизно на 60 % споживаної світової 

енергії. 

 

Рис. 2.8. Ієрархічна структура управління енергоефективністю 

 

У низці країн (Данії – DS 2403 : 2001, Швеції – SS 627750 : 2003, Ірландії – 

I.S. 393 : 2005, Іспанії – UNE 216301:2007), а також у США (ANSI/MSE 

2000 : 2005) та Південній Кореї (KS A 4000 : 2007) також були прийняті та успішно 

застосовуються національні стандарти в області енергоменеджменту, це ще було 

до офіційного прийняття стандарту ISO 50001 [96]. Усі ці стандарти стали 

провісником появи в нас стандарту ISO 50001, який виступає у якості одного із 

дієвих засобів підвищення енергоефективності підприємств [97]. 

Відповідно до ISO 50001 «Системи енергоменеджменту. Вимоги та 

настанови щодо застососування» енергоефективність – відношення корисного 

ефекту діяльності чи виробленої продукції до кількості спожитої енергії. 

Міжнародний стандарт ISO 50001 являється фундаментом для побудови 

Рівень суб’єкта господарювання 

              Рівень області (міста) 

     Рівень регіону (галузі) 

Рівень держави 
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найефективнішого енергетичного менеджменту на будь-якому підприємстві. 

Отже, призначення стандарту – це надати підприємствам керівництво із 

метою оптимізації процесу енергоспоживання й системного управління всіма 

процесами. Побудова ефективної СЕнМ є потужним інструментом для зниження 

витрат на енергоресурси. Виконання цих вимог стандарту має цілий низку 

прямих і непрямих вигод організаційного, фінансового та репутаційного 

характеру [98]. 

СЕнМ на підприємстві може запроваджуватися як самостійно, так і у 

поєднанні з іншими системами менеджменту, а саме довкілля, охорони праці та 

виробничої безпеки, фінансів, управління ризиками, на підприємствах 

будь˗якого типу та розміру. 

Фахівці в області енергоменеджменту завжди повинні володіти як 

питаннями управління, так і питаннями технічних аспектів виробництва. 

Найважливішим моментом у забезпечення енергоефективності підприємства 

являється залучення до процесу енергозбереження кваліфікованих, з досвідом 

фахівців. 

Таблиця 2.2 

Керуючі і технічні аспекти 

Позначення Аспекти менеджменту Технічні аспекти 

 Do (Робіть) Управління обладнанням, 

системами, процесами 

Проекти, проектування, 

покупка енергоресурсів 

 Plan (Плануйте) Показники, ресурси, цілі, 

політика 

Управління 

енергоданими, оцінки 

 Act (Корегуйте) Аналіз з боку керівництва Ефективність системи 

 Check (Перевіряйте) 
Внутрішні аудити, що 

попереджають і  коригувальні 

дії 

Вимірювання, моніторинг 

 

В енергоменеджмент підприємства входять такі обов’язкові дії: 

- аналіз та оцінка результатів, проведення поліпшень та коригувань у 

області енергоменеджменту; 

- розподіл відповідальності серед персоналу та призначення 
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провідного спеціаліста проекту; 

- розробка заходів у галузі енергозбереження; 

- розробка енергетичної стратегії підприємства; 

- реалізація заходів. 

Стандарт розроблений у такий спосіб, щоби його можна було інтегрувати 

в інші системи менеджменту, а особливо в системи менеджменту якості та 

охорони довкілля. 

Елементи системи менеджменту якості, а також уже розроблена раніше 

документація, а саме робочі процедури, технологічні регламенти, стандарти 

підприємства, можуть стати основою та фундаментом для робіт із 

впровадженню СЕнМ. Отож, тому такі різні системи менеджменту можуть бути 

дуже легко інтегровані одна в одну [100]. 

Технологічна реалізація системного підходу здійснюється на основі 

розробки та впровадження комплексу заходів, структурованих відповідно до 

концепції постійного поліпшення, а саме відомого всім «цикл Шухарта˗Демінга» 

[101]. Енергоменеджмент на підприємстві це насамперед відхід від традиційного 

уявлення, що підвищення енергоефективності лише технічна проблема, яка 

вимагає тільки впровадження нових енергозберігаючих технологій, це є 

помилковою думкою Енергозбереження й енергоефективність на переробному 

підприємстві ˗ комплексне завдання, яке вирішується певними методам 

управління. 

Енергоменеджмент є дуже перспективним нині напрямом розвитку 

підприємства, та завдяки впровадженню подібної системи можна скоротити 

частку енерговитрат на виробництві, як мінімум на 10˗15 %. Отже, завдяки 

енергозбереженню також досягається значний екологічний ефект у 

промисловості, тому що знижується рівень забруднення довкілля. 

Головні вигоди, на які зазвичай орієнтується підприємець, приймаючи 

рішення про застосування цього стандарту це є бажання наблизити діяльність 

свого підприємства в галузі енергозбереження до кращої світової практики й 

підтвердити цей факт сертифікатом, а також, досягти найголовнішої цілі –
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отримати економію енергоресурсів. 

Застосування всіх стандартів в Україні є справою добровільною. Це 

насамперед вибір керівництва підприємства, що усвідомлює, для чого потрібен 

процес енергозбереження. 

Впровадження СЕнМ інструментами ISO 50001 на підприємстві повинно 

починатися із документального оформлення рішення керівника підприємства 

[103]. Для цього необхідно зробити такі обов’язкові дії: 

˗ видати наказ про створення СЕнМ на підприємстві із конкретним 

зазначенням цілей та найближчих завдань; 

˗ призначити керівника служби енергоменеджменту та поставити завдання 

в обов'язок визначення основних процесів управління споживанням 

енергоресурсів та реалізації поставлених завдань, організації роботи із 

підтримання в робочому стані СУ, координацію діяльності служби 

енергетичного менеджменту. 

А тепер розглянемо послідовність процесу впровадження СЕнМ на 

підприємстві – низка характерних етапів, виконання яких являється 

обов’язковим для ефективного функціонування системи на підприємстві [104, 

105, 106]: 

а) розробка «Політики енергозбереження підприємства»;  

б) розробка «Програми енергозбереження підприємства»;  

в) розробка «Програми енергетичного менеджменту»; 

г) узагальнення функції ЕнМ на підприємстві;  

ґ) формування служби енергоменеджменту; 

д) запровадження комплексу енергетичного моніторингу; 

е) створення комплексу внутрішніх стандартів підприємства, які 

регламентують функціонування СЕнМ; 

є) розробка програм мотивації, інформування та навчання персоналу у 

сфері енергозбереження; 

ж) документування СЕнМ;  

з) проведення аудиту СЕнМ; 
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и) проведення сертифікації СЕнМ. 

Відповідно до стандарту ISO 50001 текст енергетичної політики повинен 

містити такі пункти: 

а)зобов'язання керівництва постійно підвищувати енергоефективність 

підприємства, уважно ставитися до витрачання енергоресурсів; 

б) визначення мети та завдання системи енергоменеджменту; 

в) зобов'язання керівництва забезпечувати персонал інформацією та 

ресурсами, необхідних для реалізації цілей енергозбереження; 

г) зобов'язання дотримуватися чинного законодавства України за 

здійснення «Політики енергозбереження». 

«Політика енергозбереження» передусім має бути сформульована так, 

щоби була зрозуміла всім співробітникам підприємства. 

Подальшим етапом після розробки «Політики енергозбереження» є 

розробка «Програму енергозбереження» підприємства, повинна включати [107]: 

- декларацію енергетичної політики підприємства, яка описує цілі 

енергозбереження й завдання на кожному етапі; 

- принцип розподілу обов'язків та відповідальності за проведення робіт з 

енергозбереження. 

Надалі варто визначити початковий стан та підготувати «Програму 

енергозбереження», оцінивши ефективність використання енергетичних 

ресурсів та надійність роботи енергокомплексу підприємства в цілому, для цього 

необхідно: 

- зібрати вихідні дані із використання енергоресурсів в усіх підрозділах 

підприємства; 

- провести аналіз використання енергоресурсів на виробництвах та 

підприємствах конкурентів; 

- провести аналіз використання енергії на підприємстві і виявити сфери 

найбільшою та найменшою ефективності; 

- визначити частку енерговитрат у структурі собівартості продукції; 

- визначити перспективи використання енергії й енергоресурсів з 
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виділенням першочергових та перспективних заходів; 

- підготувати повний звіт про оцінку ефективності та надійності роботи 

енергокомплексу із проектом програми підвищення енергоефективності; 

- у проекті «Програми енергозбереження» привести конкретні, 

обов’язкові заходи, терміни їхнього виконання, розрахунок передбачуваного 

економічного ефекту від скорочення витрат енергоресурсів; 

- визначити цільові показники виконання Програми й індикатори її 

виконання на підприємстві загалом та в підрозділах окремо; 

- у додатку Програми включити заходи щодо підвищення 

енергоефективності на підрозділах із зазначенням заходів та складу виконавців. 

   Таблиця 2.3 

 Система заходів енергетичного менеджменту  

Елементи 

циклу PDCA 

Перелік заходів 

Планування 

(Plan) 

Розробка документів в області енергетичного планування; ідентифікація, 

впровадження та аналіз правових вимог у галузі енергоефективності; 

проведення енергетичного огляду на основі аналізу використання і 

споживання енергії, визначення місць значного енергоспоживання та 

можливостей для поліпшення енергетичних характеристик; 

встановлення й коригування базового визначення показників 

енергетичних характеристик; впровадження та підтримка в актуальному 

стані задокументованих цілей і завдань у галузі енергоефективності 

Виконання 

(Do) 

Забезпечення необхідної компетентності персоналу; організація 

процесу внутрішнього й зовнішнього обміну інформацією про 

енергетичні характеристики та енергоменеджмент; розробка 

документації СЕнМ і створення необхідних умов для управління нею; 

визначення та документація вимог енергетичної ефективності під час 

здійснення закупівельної діяльності 

Контроль 

(Check) 

Здійснення моніторингу, вимірювання та аналізу видів діяльності, що 

визначають енергетичні характеристики; оцінка виконання правових 

вимог у галузі енергозбереження; проведення внутрішнього аудиту 

СЕнМ; управління невідповідностями, виконання коригувальних і 

запобіжних дій; аналіз СЕнМ із боку керівництва підприємства 

Виконання 

(Act) 

Виконання дій щодо постійного поліпшення загальної результативності 

діяльності підприємства у сфері енергозбереження та СЕнМ 

 

Далі йде етап визначення джерел фінансування Програми, тут необхідно: 

а) скласти кошторис витрат за кожним пунктом програми, включно з 
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програмами для окремих підрозділів; 

б) виділити заходи, що не потребують фінансування та заходи із 

поточного ремонту, що є поза сферою проведення заходів підвищення 

енергоефективності; 

в) визначити спрямованість проведення заходів і можливості 

підприємства для їхнього фінансування; 

г) визначити можливі джерела фінансування, в основному це внутрішні 

ресурси, кредити міжнародних інститутів енергозбереження і сприяння розвитку 

альтернативної енергетики та регіональних програм енергозбереження. 

Під час реалізації Програми необхідно: 

- забезпечити постійне проведення нарад щодо реалізації програми на 

рівні підприємства та в підрозділах. У роботі нарад повинні обов’язково брати 

участь представники служби енергоменеджменту; 

- мотивувати працівників підприємства на виконання заходів Програми; 

- ввести щотижневий енергоаудит у підрозділах підприємства; 

- енергоаудит, у жодному разі, не повинен мати формальний характер та 

може бути забезпечений робочими групами з енергозбереження в підрозділах; 

- забезпечити постійний моніторинг виконання заходів щодо реалізації 

Програми цільових показників. 

Також необхідно провести оцінку результатів виконання Програми і 

внести корективи: 

- оцінити результати виконання Програми в частині підвищення 

надійності роботи енергетичного комплексу підприємства; 

- оцінити економічну ефективність проведення заходів підвищення 

енергетичної ефективності; 

- підготувати звіт про результати реалізації Програми. Він має містити 

відомості про етапи виконання програми та може ставитися до певної дати у разі 

незакінченої програми; 

- на нараді служби енергоменеджменту провести обов’язковий аналіз 

виконання заходів підвищення енергоефективності і прийняти рекомендації 
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щодо подальшого планування робіт; 

- ухвалення коректив до виконання Програми і визначення джерел 

фінансування, а саме задіяти у фінансуванні нових заходів підвищення 

енергоефективності накопичену економію коштів у результаті проведення 

попередніх заходів; 

- забезпечити матеріальну та моральну винагороду учасників завершених 

робіт із засобів отриманої економічної вигоди. 

Розроблення Програми включає [107]: 

- обґрунтування цілей та задач енергозбереження на визначений період 

часу для встановлених аспектів діяльності підприємства у сфері 

енергозбереження; 

- вироблення організаційних, техніко˗технологічних та економічних 

заходів і дій, як мало витратних, так і таких, щопотребують значних 

капіталовкладень; 

- оформлення програми ЕнМ у вигляді самостійного документа та 

встановлення порядку його систематичного коригування та доповнення. 

Наступний важливий етап – це проведення повного енергетичного аналізу, 

для виконання такого виду діяльності може вимагатися ліцензія, це для 

отримання якісних результатів службі енергоменеджменту. Отож, 

рекомендується постійно формувати для виконавців формальне технічне 

завдання та контролювати виконання всіх зазначених вимог.  

Прийом звіту за підсумками аналізу повинен бути колективним, але 

представники групи ЕнМ повинні ретельно перевірити всю надану інформацію 

[108]. Зокрема, у звіті повинні бути: 

- законодавчі вимоги; 

- види використовуваної енергії; 

- обсяг споживання енергоресурсів за аналізований період; 

- аналіз структури споживання енергії; 

- відомості про витрати на енергоресурси підприємства; 

- аналіз використання енергоресурсів підприємства; 
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- аналіз втрат енергії; 

- метрологічне забезпечення процесу аналізу втрат; 

- виявлення областей значного споживання енергії. 

Подальші дії служби енергоменеджменту базуються на достовірних та 

узгоджених результатах енергетичного аналізу та обов'язково включають у себе 

формування енергетичної базової лінії, визначення показників енергетичних 

результатів, визначення енергетичних цілей і завдань та планів заходів. 

Критичний аналіз усієї зібраної інформаціїна основі структурних моделей 

виробництва дає можливість зробити висновки щодо енерготехнологічної 

ефективності підприємства, а також розробити комплекс певних, унікальних 

організаційно˗технічних заходів щодо їхнього підвищення. Порівняльний аналіз 

питомих енергетичних витрат на випуск продукції встановленої якості із 

показниками підприємств аналогічного профілю та галузевою нормою витрат 

енергоресурсів на одноіменну продукцію дає змогу прийняти рішення про 

необхідність модернізації досліджуваного технологічного процесу. Такі дії 

енергоменеджера пов'язані з реалізацією функцій планування та організації. 

Досвід розвинених країнах показує, що функціонування систем 

енергоменеджменту для забезпечення намічених цілей необхідно створити 

«Енергетичну комісію» та ввести в структуру управління підприємства 

енергоменеджерів і залучити багато кваліфікованих працівників підрозділів, які 

є основними споживачами енергоресурсів та суттєво впливають на 

енергоефективність усього виробництва. 

«Енергетична комісія підприємства» – це спеціальний колегіальний орган 

управління енергоменеджменту. Основне завдання полягає у вирішенні 

складних питань управління споживанням енергоресурсів із використанням 

підтримки вищого керівництва підприємства. Підтримка повинна виражатися у 

вигляді заохочення персоналу і стимулювання, це має бути офіційно. 

Очолювати «Енергетичну комісію (комітет)» повинні, зазвичай, перші 

заступники керівників, але іноді, можуть бути, якщо це середні підприємства, і 

керівники, які мають достатні повноваження в галузі управління підприємства. 
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Персональний склад комісії обов’язково встановлюється наказом керівника 

підприємства, у неї включаються керівники чи заступники керівників служб та 

відділів, а також керівники виробничих підрозділів, що беруть участь у створенні 

СЕнМ та забезпечують її функціонування. Голова комісії є представником 

вищого керівництва та головною відповідальною особою на підприємстві за 

проведення енергетичної Політики підприємства [109]. 

Згідно з основними положеннями стандарту ДСТУ ISO 50001 необхідно 

спочатку визначити всі найбільш енергоємні виробничі підрозділи, технологічні 

процеси, установки та агрегати, а вже потім встановити енергетичний базис, 

який розробляється на рівні всіх енергетичних і виробничих показників базового 

періоду. СЕнМ повинна містити документальне підтвердження процедури 

розроблення енергетичного базису [110]. 

У якості основи СЕнМ можна застосувати метод цільового енергетичного 

моніторингу (далі по тексту ЦЕМ). Метод цільового енергетичного моніторингу 

був розроблений та широко застосовується на підприємствах. Впровадження 

ЦЕМ знижує поточні витрати на енергоресурси в грошовому вираженні на 

10˗20 % без додаткових витрат на модернізацію технологій. Найчастіше 

впровадження ЦЕМ рекомендується як першочерговий захід у комплексній 

програмі з підвищення енергоефективності [109]. 

Метод ЦЕМ вимагає чіткої організаційної структури та відповідальної за 

його функціонування. Ядром даної структури є служба енергетичного 

менеджменту, а периферійними ланками є центри енергетичного обліку. 

Розподіл підприємства на окремі ЦЕМ може проводитися різними 

способами. Занадто велика кількість центрів енергетичного обліку зробить 

систему ЦЕМ громіздкою та неоперативною. Надмірне збільшення центрів 

енергетичного обліку призведе до великої похибки в оцінці параметрів 

енергоспоживання. Кожен із виділених являється відокремленим споживачем, 

основною характеристикою якого служить кількість спожитого енергоресурсу 

даного виду за обліковий період. Відомості регулярно збираються з усіх центрів 

енергетичного обліку в кінці кожного облікового періоду та надходять у службу 
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енергоменеджменту. Підприємство має розбиватися на окремі центри 

енергетичного обліку, приклад центрів обліку, наведені нижче [109]: 

- великі енергоспоживачі, а саме печі, котли і технологічні лінії установки; 

- підрозділи підприємства, а саме цехи, відділення та дільниці; 

- окремо розташовані будівлі; 

- системи, а саме опалення, вентиляції, кондиціонування та освітлення; 

- підприємство загалом. 

Найчастіше рекомендується застосовувати засоби діагностичного аудиту 

енергоефективності, що дасть змогу впровадити новітні інформаційні smart˗ 

технології в СЕнМ підприємства й автоматизувати виконання таких складових 

стандарту, то-б-то встановлення енергетичної базової лінії, індикаторів 

енергоефективності, здійснення моніторингу й необхідних вимірювань для 

визначення рівня енергоефективності, проведення енергоаналізу, 

енергопланування і формування технічних звітів тощо. 

Результати моделювання показують [111], що застосування 

діагностичного аудиту енергоефективності, як інструменту СЕнМ дасть 

можливість знизити споживання активної енергії на 10 %, реактивної на 30 %,  та 

підвищити в 1,5 рази залишковий ресурс до паспортного його значення, ККД на 

8 %, коефіцієнт потужності на 9 %, знизити втрати до 33 %. 

Отже, необхідно розробити комплекс внутрішніх стандартів підприємства 

(далі по тексту СТП), що регламентують функціонування СЕнМ: 

- технічний облік енергоресурсів; 

- взаємодія служби ЕнМ та підприємства; 

- моніторинг «Програми енергозбереження»; 

- сама система; 

- умови вибору енергозберігаючих заходів (далі по тексту ЕЗЗ).  

У результаті впровадження  СТП  досягається:  

а) формалізація стандартних процедур; 

б) прозорість процесів реалізації ЕЗЗ; 

в) нормативна база для впровадження системи енергоменеджменту. 



121 
 

Впровадження стандарту підприємства має включати в себе: 

˗ вибудовування бізнес˗процесів управління енергоефективністю 

відповідно до стандарту та цілей підприємства; 

- проведення аналізу нормативних документів підприємства на предмет 

відповідності вимогам стандарту та формування рекомендацій щодо внесення 

змін; 

- розробку алгоритму розрахунку енергоспоживання для кожного 

об'єкта та включеного до реєстру об'єктів енергоспоживання за кожним видом 

ресурсу; 

- розробку програмного забезпечення та методик розрахунку питомих 

норм; 

- проведення аналізу сучасної діяльності служб підприємства в частині 

планування, нормування й енергозбереження.  

-  оформлення звіту з зазначенням об'єктів та предметів аналізу; 

- використаних критеріїв ефективності діяльності;  

- недоліків та упущень, які знижують ефективність заходів 

енергозбереження; 

- формування бази даних енергоспоживання підприємства та чинників, 

від яких залежить його рівень; 

- формування організаційної структури СЕнМ; 

- проведення первинного навчання енергоменеджерів із розробкою 

перспективного плану їхнього навчання, а саме це терміни, місце навчання, та 

програма; 

- організацію моніторингу енергоспоживання та параметрів, які 

впливають на енергоспоживання, тобто розробляються форми подання 

інформації та визначаються періодичність; 

- щоквартальне складання проміжних звітів із розробкою коригувальних 

заходів та рекомендацій; 

- після одного року з моменту впровадження обов’язкове проведення 

аудиту впровадженої СЕнМ і підготовка звіту про результати роботи. 
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Системний підхід до енергетичного аудиту включає в себе огляд, аналіз, 

критику, генерування варіантів, оцінку варіантів та їхню оптимізацію (табл. 2.4.). 

Аудитори СЕнМ досліджують усі бізнес˗процеси організації та здатні 

зазначити всі області, що вимагають підвищеної уваги в аспекті забезпечення 

відповідності вимогам обраних стандартів. Послідовні кроки процесу 

проведення енергетичного аудиту можна об'єднати в етапи. 

Етап 1. Кваліфікований аудитор після зовнішнього огляду обладнання та 

бесід із фахівцями має виявити місця неефективного використання 

енергоресурсів. Після такого вивчення звітності підприємства аналізується 

ретроспективна інформація про споживання енергії в основних виробництвах 

та установках. 

Таблиця 2.4 

Схема критичного аналізу результатів енергетичного аудиту 

Аналізова-

ний 

параметр 

Головне 

питання 
Дійсні факти Альтернативи 

Обрана 

Альтернатива 

Мета 

 

Що 

робиться? 

Що 

необхідно? 

Чому? 

Що ще могло б 

бути зроблено? 

Що повинно бути 

зроблено? 

Засоби 
Як це 

робиться? 

Чому так? Яким ще чином це 

може бути 

зроблено? 

Як це повинно бути 

зроблено? 

Місце 

 

Де це 

робиться? 

Чому там? 

 

Де ще це могло б 

бути зроблено? 

Де це повинно бути 

зроблено? 

Час 
Коли це 

повинно 

бути 

зроблено? 

Чому тоді? Коли ще це могло б 

бути зроблено? 

Коли це повинно 

бути зроблено? 

Джерело 

 

Звідки 

надходять 

вихідні 

ресурси? 

Чому це 

джерело? 

Які інші джерела 

могли б 

використовуватися? 

Яке джерело 

повинен 

використовуватися? 

 

Стік 

Куди 

прямує 

скидання 

ресурсів? 

Чому туди? Куди ще він може 

бути  

перенаправлений? 

Куди він повинен 

бути  спрямований? 

 

 Етап 2. На цьому етапі складається карта споживання енергії за всіма 

енергоносіями та за всіма технологічними процесами, установками та цехами або 
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будівлями. Кожному будинку, процесу й установці присвоюється свій 

унікальний код, що використовується в подальшій роботі. Інформація про 

споживання енергії має включати дані за поточний період і за минулі роки. Тоді 

динаміка споживання всієї енергії дає можливість зробити об'єктивний 

висновок про ефективність використання. На етапі розробки карти споживання 

енергії зазвичай складаються енергетичний та матеріальний баланси, що дає 

змогу виявити для кожного об'єкта чинники, які впливають на споживання 

енергії. 

Етап 3. Тут проводиться детальний аналіз енергетичної і економічної 

ефективності та можливих заходів щодо економії енергоресурсів. Після аналізу 

уточнюється технічно та економічно обґрунтована програма економії енергії. 

За отраманих результатів проведених робіт складається повний звіт для 

проведення енергозберігаючих заходів. Звіт має включати опис об'єкта, який 

інспектується, і результати технічного та економічного аналізу. Звіт має 

закінчуватися рекомендаціями з енергозбереження. 

Етап 4. Цей етап містить впровадження розробленої програми 

енергозбереження. Аудитор має виконувати функції консультанта та здійснює 

нагляд за застосуванням програми. Головні етапи проведення сертифікації 

системи СЕнМ підприємства [109]: 

- організація та проведення оціночного аудиту наявної СЕнМ 

підприємства на відповідність стандарту. Формування та подання звіту про 

ступінь відповідності діяльності підприємства вимогам стандарту із 

зазначенням  невідповідностей та рекомендаціями щодо їх повного усунення; 

- організація та проведення навчальних заходів для всього керівництва, 

представників служб та відділів головного енергетика, головних механіка й 

технолога, учасників проекту з впровадження та внутрішніх аудиторів; 

- планування; 

- визначення споруд, обладнання, процесів та персоналу, значною мірою 

ідентифікації енергетичних аспектів; 

- виявлення законодавчих і інших вимог у галузі енергозбереження; 
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- визначення енергополітики, енергоцілей та показників, програм ЕнМ; 

- розподіл обов'язків, відповідальності та повноважень у СЕнМ; 

- встановлення необхідного рівня компетентності персоналу; 

- складання плану˗графіка розробки необхідної документації; 

- розробка документації, керівництва з описом елементів стандарту, 

документованих процедур та положень про підрозділи, інструкцій; 

- впровадження розроблених документів у постійну практику роботи 

компанії. Організація та проведення внутрішніх аудитів. Проведення спільно із 

вищим керівництвом аналізу функціонування СЕнМ. Проведення оцінки за 

правилам сертифікаційного органу. 

Представлена модель СЕнМ показує послідовність на підприємстві 

енергоменеджменту, тільки за умови виконання всіх етапів цієї моделі може бути 

досягнутий позитивний результат впровадження. 

 

Рис. 2. 9. Модель організації СЕнМ 
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ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 

У другому розділі проведений грунтовний аналіз недоліків 

функціонування молокопереробних підприємств і молочної галузі України 

загалом. Проаналізовано стан та оцінка сучасної системи управління 

безпечністю та енергоменеджмента підприємств, інтеграцію систем управління 

та механізмів оцінки їх результативності й ефективності, підходи з оцінювання 

ризиків, які виникають у технологічних процесах молокопереробних 

підприємств. Також досліджено особливості формування структури системи 

управління безпечністю харчових продуктів відповідно до стандартів ІSО серії 

22000 та шляхи та перспективи розвитку енергоменеджменту ІSО ДСТУ 50001. 

Раціональне та екологічно відповідальне використання енергетичних 

ресурсів являється одним із головних пріоритетів енергетичної політики 

більшості держав світу,а тепер і нашої країни. Нині Україна сильно відстає у 

галузі енергозбереження, між тим що володіє величезним потенціалом щодо 

його покращення. 

Енергія являється одним із видів ресурсів, що вимагає такого ж управління, 

як і будь˗який інший ресурс переробного підприємства. А тому здійснення 

реального поліпшення енергетичної ефективності на підприємстві має 

ґрунтуватися не тільки на основних технічних рішеннях, а й на більш 

досконалому управлінні та введенням у дію новітніх технологій 

молокопереробних виробництв. Також це стосується технологічного обладнання 

й сучасних методів обробки сировини й готової продукції. 

Із метою реалізації енергетичної стратегії нашої країни щодо скорочення 

рівня енергоємності вітчизняної економіки, а це стосується таких енергоємних 

технологій як виробництво сухого молока та сироватки де, насамперед, 

необхідно впроваджувати систему управління енергетичними ресурсами, тобто 

ДСТУ ISO 50001 «Систему енергетичного менеджменту. Вимоги та настанови з 

використання». 
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Міжнародний стандарт ISO 50001 являється фундаментом для побудови 

ефективного енергетичного менеджменту на підприємстві та призначений 

надати підприємствам керівництво для оптимізації процесу енергоспоживання, 

зниження собівартості молочної продукції і, системного управління цим 

процесом та підвищення конкурентоспроможності наших  молочних продуктів 

не лише на ринку України, а й на світовому. 
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РОЗДІЛ 3. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА ТА КОНТРОЛІНГ ВИТРАТ 

 

У третьому розділі наведені результати теоретичних досліджень, 

безпосередньо пов’язаних з ОР виробництва продукції, енергозбереження під 

час виробництва молочної продукції.   

На основі проведеного аналізу експертних оцінок, попарного порівняння, 

багатофакторного регресійного і векторного аналізу, багатокритеріальної 

оптимізації було розроблено теоретичні принципи й підходи щодо побудови 

інтегрованої системи управління технологічними процесами харчового 

підприємства на прикладі ТОВ «Рихальський завод сухого молока». 

 

3.1. Методи та підходи формування номенклатури показників 

систем управління з оцінювання ризиків харчового підприємства 

 

Для визначення основної номенклатури показників системи управління для 

оцінювання і виявлення ризиків, визначені методи дослідження з урахуванням 

особливостей харчового (молокопереробного) підприємства [1]. 

Аналіз методів ідентифікації небезпек і оцінювання ризиків. Беручи до 

уваги всі впливи на технологічні процеси виробництва харчової продукції 

значної кількості неконтрольованих факторів, їхня зміна параметрів, які можуть 

приймати  випадковий характер, виникає гостра необхідність періодично 

ідентифікувати небезпеки й оцінювати їхній вплив на систему управління. Під 

час нашого дослідження було проведено вибір та обґрунтування основних 

методів з ОР функціонування інтегрованої системи управління досліджуваного 

(молокопереробного) підприємства. Для оцінки цих методів сформована група 

експертів, які, мають необхідні знання та професійний досвід роботи в цій сфері, 

визначили головні переваги та недоліки методів, доцільність застосування цих 
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методів на харчовому підприємстві [2]. 

Основні методи ідентифікації небезпечних чинників та оцінки їхнього 

впливу харчового (молокопереробного) підприємства: 

1) Метод Дельфі − цей метод дає можливість оцінити специфіку кожної 

ситуації. Недоліками цього методу є суб’єктивізм експертів. Доцільно 

використовувати для виявлення небезпек, які будуть враховані під час оцінки 

ризиків. 

2) Опитувальний листок – переваги полягають у питаннях, на які потрібно 

дати відповідь, не потребують спеціальної підготовки персоналу. Недоліки в 

тому, що питання, на які потрібно дати відповідь, не стимулюють респондентів 

виявляти ті особливості ризиків, які виходять за рамки поставлених питань. 

Доцільно використовувати для виявлення небезпек, які будуть враховані під час 

оцінки ризиків. 

3) Аналіз первинної документації – переваги полягають у НД на ХП 

вказують ся граничні межі вмісту НФ та оптимальні режими ведення 

технологічних процесів. Доцільно використовувати для виявлення небезпек, 

які будуть враховані під час оцінки ризиків. 

4) Аналіз організаційної структури підприємства – метод дає можливість 

виявити недоліки у взаємозв’язках між підрозділами. Доцільно 

використовувати для виявлення небезпек, які будуть  враховані під час ОР. 

5) Аналіз технологічних процесів та технологічних потоків – метод враховує 

особливості підприємства, виявляє ризики внутрішнього походження,  мінімізує 

можливі збитки.  Недоліки полягають у визначенні імовірності настання 

небажаної ситуації потребує застосування інших методів. Доцільно 

використовувати для виявлення небезпек, які будуть враховані під час оцінки, 

аналізування та моніторингу ризиків. 

6) Інспекційні перевірки – переваги полягають у стимулюванні діяльність 

підприємства. Недоліки полягають у тому, що інспектор не може достатньо 

глибоко провести аналіз виробництва через обмеженість у часі. За наявності 

кваліфікованого персоналу доцільно не проводити. 
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7) Причинно˗ наслідкова діаграма Ісікави, має такі переваги, а саме дає змогу 

провести глибокий аналіз стану об’єкта і виявити всі можливі чинники впливу 

та провести їхнє ранжування. Основним недоліком є суб’єктивізм експертів. 

Доцільність застосування методу в тому, який підходить для оцінки параметрів, 

що не мають одиниць виміру. 

8) Інструмент HAZOP – метод дозволяє моделювати наслідки подій, доцільно 

застосовувати під час оцінки ризиків. 

9) Дерево рішень – цей метод дає змогу визначити основні критичні точки 

контролю в яких можна запобігти, усунути чи мінімізувати до прийнятного рівня 

ризик щодо безпечності ХП. Основними недоліками є те, що він потребує 

високої кваліфікації фахівців. Доцільно застосовувати під час оцінки ризиків. 

10) Статистичні методи – ці методи дають можливість прогнозувати рівень 

ризику, вони потребують високої кваліфікації фахівців. ЦІ методи доцільно 

застосовувати під час оцінки та прогнозування ризиків. 

Наукові методи якісного оцінювання ризиків харчового підприємства: 

1) Таблиця наслідків / ймовірності – метод дає змогу не проводити 

визначення кількісних наслідків, які не піддаються обчисленню, допомагає 

керівництву порівнювати ризики, які виникають у різних сферах управління. 

Доцільно застосовувати, якщо ризики неможливо оцінити кількісно, є 

інструментом для визначення пріоритетності ризиків. 

2) Причинно ˗ наслідкова діаграма Ісікави – цей метод дає змогу 

провести ранжування НФ. Основним недоліком, якого є суб’єктивізм експертів. 

Доцільно такий метод застосовувати під час прогнозування ризиків і поєднує 

потенційні причини із можливими наслідками. 

3) Діаграма Парето – перевагами методу являється здатність 

зосередити основну увагу на не великій кількості життєво важливих чинників, а 

не на безлічі незначних. Досягнути поліпшення можна на 80 % завдяки  

вирішенню лише 20 % проблем. Доцільно застосовувати під час виявлення 

головної проблеми, дає можливість виявити ті потенційні причини, які можуть 

створити найбільші загрози. 
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4) Метод Монте˗Карло – перевага полягає в можливості отримати 

аналоги статистичних даних із псевдореального функціонування моделі. 

Експеримент можна проводити необмежену кількість разів. Модельний 

експеримент не вимагає перетворень чи змін у реальній системі. Добре 

реалізується на комп’ютері. Недоліками методу є те, що результат аналізу 

залежить від якості моделі. Потребує матеріальних витрат. Застосовувати не 

доцільно. 

5) Метод «Дерево причин» − дає можливість виявити всі критичні 

шляхи, які призводять до небажаної події. Основний недолік полягає в потребі 

часу на дослідження. Доцільно застосовувати під час прогнозування ризиків. 

6) Метод «Подія – наслідок» − цей метод виявляє всі небезпечні 

чинники, він потребує багато часу на дослідження. Доцільно використовувати 

метод під час прогнозування ризиків. 

7) Мозкова атака – переваги методу полягають у оперативності, 

гнучкості, точність методу, швидкість отримання результатів. Основним 

недоліком є те, що метод потребує високої кваліфікації фахівців. Доцільно 

застосовувати під час прийняття оперативних рішень. 

У надані основних рекомендації щодо виявлення і вирішення небезпек, які 

доцільно застосувати, але як кількісно оцінити їхній ступінь впливу, автори 

нажаль не рекомендують. Отже, за допомогою цих основних рекомендацій 

неможливо виконати поставлені завдання, які визначені на початку нашого 

дослідження [22]. 

Наукові методи кількісного оцінювання ризиків харчового підприємства: 

1) Аналітичний метод – перевагою методу є те, що його застосовують під час 

ОР інновацій. Головним недоліком є висока ймовірність допущення помилок. 

Застосовувати, на жаль, метод недоцільно.  

2) Метод експертних оцінок – переваги полягають у кваліфікованій 

підготовці фахівців ˗ практиків, що можуть найточніше оцінити потрібний 

об’єкт. Метод має низку недоліків, які полягають у суб’єктивізмі експертів та 

метод потребує багато часу для розрахунків. Доцільно застосовувати методу для 



143 
 

оцінки параметрів, що не мають одиниць вимірювання. 

3) Кореляційно˗регресійний аналіз − цей метод дає можливість визначити 

форму зв’язку між причиною та можливим наслідком, а також виміряти 

щільність зв’язку і виявити вплив важливих чинників на ризики СУ. Недоліком 

єпотреба програмного забезпечення, складний у розрахунках. Доцільно 

застосовувати для визначення зв’язку між причиною та можливим наслідком та 

щільності зв’язку. 

4) Попарні порівняння − переваги методу в тому, що він простий у 

розрахунках, передбачає застосування показників, які мають три рівні: високий, 

середній і низький. Основний недолік полягає в потребі знання поточної ситуації 

та програмного забезпечення. Добре підходить для визначення відносних 

показників. 

5) Кваліметричний метод −  метод представляє можливість оцінки параметрів 

об’єкта, які мають різні одиниці вимірювання, або не мають одиниць вимір.  

Метод характеризується відсутністю конкретних фізичних мір, потребує 

програмного забезпечення. Він добре підходить для визначення рівня 

досліджуваної ознаки чи властивості об’єкта. 

6) Метод багатокритеріальної оптимізації – цей метод у поєднанні із методом 

експертних оцінок дасть можливість наблизити суб’єктивні оцінки експертів до 

об’єктивних. Метод потребує програмного забезпечення, складний у 

розрахунках. Підходить для визначення рівня досліджуваної ознаки чи 

властивості об’єкта. 

7) Метод аналізу ієрархій −  дає можливість перевірки узгодженості 

зробленого вибору, представлення критеріїв у вигляді ієрархії, легкість у 

програмній реалізації. Недоліки полягають у недосконалості шкали переваг, 

необхідність великої кількості парних порівнянь. Підходить для визначення 

наближеної оцінки функції переваги. 

8) Карта потоків − метод дає можливість визначити кількісне значення 

збитків, виявити помилкові управлінські рішення.  

9) Векторний аналіз − метод дає змогу визначити з великої кількості 
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показників ті, які взаємопов’язані між собою та безпосередньо впливають на 

кінцевий результат. Метод потребує програмного забезпечення, складний у 

розрахунках. Метод дасть можливість оперативно оцінити вплив чинників, які 

постійно змінюються. 

10) Визначення ризику за системою показників − такі операції методу 

порівняння під час вимірювання не обов’язково здійснювати за допомогою ЗВТ. 

Недоліками є суб’єктивізм експертів. Метод потребує багато часу для 

підрахунків. Підходить для оцінки параметрів, які не мають одиниць 

вимірювання. 

Науковий підхід щодо вибору найкращих методів з оцінки ризиків. 

Розглянувши головні нормативні вимоги у сфері ОР, які діють в Україні та 

країнах світу, можна виділити низку основних методів, які рекомендовано 

використати в молокопереробній галузі. 

У разі вибору методу з ОР із вище зазначеного переліку були 

проаналізовані переваги та недоліки методів і правильність застосування. Для 

проведення аналізу було запропоновано  8 критеріїв, а саме це простота 

використання вибраного методу, стійкість, наслідки, легкість сприйняття 

кінцевих результатів, гнучкість, основне це точність результатів, швидкість 

обрахування, вимоги до компетентності методу [23].  

Під час дослідження в роботі пропонується удосконалити цю систему 

критеріїв і додати в перелік ще два не менш важливі критерії, а саме глибина 

аналізу та вартість самого дослідження. Детальна характеристика всіх критеріїв, 

які були використані під час цього дослідження: 

1. Простота використання характеризує ступінь простоти використання 

вибраного методу. 

2. Стійкість методу характеризує ступінь сталості результатів ОР  залежно 

від рівня компетенції всіх експертів. 

3. Наслідки методу характеризують ступінь врахування широкого спектру 

наслідків (здоров’я, безпека, фінансові ресурси і т. д). 

4. Легкість сприйняття результатів за допомогою методів характеризує 
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ступінь сприйняття користувачами кінцевих  результатів. 

5. Гнучкість методів характеризує ступінь гнучкості до потреб будь˗якої  

організації. 

6. Точність результатів вибраного методу характеризує ступінь точності 

отриманого результату. 

7. Швидкість обрахування дає можливість зберегти  час, необхідний для 

отримання кінцевих результатів. 

8. Вимоги до компетентності − це необхідність спеціальної компетентності 

персоналу для використання вибраного методу. 

9. Глибина аналізу дає змогу охарактеризувати ступінь глибини дослідження 

стану досліджуваного об’єкта. 

10. Вартість дослідження дає змогу враховувати необхідність програмного 

забезпечення та його вартість загалом. 

Формування основного переліку небезпек і їхні основні характеристики, 

що можуть загрожувати побудувати ІСУ, для визначення зовнішніх та 

внутрішніх чинників, що можуть негативно впливати на безпечність молочних 

продуктів і на енергозбереження під час їхнбого виробництва, для визначення 

основних показників ІСУ та її результативності та ефективності впливу на 

технологічні процеси на дослідному молокопереробному підприємстві. Для 

цього була створена група експертів із провідних спеціалістів у досліджуваній 

галузі, а саме молокопереробній, що мають необхідні знання й досвід. Основний 

аналіз почався з оцінки наявних процесів та систем на переробному 

підприємстві. Під час проведення аудиту внаслідок анкетування та візуальної 

оцінки, аналізу науково˗технічної спеціалізованої літератури експерти склали 

перелік потенційно небезпечних факторів, які можуть виникнути на будь˗якому 

етапі технологічного процесу [3].  

Дана ІСУ призначена для зменшення впливу ділового довкілля на рівень 

небезпеки, а саме, підвищення рівня безпечності молочної продукції та 

підвищення рівня енергозбереження всіх технологічних процесів не лише 

завляки знаннням та вмінням, спеціальним навичкамк працівників підприємства, 
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але й підтримці і з урахуванням наукової та методичної складової. 

Використовуючи обрані нами в результаті системного аналізу наукові 

методи ідентифікації небезпек на молокопереробному підприємстві, експерти 

провели ідентифікацію і класифікацію внутрішніх та зовнішніх небезпечних 

чинників, що негативно впливають на безпечність виробництва даної молочної 

продукції та на енергозбереження на маслозаводі загалом. Під час цього 

дослідження експерти визначили характеристики небезпечних чинників. Для 

якості методу експертного оцінювання використаний метод ранжування за 

100˗бальною шкалою, оцінки  виконувалися  для кожної визначеної небезпеки. 

Такий аналіз допоміг нам визначити блок оцінюючих небезпек на маслозаводі, 

які були класифіковані за двома рівнями наведеними в подальшому [4].  

Після встановлення небезпечних факторів було проведено оцінювання 

можливих наслідків цих подій і ймовірність того, що вони могли відбудуться. 

Оцінювання проводилось за допомогою двох напрямків, а саме якісний аналіз та 

кількісний аналіз то-б-то підрахунок коефіцієнта узгодженості думок експерта.         

Аналізуючи оцінки, що були отримані від експертів, виникає гостра  

необхідність визначити конкордацію  – це  узгодженість їх думок за факторами, 

що впливають на кінцевий результат. На основі цього проведеного дослідження 

було побудовано графічну модель ІСУ (рис. 3.1.). 

Як видно з таблиці 3.1 та рисунку 3.1, інтегрована система управління 

побудована внаслідок інтегрування СУБХП та СЕнМ дозволяє проводити якісну 

оцінку небезпечних факторів. Ризик інтегрованої системи управління – це вплив 

ділового довеілля на систему управління, що може погіршити технологічні 

аспекти та призвести до виробництва небезпечної продукції або створення 

позапланованих енерговитрат. Ризик системи управління безпечністю харчових 

продуктів – це небезпечна продукція. Ризик системи енергетичного 

менеджменту – це збільшення енерговитрати. У таблиці 3.2 наведений перелік 

умовних скорочень, які були використані на рисунку 3.1.  

Як видно з нижчее зазначених таблиць 3.3 – 3.5 під час дослідження були 

визначені абсолютні значення небезпечних чинників у балах, рівні впливу 
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чинника на систему управління та нормовані значення впливу небезпечних 

чинників на систему управління та відповідно на технологічний процес 

виробництва молочної продукції. 

Таблиця 3.1 

Небезпечні чинники СУБХП та СЕнМ 
СУБХП СЕнМ 

Перший рівень Другий рівень Перший рівень Другий рівень 

Надійність 

постачальника 

молока 

Повнота поставки 

за кількістю та 

асортиментом  

Споживання 

машинами і 

механізмами енергії 

Рівень модернізація 

обладнання 

Якість попередніх 

поставок  

 Рівень контролю 

споживання енергії 

Своєчасність 

поставок 

Витрати на сплату 

послуг 

Рівень засобів обліку 

енергоспоживання 

Рівень 

менеджменту 

Рівень аналізу та 

контролю 

 Рівень виробничих 

витрат 

Рівень планування  Рівень оцінки витрат 

Рівень поліпшень та 

інновацій 

 Моніторинг  

Рівень фінансування Зберігання ресурсів Рівень політики 

енергозбереження 

Рівень аналізування 

ризиків 

 Рівень фінансування 

Компетентність 

персоналу 

Рівень мотивації до 

роботи 

 Рівень мотивації до 

енергозберігання 

Рівень компетентності 

персоналу 

 Рівень інформованіс

ті персоналу 

Навчання персоналу Виробничі процеси Рівень обладнання 

Виробничі 

процеси 

Рівень обладнання  Рівень системи 

контроль 

енерговитрат 

Рівень системи 

контролю процесів та 

продукції 

 Рівень технологій 

Рівень технологій  Рівень внутрішньої 

документації 

Рівень браку Споживання води Рівень очищення 

побутової води 

Рівень виробничих 

втрат, штрафів 

 Рівень повторного 

використання 

Рівень задоволеності 

споживачів 

  

Зовнішнє 

середовище 

Законодавча база   

Стандарти   

Конкуренція   

Маркетинг   
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Таблиця 3.2  

Перелік умовних скорочень 

 
 

  

 

СУБХП Система управління 

безпечністю харчових 

продуктів 

СЕнМ Система енергетичного 

менеджменту 

Надійність постачальника молока (НПМ) 
Споживання машинами і механізмами 

енергії (СММЕ) 

ППКА 

 

ЯПП 

СП 

Повнота поставки за кількістю 

та асортиментом 

Якість попередніх поставок 

Своєчасність поставок 

РМО 

РКСЕ 

Рівень модернізація обладнання 

Рівень контролю споживання 

енергії 

Рівень менеджменту (РМ) Витрати на сплату послуг (ВСП) 

РАК 

РП 

РПІ 

РФ 

РАР 

Рівень аналізу та контролю 

Рівень планування 

Рівень поліпшень та інновацій 

Рівень фінансування 

Рівень аналізування ризиків 

РЗОЕ 

 

РВВ 

РОВ 

М 

Рівень засобів обліку 

енергоспоживання 

Рівень виробничих витрат 

Рівень оцінки витрат 

Моніторинг 

Компетентність персоналу (КП) Зберігання ресурсів (ЗР) 

РМР 

РКП 

НП 

Рівень мотивації до роботи 
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персоналу 
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РПЕ 

 

РФ 

РМПЕ 

 

РІП 

Рівень політики 

енергозбереження 

Рівень фінансування 

Рівень мотивації персоналу до 

енергозберігання 

Рівень інформованісті персоналу 

Виробничі процеси (ВП) Виробничі процеси (ВП) 

РО 

РСКПП 

РТ 

РБ 

РВВШ 

 

РЗ 

Рівень обладнання 

Рівень системи контролю 

процесів та продукції 

Рівень технологій 

Рівень браку 

Рівень виробничих втрат, 

штрафів 

Рівень задоволеності 

споживачів 

РО 
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РТ 

РВД 

Рівень обладнання 

Рівень системи контролю 

енерговитрат 

Рівень технологій 

Рівень внутрішньої документації 

Зовнішнє середовище (ЗС) Споживання води (СВ) 

ЗБ 

С 

К 

М 

Законодавча база 

Стандарти 

Конкуренція 

Маркетинг 

РОПВ 

РПВ 

Рівень очищення побутової води 

Рівень повторного використання 
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Рис. 3.1. Багаторівнева модель інтегрованої системи управління 

молокопереробного підприємства в умовах впливу ділового довкілля 
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3.2. Побудова моделей оцінки ризику систем управління 

 

Дослідження впливу чинників ґрунтуються  на основі методів регресійного 

аналізу. Для аналізу були проведені експериментальні дослідження у вигляді 

опитування експертів. Експертиза проводилася на підставі відповідей експертів 

згідно з опитувальним листом. 

Експертний лист був складений за планом Бокса˗Бенкіна. У якості відгуків 

виступали оцінки експертів щодо СУБХП. Експерти оцінювали ситуацію за 

100˗бальною шкалою. Переклад значень рівнів чинників у нормовану шкалу наведено 

в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Оцінка впливу небезпечних факторів (СУБХП) 

Небезпечний 

фактор 

Умовне 

позначення 

чинника 

Абсолютні 

значення НФ в 

балах 

Рівні впливу 

чинника на СУ 

Нормовані 

значення впливу 

НФ на СУ 

Надійність 

постачальника 
X1 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Рівень 

менеджменту 
X2 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Компетентність 

персоналу 
X3 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Виробничі 

процеси 
X4 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зовнішнє 

середовище 
X5 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

 

У таблиці 3.5. наведений план проведення експерименту (опитування 

експертів) у нормованих значеннях чинників і відповідні середні значення відгуків 

(середні значення оцінок експертів) до застосування системи й після. Кількість 

експертів (повторюваність кожного експерименту) 𝑚 = 6. Результати опитування 

експертів було перевірено на узгодженість перевірки статистичної гіпотези про 
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рівність внутрішньо групових дисперсії на основі критерію Кохрена. Було 

підтверджено, що оцінки експертів відрізняються незначно.  

Таблиця 3.4 

Оцінка впливу небезпечних чинників (СУБХП) 

Небезпечний 

чинник 

Умовне 

позначення 

чинника 

Абсолютні 

значення НФ в 

балах 

Рівні впливу 

чинника на СУ 

Нормовані 

значення впливу 

НФ на СУ 

Надійність 

постачальника 
X1 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Рівень 

менеджменту 
X2 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Компетентність 

персоналу 
X3 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Виробничі 

процеси 
X4 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зовнішнє 

середовище 
X5 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

 

Таблиця 3.5 

Матриця опитування експертів  до застосування системи та після 

Н
о
м

ер
 з

ап
и

ту
 

Ф
ік

ти
в
н

и
й

 ч
и

н
н

и
к
и

 

Н
ад

ій
н

іс
ть

 п
о
ст

ач
ал

ь
н

и
к
а 

Р
ів

ен
ь
 м

ен
ед

ж
м

ен
ту

 

К
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 п
ер

со
н

ал
у

 

В
и

р
о
б
н

и
ч
і 

п
р

о
ц

ес
и

 

З
о
в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е 

О
ц

ін
к
а 

ек
сп

ер
та

 д
о
 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 с

и
ст

ем
и

 

 

О
ц

ін
к
а 

ек
сп

ер
та

 п
іс

л
я
 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 с

и
ст

ем
и

 

 

 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑦1̅̅̅ 𝑦2̅̅ ̅ 

1 1 1 1 0 0 0 81 73 

2 1 1 ˗1 0 0 0 33 30 

3 1 ˗1 1 0 0 0 47 38 
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Продовження таблиці 3.5 

4 1 ˗1 ˗1 0 0 0 7 1 

5 1 0 0 1 1 0 74 71 

6 1 0 0 1 ˗1 0 34 32 

7 1 0 0 ˗1 1 0 50 36 

8 1 0 0 ˗1 ˗1 0 10 3 

9 1 0 1 0 0 1 70 63 

10 1 0 1 0 0 ˗1 58 48 

11 1 0 ˗1 0 0 1 24 22 

12 1 0 ˗1 0 0 ˗1 16 8 

13 1 1 0 1 0 0 71 69 

14 1 1 0 ˗1 0 0 43 35 

15 1 ˗1 0 1 0 0 37 34 

16 1 ˗1 0 ˗1 0 0 17 4 

17 1 0 0 0 1 1 67 61 

18 1 0 0 0 1 ˗1 57 47 

19 1 0 0 0 ˗1 1 27 25 

20 1 0 0 0 ˗1 ˗1 17 11 

21 1 0 0 0 0 0 42 36 

22 1 0 0 0 0 0 42 35 

23 1 0 0 0 0 0 42 36 

24 1 0 1 1 0 0 79 74 

25 1 0 1 ˗1 0 0 49 38 

26 1 0 ˗1 1 0 0 29 30 

27 1 0 ˗1 ˗1 0 0 11 1 

28 1 1 0 0 1 0 77 71 

29 1 1 0 0 ˗1 0 37 33 

30 1 ˗1 0 0 1 0 47 37 

31 1 ˗1 0 0 ˗1 0 7 2 

32 1 0 0 1 0 1 59 58 

33 1 0 0 1 0 ˗1 49 44 

34 1 0 0 ˗1 0 1 35 27 

35 1 0 0 ˗1 0 ˗1 25 13 

36 1 1 0 0 0 1 66 58 

37 1 1 0 0 0 ˗1 48 45 

38 1 ˗1 0 0 0 1 28 26 

39 1 ˗1 0 0 0 ˗1 26 12 

40 1 0 1 0 1 0 84 76 

41 1 0 1 0 ˗1 0 44 35 

42 1 0 ˗1 0 1 0 40 31 

43 1 0 ˗1 0 ˗1 0 0 0 

44 1 0 0 0 0 0 42 36 

45 1 0 0 0 0 0 42 36 

46 1 0 0 0 0 0 42 36 

 



153 
 

Для визначення параметрів регресійної моделі виду застосовано: 

𝑦 = 𝑏0 + ∑ 𝑏𝑖𝑧𝑖 + ∑ 𝑏𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗

𝑘

𝑖,𝑗=1

𝑘

𝑖=1

 (3.1) 

де 𝑦 –відгук; 

𝑏0, 𝑏𝑖 , 𝑏𝑖𝑗 – коефіцієнти регресії; 

𝑧𝑖, 𝑧𝑗 – значення чинників; 

k – кількість чинників. 

Був використаний метод найменших квадратів. Коефіцієнти регресійної моделі 

визначаються за формулами: 

𝑏0 =
1

𝑛0
∑ 𝑦0𝑢

𝑛0

𝑢=1

   (3.2) 

𝑏𝑖 = 𝐴 ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

 (3.3) 

𝑏𝑖𝑙 = 𝐷 ∑ 𝑧𝑖𝑗𝑧𝑙𝑗𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

 (3.4) 

𝑏𝑖𝑖 = 𝐵 ∑ 𝑧𝑖𝑗
2𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

+ 𝐶 ∑ ∑ 𝑧𝑖𝑗
2𝑦𝑗

𝑁

𝑗=1

𝑘

𝑖=1

−
1

𝑝 ∙ 𝑛0
∑ 𝑦0𝑢

𝑛0

𝑢=1

 (3.5) 

Де𝑛0 – кількість досліджень у центрі плану; 

 𝑢 ˗  номер паралельного досліду в центрі плану; 

𝑦0𝑢 – значення функції відгуку в 𝑢 − ому досліді; 

𝑁 – кількість дослідів у матриці планування; 

𝑧𝑖𝑗 – закодоване значення i˗го фактору в j˗му досліді; 

𝑘 – кількість чинників; 

𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝑝–константи, якізалежать від кількості чинників.  

У нашому випадку: 

𝑛0 = 6, 𝑁 = 46, 𝑘 = 5 

𝐴 =
1

16
, 𝐵 =

1

12
, 𝐶 = −

11

96
, 𝐷 =

1

4
, 𝑝 = 2. 

(3.6) 

(3.7) 
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Значення розрахованих коефіцієнтів моделі до використання системи і після 

наведені у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Параметри регресійної моделі 

 𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5 

До використання 

системи 
42,00 15,003 22,004 11,998 20,001 4,999 

Після використання 

системи 
35,50073 16,00303 20,0042 15,99823 18,00122 6,999396 

 𝑏12 𝑏13 𝑏14 𝑏15 𝑏23 𝑏24 

До використання 

системи 
1,997 2,006 ˗0,004 3,996 2,995 0,000 

Після використання 

системи 
1,497302 1,005757 0,996458 ˗0,00357 1,9949 2,5 

 𝑏25 𝑏34 𝑏35 𝑏45   

До використання 

системи 
1,003 0,002 ˗0,005 0,001   

Після використання 

системи 
0,002964 1,501853 ˗0,00539 0,000955   

 𝑏11 𝑏22 𝑏33 𝑏44 𝑏55  

До використання 

системи 
0,001 0,002 0,0015 0,0031 0,001  

Після використання 

системи 
0,002 0,001 0,0005 0,0041 0,000  

 

Перевіримо значущість параметрів моделі за критерієм Стьюдента. Розрахуємо 

дисперсії коефіцієнтів моделі за формулами: 

𝑆𝑏0

2 =
1

𝑛0
𝑆𝑦

2 (3.8) 

𝑆𝑏𝑖

2 = 𝐴𝑆𝑦
2 (3.9) 

𝑆𝑏𝑖𝑙

2 = 𝐷𝑆𝑦
2 (3.10) 

𝑆𝑏𝑖𝑖

2 = 𝐵1𝑆𝑦
2 (3.11) 

  Де дисперсія відтворюваності експерименту:   

𝑆𝑦
2 =

1

𝑛0−1
∑ (𝑦0𝑢 − �̅�0)2𝑛0

𝑢=1                                               (3.12) 

𝑦0  – середнє значення відгуків в результаті проведення𝑛0 дослідів в центрі плану; 
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𝐵1 =
11

96
 (3.13) 

У нашому випадку: 

𝑆𝑏0

2 = 0.05,   𝑆𝑏𝑖

2 = 0.0183𝑆𝑏𝑖𝑖

2 = 0.00125, 𝑆𝑏𝑖𝑗

2 = 0.036 (3.14) 

 Для кожного коефіцієнта моделі знаходимо критичне значення критерію 

Стьюдента за формулою: 

𝑡𝑏𝑖
=

𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖

 (3.15) 

Таблиця 3.7 

Розраховане значення критерію Стьюдента для кожного коефіцієнта 

регресійної моделі 

 𝑡𝑏0
 𝑡𝑏1

 𝑡𝑏2
 𝑡𝑏3

 𝑡𝑏4
 𝑡𝑏5

 

До використання 

системи 
38842,3548 8182,913 12001,468 6544,040 10909,012 2726,757 

Після 

використання 

системи 

32833,37 8728,942 10911,4 8726,32 9818,866 3817,859 

 𝑡𝑏12
 𝑡𝑏13

 𝑡𝑏14
 𝑡𝑏15

 𝑡𝑏23
 𝑡𝑏24

 

До використання 

системи 
544,681 546,987 ˗0,966 1089,861 816,735 0,0001 

Після 

використання 

системи 

408,3558 274,2979 271,7618 ˗0,97349 544,0647 681,8193 

 𝑡𝑏25
 𝑡𝑏34

 𝑡𝑏35
 𝑡𝑏45

   

До використання 

системи 
273,517 0,505 1,468 0,258   

Після 

використання 

системи 

0,808229 409,597 1,470 0,261   

  𝑡𝑏11
 𝑡𝑏22

 𝑡𝑏33
 𝑡𝑏44

 𝑡𝑏55
  

До використання 

системи 
0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001  

Після 

використання 

системи 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001  
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 Табличне значення критерію Стьюдента за рівня значущості 𝛼 = 0,05 і 

кількості ступенів волі 𝑘 = 26  дорівнює 𝑡кр(0,05; 26) = 2,056. Отже, наступні 

коефіцієнти моделі виявилися незначущими для першої моделі (до застосування 

системи):𝑏14, 𝑏24, 𝑏34, 𝑏35, 𝑏45𝑏11, 𝑏33 , 𝑏22, 𝑏44, 𝑏44. Для другої моделі (після 

застосування системи) незничимі виявилися наступні 

параметри:𝑏15, 𝑏25, 𝑏35, 𝑏45𝑏11, 𝑏33 , 𝑏22, 𝑏44, 𝑏44. Незначущі параметри і відповідні їм 

чинники з регресійної моделі варто вилучити.  

Отже, регресійні моделі з урахуванням тільки значущих параметрів мають 

вигляд: 

𝑦1 = 42,00 + 15.03𝑥1 + 22.004𝑥2 + 11.998𝑥3 + 20.001𝑥4 + 4.999𝑥5

+ 1.997𝑥1𝑥2 + 2.006𝑥1𝑥3 + 3.996𝑥1𝑥5 + 1.003𝑥2𝑥5 
(3.16) 

𝑦2 = 35,501 + 16.003𝑥1 + 20.004𝑥2 + 15.998𝑥3 + 18.001𝑥4 + 6.999𝑥5

+ 1.497𝑥1𝑥2 + 1.006𝑥1𝑥3 + 0,966𝑥1𝑥4 + 1.994𝑥2𝑥3 + 2,5𝑥2𝑥4

+ 1,501𝑥3𝑥4 

(3.17) 

 Перевіримо адекватність побудованих моделей за критерієм Фішера. 

Розрахункове значення критерію знаходимо за формулою: 

𝐹р =
𝑆ад

2

𝑆𝑦
2  (3.18) 

де 𝑆ад
2 =

𝑆𝑅−𝑆𝐸

𝑓
 (3.19) 

𝑆𝐸 = ∑(𝑦0𝑢 − 𝑦0)2

𝑛0

𝑢=1

 (3.20) 

𝑆𝑅 = ∑(𝑦𝑖 − �̂�𝑖)2

𝑁

𝑖=1

 (3.21) 

�̂�𝑖 – теоретичні значення, розраховані на основі регресійної моделі, 

𝑓 = 𝑁 − 𝑘′ − (𝑛0 − 1) = 46 − 10 − (6 − 1) = 31 – кількість ступенів волі для першої 

моделі, 𝑓 = 46 − 12 − (6 − 1) = 29 ˗ кількість ступенів волі для другої моделі, 𝑘′ ˗ 

кількість коефіцієнтів регресійної модулі з урахуванням тільки значимих параметрів.  

Розрахункове значення критерію Фішера: 
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𝐹1розрахункове = 23924190,283 (3.22) 

𝐹2розрахункове = 23977025,099 (3.23) 

 За таблицею критичних точок розподілу Фішера знаходимо критичне 

значення критерію: 𝐹1т(0,05; 31; 5) = 4,491, 𝐹2т(0,05; 29; 5) = 4,500. Оскільки 𝐹р >

𝐹т, то побудовані регресійні моделі адекватні. 

Для оцінки впливу кожного чинника знайдемо коефіцієнт детермінації 𝑅2, 

коефіцієнти 𝛽𝑖і∆𝑖. 

Коефіцієнт детермінації визначається за формулою: 

𝑅2 =
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖 − 𝑦)2𝑛
𝑖=1

 (3.24) 

де: 

�̂�𝑖 – теоретичне значення, розраховане на основі регресійної моделі,  

𝑦𝑖 – експериментальне значення (оцінки експертів) 

𝑦 – середнє значення оцінок експертів. 

Значення коефіцієнта детермінації для першої та другої моделей 𝑅2 = 0,997 та 𝑅2 =

0,998,що свідчить про суттєвий вплив чинників порівняно з випадковими похибками. 

Коефіцієнти 𝛽𝑖 визначаються за формулою: 

𝛽𝑖 = 𝑏𝑖

𝑆�̅�𝑖

𝑆�̅�

 (3.25) 

де: 

𝑏𝑖 – розраховані коефіцієнти регресійної моделі; 

𝑆�̅�𝑖
 – середнє квадратичне відхилення факторів; 

𝑆�̅� – середнє квадратичне відхилення показника оцінок експертів𝑦. 

 Коефіцієнти ∆𝑖 визначаються за формулою 

∆𝑖=
𝛽𝑖 ∙ 𝑟𝑦𝑥𝑖

𝑅2 , (3.26) 

де: 

𝑏𝑖 – розраховані коефіцієнти регресійної моделі; 

ryxi
 – парні коефіцієнти кореляції між показниками оцінок експертівyі фактором xi; 
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R2 – коефіцієнт детермінації. 

Значення розрахованих показників 𝛽𝑖 и ∆𝑖для кожного коефіцієнта регресійної 

моделінаведені в таблиці 3.8.  

Таблиця 3.8 

Параметри оцінки ступеня впливу чинників 

Фактор 

Умовне 

позначення 

чинника 

𝛽𝑖 в регресії 

до 

застосування 

системи 

𝛽𝑖 в регресії 

після 

застосування 

системи 

∆𝑖в регресії 

до 

застосування 

системи 

∆𝑖 в регресії після 

застосування 

системи 

Надійність 

постачальника 
x1 0,3730 0,409697 15,60% 18,26 % 

Рівень 

менеджменту 
x2 0,5471 0,512132 33,56% 28,53 % 

Компетентність 

персоналу 
x3 0,2983 0,409574 9,98% 18,25 % 

Виробничі 

процеси 
x4 0,4973 0,460853 27,73% 23,10 % 

Зовнішнє 

середовище 
x5 0,1243 0,179193 1,73% 3,49 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x2 0,0248 0,019166 0,07% 0,04 % 

Суперпозиція 

факторів 
x1x3 0,0249 0,012874 0,07% 0,02 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x4  0,012755  0,02 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x5 0,050  0,28%  

Суперпозиція 

чинників 
x2x3 0,037 0,025536 0,16% 0,07 % 

Суперпозиція 

чинників 
x2x4  0,032002  0,11 % 

Суперпозиція 

чинників 
x2x5 0,01246893  0,02% 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x3x4  0,019225  0,04 % 

Суперпозиція 

чинників 
x3x5     

Суперпозиція 

чинників 
x4x5     

 

На основі коефіцієнтів 𝛽𝑖  та ∆𝑖 впорядкуємо чинники за ступенем їхнього 

впливу для першої та другої моделі. Результати показані в таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Вплив для першої та другої моделі 

До застосування системи Після застосування системи 

Чинники ∆𝑖 Чинники ∆𝑖 

x2 33,56 % x2 28,53 % 

x4 27,73 % x4 23,10 % 

x1 15,60 % x1 18,26 % 

x3 9,98 % x3 18,25 % 

x5 1,73 % x5 3,49 % 

x1x5 0,28 % x2x4 0,11 % 

x2x3 0,16 % x2x3 0,07 % 

x1x3 0,07 % x3x4 0,04 % 

x1x2 0,07 % x1x2 0,04 % 

x2x5 0,02 % x1x3 0,02 % 

x3x5 0,00 % x1x4 0,02 % 

x1x4 0,00 % x3x5 0,00 % 

x3x4 0,00 % x1x5 0,00 % 

x4x5 0,00 % x2x5 0,00 % 

x2x4 0,00 % x4x5 0,00 % 

 

На рисунках показані графіки поверхонь відгуку за фіксованих значень двох 

чинників. 

 

 

Рис. 3.2. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.3. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для другої моделі 

 

Рис. 3.4. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.5. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для другої моделі 

 

Рис. 3.5. Графік залежності показника y від чинників x2 і x3 за фіксованих 

значень чинників x1 = 0, x4 = 0, x5=0 для першої моделі 
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Рис. 3.6. Графік залежності показника y від чинників x2 і x3 за фіксованих 

значень чинників x1 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для другої моделі 

 

Рис. 3.7. Графік залежності показника y від чинників x2 і x3 за фіксованих 

значень чинників x1 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.8. Графік залежності показника y від чинників x2 і x3 за фіксованих 

значень чинників x1 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для другої моделі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.9. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.10. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для другої моделі 

 

Рис. 3.11. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.12. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для другої моделі 

 

Дослідження впливу факторів методом парних порівнянь 

Для аналізу ступеня впливу кожного з чинників на процес СУБХП було 

проведене опитування експертів та побудована матриця парних порівнянь важливості 

чинників. 

На основі результатів опитування експертів будується матриця попарних 

порівнянь важливості чинників. Елементами матриць є числа, що виражають 

важливість (або відносний вплив) кожних двох чинників.  

Оцінки експертів виконуються згідно зі шкалою, яка наведена в таблиці 3.10.  

Шкала оцінок під час опитування наведена в таблиці 3.10. 

Ставлячи питання, який з двох чинників більш важливий визначаються 

елементи матриці попарних порівнянь A=[a_ij ]. 

Будуємо вектор пріоритетів чинників, що виражають відносний вплив кожного 

чинника на результуючу ознаку системи. Вектор пріоритетів, що показує відносну 
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силу впливу кожного окремого чинника находять через ”рішення” матриць, кожна з 

яких має зворотньосиметричні властивості. Для цього обчислюємо множину власних 

чисел – λ_i, і векторів – v_i, для матриці  A=[a_ij ], а потім, обравши головний власний 

вектор, що відповідає максимальному власному числу λ_max, виконується його 

нормування. 

Таблиця 3.10 

Шкала відносної важливості чинників 

Інтенсивність відносної 

важливості 

Визначення 

1 Рівна важливість 

2 Легка перевага одного над іншим 

3 Слабка перевага одного над іншим 

4 Помірна перевага одного над іншим 

5 Значна перевага 

6 Істотна перевага 

7 Сильна перевага одного над іншим 

8 Дуже сильна перевага 

9 Безумовна перевага 

Зворотні величини наведених 

вище чисел: (1; 1/2; 1/3; 1/4; 

1/5; 1/6; 1/7; 1/8; 1/9) 

Якщо за порівняння однієї альтернативи з іншою отримано одне 

з вищевказаних чисел (наприклад, 3), то за порівняння другої 

альтернативи з першою одержимо зворотну величину (тобто 1/3) 

 

Власні значення знаходять як корені алгебраїчного рівняння п˗го ступеня 

(характеристичного рівняння): 

 

 

(3.27) 

Власні вектори знаходять як рішення рівняння: 

 (3.28) 

 

Одним із найкращих наближень до максимального власного значення є 

геометричне середнє. 
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𝑤𝑖 = √∏ 𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

 (3.29) 

Вектор пріоритетів будується шляхом нормування компонент власного вектора 

за формулою: 

𝑣𝑖 =
𝑤𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

 (3.30) 

          Було проведено два етапи опитування експертів. Перший етап – опитування 

важливостей чинників до прийняття системи, другий етап – після прийняття системи. 

Після побудови кожним експертом окремої матриці парних порівнянь була 

побудована загальна матриця парних порівнянь (табл. 3.11, 3.12). 

 

Таблиця 3.11 

Матриця парних порівнянь важливостей чинників до впровадження СУБХП 

 

X
1
 

X
2
 

X
3
 

X
4
 

 X
5
 

X
1
X

2
 

X
1
X

3
 

X
1
X

4
 

X
1
X

5
 

X
2
X

3
 

X
2
X

4
 

X
2
X

5
 

X
3
X

4
 

X
3
X

5
 

X
4
X

5
 

X1 1 0,20 3 0,14 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Х2 5 1 7 2 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X3 0,33 0,14 1,0 0,13 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

 X4 7 0,50 8,0 1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X5 0,13 0,13 0,13 0,13 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

X1X2 0,11 0,11 0,14 0,11 0,50 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

X1X3 0,11 0,11 0,14 0,11 0,50 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 

X1X4 0,11 0,11 0,14 0,11 0,50 0,50 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 

X1X5 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 0,5 1 1 3 3 3 3 3 3 

X2X3 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 0,5 1 0,33 1 2 2 2 2 2 

X2X4 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 0,5 1 0,33 0,5 1 1 1 1 1 

X2X5 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 1,00 0,5 1 0,33 0,5 1 1 2 2 2 

X3X4 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 1,0 1 0,33 0,5 1 0,5 1 1 1 

X3X5 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 0,5 1 0,33 0,5 1 0,5 1 1 1 

X4X5 0,11 0,11 0,14 0,11 0,33 0,50 0,5 1 0,33 0,5 1 0,5 1 1 1 
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Таблиця 3.12 

Матриця парних порівнянь важливостей чинників після впровадження СУБХП 
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X
1
 

1 0,50 4,00 
0,3

3 
8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X
2
 

2 1 5 3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X
3
 

0,3 0,20 1,0 0,3 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X
4

 

3,0 0,33 3,0 1,0 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

X
5
 

0,1 0,13 0,1 0,1 1 9 9 9 9 8 6 6 6 6 6 

X
1
X

2
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,11 1 2 5 5 0,25 0,17 5 1 5 4 

X
1
X

3
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,11 1 1 1 5 0,17 0,14 5 0,20 5 4 

X
1
X

4
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 1 5 0,20 0,17 5 0,50 5 4 

X
1
X

5
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 0,2 1,0 0,2 1 5 5 1 3 1 1 

X
2
X

3
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,1 4,0 0,2 5 0,20 1 0,20 3 3 3 3 

X
2
X

4
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,2 6,0 6,0 6 0,20 5,0 1 4 3 3 3 

X
2
X

5
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,2 0,2 7,0 0 1,00 0,3 0 1 3 3 3 

X
3
X

4
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,2 1,0 0,2 2 0,33 0,3 0 0,3 1 1 1 

X
3
X

5
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,2 0,2 5,0 0 1,00 0,3 0 0,3 1 1 1 

X
4
X

5
 

0,1 0,11 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0 1,00 0,3 0 0,3 1 1 1 
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Перевірка узгодженості матриці парних порівнянь. Індекс узгодженості 

розраховується за формулою. 

ІУ =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 (3.31) 

де 𝜆𝑚𝑎𝑥 – максимальне власне значення матриці, 

𝑛 – розмірність матриці. 

У нашому випадку для матриці 1: ІУ = 0,1932, для матриці 2: ІУ = 0,3125 

Як відомо, для шкали [1; 9] випадковий індекс узгодженості (СІ) для зворотно 

симетричних матриць розмірністю 15 дорівнює 1,59.  

Вважається, що якщо значення відношення узгодженості менш ніж 0,2 – 

результати аналізу задовільними. У нашому випадку відношення узгодженості 

дорівнює 0,12 для матриці 1 і 0,2 для матриці 3.3.  

Середній випадковий індекс узгодженості для матриць порядку 15 дорівнює 

1,59. Відношення узгодженості дорівнює 0,12, що свідчить про узгодженість. 

Розраховані вагові коефіцієнти кожного з чинників наведені в таблиці (табл. 3.13). 

 

Таблиця 3.13 

Вагові коефіцієнти чинників 
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На рисунку показана гістограма векторів пріоритетів важливості чинників. 
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Рис. 3.13. Вектори пріоритетів важливості чинників 

 

Як видно з гістограми, пріоритети векторів підтверджують результати 

регресійного аналізу. У таблиці 3.14 наведено порівняння результатів регресійного 

аналізу та методу парних порівнянь. 

Таблиця 3.14 

Порівняння методів регресійного аналізу і парних порівнянь 

 До Після 

Чинник вектор пріоритетів ∆𝑖 вектор пріоритетів ∆𝑖 

Надійність 

постачальника, X1 
15,87 % 15,60 % 17,55 % 18,26 % 

Рівень 

менеджменX2 
24,82 % 33,56 % 22,62 % 28,53 % 

Компетентність 

персоналу, X3 
11,24 % 9,98 % 13,72 % 18,25 % 

Виробничі 

процеси, X4 
23,35 % 27,73 % 19,40 % 23,10 % 

Зовнішнє 

середовище, X5 
4,14 % 1,73 % 7,81 % 3,49 % 

x1x2 2,81 % 0,07 % 2,49 % 0,04 % 

x1x3 2,81 % 0,07 % 1,76 % 0,02 % 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

 X1 X2  X3  X4  X5 x1x2 x1x3 x1x4 x1x5 x2x3 x2x4 x2x5 x3x4 x3x5 x4x5
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Продовження таблиці 3.14 

x1x4 1,85 % 0,00 % 1,80 % 0,02 % 

x1x5 2,80 % 0,28 % 1,88 % 0,00 % 

x2x3 2,11 % 0,16 % 2,09 % 0,07 % 

x2x4 1,60 % 0,00 % 3,50 % 0,11 % 

x2x5 1,93 % 0,02 % 1,74 % 0,00 % 

x3x4 1,60 % 0,00 % 1,26 % 0,04 % 

x3x5 1,53 % 0,00 % 1,29 % 0,00 % 

x4x5 1,53 % 0,00 % 1,07 % 0,00 % 

 

На основі регресійних моделей, які побудовані шляхом обробки результатів 

опитування експертів були побудовані відповідні моделі залежності оцінок експертів 

від впливу кожного з п’яти чинників на СУБХП. Експерти оцінювали ступінь 

важливості чинників на результуючу ознаку системи до введення і після введення 

системи ІСУ. Шляхом обробки їхніх оцінок побудовано дві моделі, а саме модель № 

1 та модель № 2.   

На основі побудованих моделей виконано ранжування чинників із погляду 

їхньої важливості та ступеня впливу на результуючу ознаку. Найважливішими 

виявилися чинники (в порядку їхньої важливості) X2, X4, X1, X3, X5, взаємодії 

чинників X1X5, X2X3, та інші.  

Результати аналізу регресійної моделі про вплив чинників на показник системи 

до та після використання ІСУ показали, що хоча порядок важливості чинників не 

змінився, але змінився ступінь впливу окремих чинників до та після введення 

системи.  

А саме – ступінь впливу чинника X2 зменшився з 33,56 % до 28,53 %, – ступінь 

впливу чинника X1 збільшився з 15,87 % до 18,26 %, суттєво збільшився ступінь 

впливу чинника X3 – з 9,98 % до 18,25 %. 
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Рис. 3.14. Системи управління безпечністю харчових продуктів ДО 

впровадження інтегрованої системи управління 

 

 

 

Рис. 3.15. Системи управління безпечністю харчових 

продуктів після впровадження інтегрованої системи управління 

x2

x4

x1

x3

x5

x1x5

x2x3

x1x3x1x2

x2x5

x3x5

x1x4

x3x4

x4x5

x2x4

x2

x4

x1

x3

x5

x2x4

x2x3

x3x4x1x2

x1x3

x1x4

x3x5

x1x5

x2x5

x4x5



173 
 

Подальші дослідження стосуються оцінки впливу небезпечних чинників 

(СЕнМ) на основі методів регресійного аналізу (всі розрахунки приведені в Додатку 

Б). Для аналізу були проведені експериментальні дослідження у вигляді опитування 

експертів. Експертиза проводилася на підставі відповідей експертів згідно з 

опитувальним листом. 

Експертний лист був складений за планом Бокса˗Бенкіна. У якості відгуків 

виступали оцінки експертів щодо СЕнМ. Експерти оцінювали ситуацію за 

100˗бальною шкалою. Переклад значень рівнів чинників у нормовану шкалу наведено 

в таблиці 3.15. 

Таблиця 3.15 

Оцінка впливу небезпечних чинників (СЕнМ) 

Небезпечний 

чинник 

Умовне 

позначення 

чинника 

Абсолютні 

значення НФ в 

балах 

Рівні впливу 

чинника на СУ 

Нормовані 

значення впливу 

НФ на СУ 

Споживання  

машинами і 

механізмами 

енергії (СММ) 

X1 0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий  

Середній 

Низький 

В 

с 

н 

Витрати на сплату 

послуг (ВСП) 

X2 0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий  

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зберігання 

ресурсів (ЗР) 

X3 0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий  

Середній  

Низький 

В 

с 

н 

Виробничі 

процеси (ВП) 

X4 0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий  

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Споживання води 

(СП) 

Х5 0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий  

Середній  

Низький 

В 

с 

н 

 

У таблиці 3.17 наведено план проведення експерименту (опитування експертів) 

у нормованих значеннях чинників і відповідні середні значення відгуків (середні 

значення оцінок експертів) до застосування системи й після. Кількість експертів 

(повторюваність кожного експерименту) 𝑚 = 6. Результати опитування експертів 

було перевірено на узгодженість перевірки статистичної гіпотези про рівність 



174 
 

внутрішньо групових дисперсії на основі критерію Кохрена. Було підтверджено, що 

оцінки експертів назично відрізняються.  

Таблиця 3.16 

 Оцінка впливу небезпечних факторів (СЕнМ) 

Небезпечний 

фактор 

Умовне 

позначення 

фактору 

Абсолютні 

значення НФ в 

балах 

Рівні впливу 

фактора на СУ 

Нормовані 

значення впливу 

НФ на СУ 

Споживання  

машинами і 

механізмами 

енергії 

(СММ) 

X1 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

В 

с 

н 

Витрати на сплату 

послуг (ВСП) 
X2 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зберігання 

ресурсів (ЗР) 
X3 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

В 

с 

н 

Виробничі 

процеси (ВП) 
X4 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Споживання води 

(СП) 
Х5 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

В 

с 

н 

 

Таблиця 3.17 

Матриця опитування експертів до застосування системи та після 

Н
о
м

ер
 з

ап
и

ту
 

Ф
ік

ти
в
н

и
й

 ф
ак

то
р
 

Н
ад

ій
н

іс
ть

 п
о
ст

ач
ал

ь
н

и
к
а 

Р
ів

ен
ь
 м

ен
ед

ж
м

ен
ту

 

К
о
м

п
ет

ен
тн

іс
ть

 п
ер

со
н

ал
у

 

В
и

р
о
б
н

и
ч
і 

п
р
о
ц

ес
и

 

З
о
в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е 

О
ц

ін
к
а 

ек
сп

ер
та

 д
о
 

за
ст

о
су

в
ан

н
я
 с

и
ст

ем
и

 

 

О
ц

ін
к
а 

ек
сп

ер
та

 

п
іс

л
я
за

ст
о
су

в
ан

н
я
 с

и
ст

ем
и

 

 

 𝑥0 𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4 𝑥5 𝑦1̅̅̅ 𝑦2̅̅ ̅ 

1 1 1 1 0 0 0 79 81 

2 1 1 ˗1 0 0 0 41 41 

3 1 ˗1 1 0 0 0 39 37 

4 1 ˗1 ˗1 0 0 0 5 1 
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Продовження таблиці 3.17 

5 1 0 0 1 1 0 82 78 

6 1 0 0 1 ˗1 0 44 44 

7 1 0 0 ˗1 1 0 38 36 

8 1 0 0 ˗1 ˗1 0 0 2 

9 1 0 1 0 0 1 76 76 

10 1 0 1 0 0 ˗1 42 42 

11 1 0 ˗1 0 0 1 40 38 

12 1 0 ˗1 0 0 ˗1 6 4 

13 1 1 0 1 0 0 84 84 

14 1 1 0 ˗1 0 0 37 38 

15 1 ˗1 0 1 0 0 42 38 

16 1 ˗1 0 ˗1 0 0 1 0 

17 1 0 0 0 1 1 77 74 

18 1 0 0 0 1 ˗1 43 40 

19 1 0 0 0 ˗1 1 39 40 

20 1 0 0 0 ˗1 ˗1 5 6 

21 1 0 0 0 0 0 41 40 

22 1 0 0 0 0 0 41 40 

23 1 0 0 0 0 0 41 40 

24 1 0 1 1 0 0 83 81 

25 1 0 1 ˗1 0 0 36 37 

26 1 0 ˗1 1 0 0 44 41 

27 1 0 ˗1 ˗1 0 0 2 1 

28 1 1 0 0 1 0 80 79 

29 1 1 0 0 ˗1 0 40 43 

30 1 ˗1 0 0 1 0 40 35 

31 1 ˗1 0 0 ˗1 0 4 3 

32 1 0 0 1 0 1 81 78 

33 1 0 0 1 0 ˗1 45 44 

34 1 0 0 ˗1 0 1 35 36 

35 1 0 0 ˗1 0 ˗1 3 2 

36 1 1 0 0 0 1 77 78 

37 1 1 0 0 0 ˗1 43 44 

38 1 ˗1 0 0 0 1 39 36 

39 1 ˗1 0 0 0 ˗1 5 2 

40 1 0 1 0 1 0 79 76 

41 1 0 1 0 ˗1 0 39 42 

42 1 0 ˗1 0 1 0 41 38 

43 1 0 ˗1 0 ˗1 0 5 4 

44 1 0 0 0 0 0 41 40 

45 1 0 0 0 0 0 41 40 

46 1 0 0 0 0 0 41 40 
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Значення розрахованих коефіцієнтів моделі до і після використання системи 

наведені у таблиці 3.18. 

Таблиця 3.18  

Параметри регресійної моделі 

 𝑏0 𝑏1 𝑏2 𝑏3 𝑏4 𝑏5 

До використання 

системи 
41,00082117 19,00303 18,0042 21,99823 19,00122 16,9994 

Після використання 

системи 

40,001 

 
21,003 19,004 20,998 17,001 16,999 

 𝑏12 𝑏13 𝑏14 𝑏15 𝑏23 𝑏24 

До використання 

системи 
0,997302 1,505757 

0,996458

268 
˗0,00357 1,4949 1 

Після використання 

системи 
0,997 2,006 0,996 ˗0,004 0,995 0,997 

 𝑏25 𝑏34 𝑏35 𝑏45   

До використання 

системи 
0,002964 0,001853 0,994609 0,000955   

Після використання 

системи 
0,000 0,003 0,002 ˗0,005   

 𝑏11 𝑏22 𝑏33 𝑏44 𝑏55  

До використання 

системи 
0,000026 

0,000010

8 
0,000909 0,000051 0,000024  

Після використання 

системи 
0,00006 0,000021 0,00065 0,00001 0,00004  

 

Для перевірки значущості параметрів моделі за критерієм Стьюдента 

розрахуємо дисперсії коефіцієнтів моделі: 

𝑆𝑏0

2 = 0,00108, 𝑆𝑏𝑖

2 = 0,0018; 

 
(3.32) 

𝑆𝑏𝑖𝑖

2 = 0,000066, 𝑆𝑏𝑖𝑗

2 = 0,00366 

 
(3.33) 

 У таблиці 3.19. наведене розраховане значення критерію Стьюдента для 

кожного коефіцієнта регресійної моделі. 
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Таблиці 3.19 

Значення критерію Стьюдента для кожного коефіцієнта регресійної моделі. 

 𝑡𝑏0
 𝑡𝑏1

 𝑡𝑏2
 𝑡𝑏3

 𝑡𝑏4
 𝑡𝑏5

 

До 

використання 

системи 

37917,55494 65535 10364,58 9819,799 11998,21 10363,59 

Після 

використання 

системи 

36992,755 65535,000 11455,417 10365,216 11452,795 9272,761 

 𝑡𝑏12
 𝑡𝑏13

 𝑡𝑏14
 𝑡𝑏15

 𝑡𝑏23
 𝑡𝑏24

 

До 

використання 

системи 

9271,763 271,9728 410,6330136 271,7427 ˗0,97342 407,6722 

Після 

використання 

системи 

9271,763 271,973 546,987 271,743 ˗0,973 271,318 

 𝑡𝑏25
 𝑡𝑏34

 𝑡𝑏35
 𝑡𝑏45

   

До 

використання 

системи 

272,7086 0,808172 0,505353 271,2384   

Після 

використання 

системи 

0,808 0,505 ˗1,470 0,808   

 𝑡𝑏11
 𝑡𝑏22

 𝑡𝑏33
 𝑡𝑏44

 𝑡𝑏55
  

До 

використання 

системи 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001  

Після 

використання 

системи 

0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001  

 

 

Табличне значення критерію Стьюдента за рівня значущості 𝛼 = 0,05 і 

кількості ступенів волі 𝑘 = 26  дорівнює 𝑡кр(0,05; 26) = 2,056.  

Отже, наступні коефіцієнти моделі виявилися незначимими для першої моделі 

(до застосування системи): 𝑏23, 𝑏34, 𝑏35, 𝑏11, 𝑏33, 𝑏22, 𝑏44, 𝑏55. Незначущі параметри і 

відповідні їм чинники із регресійної моделі слід вилучити.  Отже, регресійні моделі з 

урахуванням тільки значущих параметрів мають вигляд: 
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𝑦1 = 41 + 19,003𝑥1 + 18,0042𝑥2 + 21,9982𝑥3 + 19,001𝑥4 + 16,999𝑥5

+ 0,9973𝑥1𝑥2 + 1,5057𝑥1𝑥3 + 0.9964𝑥1𝑥4 − 0,00357𝑥1𝑥5

+ 1.0000𝑥2𝑥4 + 0,0029𝑥2𝑥5 + 0,00095𝑥4𝑥5 

(3.34) 

𝑦2 = 40 + 21,003𝑥1 + 19,004𝑥2 + 20,998𝑥3 + 17,001𝑥4 + 16,999𝑥5

+ 0,9973𝑥1𝑥2 + 2,061𝑥1𝑥3 + 0.996𝑥1𝑥4 − 0,0041𝑥1𝑥5

+ 0,995𝑥2𝑥4 + 0,0001𝑥2𝑥5 − 0,005𝑥4𝑥5 

 

(3.35) 

 Для перевірки адекватності побудованої моделі за критерієм Фішера 

розрахуємо значення критерію Фішера: 

𝐹1розрахункове = 33893817,9 (3.36) 

 За таблицею критичних точок розподілу Фішера знаходимо критичне 

значення критерію: 

𝐹1т(0,05; 28; 5) = 4,504. Так як 𝐹р > 𝐹т, (3.37) 

то побудовані регресійні моделі адекватні. 

Для оцінки впливу кожного чинника знайдемо коефіцієнт детермінації 𝑅2, 

коефіцієнти 𝛽𝑖  і ∆𝑖. 

Значення коефіцієнта детермінації для першої та другої моделей𝑅2 = 0,997 та 

𝑅2 = 0,999, що свідчить про суттєвий вплив чинників порівняно з випадковими 

похибками.  

Значення розрахованих показників 𝛽𝑖  и ∆𝑖для кожного коефіцієнта регресійної 

моделі наведені в таблиці 3.20.  

Таблиця 3.20 

Параметри оцінки ступеня впливу чинників 

Фактор 

Умовне 

позначення 

чинника 

𝛽𝑖 в регресії 

до 

застосування 

системи 

𝛽𝑖 в регресії 

після 

застосування 

системи 

∆𝑖в регресії 

до 

застосування 

системи 

∆𝑖 в регресії 

після 

застосування 

системи 

Споживання  

машинами і 

механізмами 

енергії 

(СММ) 

x1 0,4111 0,4919 18,31 % 24,19 % 

Витрати на 

сплату послуг 

(ВСП) 

x2 0,3895 0,4451 16,43 % 19,80 % 
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Продовження таблиці 3.20 

Зберігання 

ресурсів (ЗР) 
x3 0,4759 0,4918 24,53 % 24,18 % 

Виробничі 

процеси (ВП) 
x4 0,4111 0,3982 18,30 % 15,85 % 

Споживання 

води 

(СП) 

x5 0,3678 0,3981 14,65 % 15,84 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x2 0,0108 0,0117 0,01 % 0,01 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x3 0,0163 0,0235 0,03 % 0,08 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x4 0,0108 0,0117 0,01 % 0,01 % 

Суперпозиція 

чинників 
x1x5 0,0000 0,0000 0,00 % 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x2x3 0,0162 0,0117 0,03 % 0,01 % 

Суперпозиція 

чинників 
x2x4 0,0108 0,0000 0,01 % 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x2x5 0,0000 0,0000 0,00 % 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x3x4 0,0000 0,0000 0,00 % 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x3x5 0,0108 ˗0,0001 0,01 % 0,00 % 

Суперпозиція 

чинників 
x4x5 0,0000 0,0000 0,00 % 0,00 % 

 
 

На основі коефіцієнтів 𝛽𝑖  та ∆𝑖впорядкуємо чинники за ступенем їхнього 

впливу для першої та другої моделі. Результати показані в таблиці 3.21. 

Таблиці 3.21 

Коефіцієнти β_i та ∆_i впорядкування чинників за ступенем їхнього впливу для 

першої та другої моделі 

До застосування системи Після застосування системи 

Чинники ∆𝑖 Чинники ∆𝑖 
X3 21,19 % x1 24,19 % 

X1 17,34 % x3 24,18 % 

X4 21,19 % x2 19,80 % 

X2 17,34 % x4 15,85 % 

X5 14,65 % x5 15,84 % 

X1X3 0,02 % x1x3 0,08 % 

X2X3 0,03 % x1x2 0,01 % 

X2X4 0,01 % x1x4 0,01 % 
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Продовження таблиці 3.21 

X1X2 0,00 % x2x3 0,01 % 

X1X4 0,02 % x1x5 0,00 % 

X3X5 0,01 % x2x5 0,00 % 

X1X5 0,00 % x3x4 0,00 % 

X2X5 0,00 % x4x5 0,00 % 

X3X4 0,00 % x2x4 0,00 % 

X4X5 0,00 % x3x5 0,00 % 

 

На рисунку показано графіки поверхонь відгуку за фіксованих значень двох 

чинників. 

 

 

Рис. 3.16. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.17. Графік залежності показника y від чинників x1 і x2 за фіксованих 

значень чинників x3 = 0, x4 = 0, x5 = 0 для другої моделі 

 

Рис. 3.18. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для першої моделі 
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Рис. 3.19. Графік залежності показника y від чинників x1 і x5 за фіксованих 

значень чинників x2 = 0, x4 = 0, x3 = 0 для другої моделі 

 

Дослідження впливу факторів методом парних порівнянь 

Для аналізу ступеня впливу кожного з чинників на процес впровадження СУ 

було проведене опитування експертів та побудована матриці парних порівнянь 

важливості чинників до застосування системи та після. 

Після побудови кожним експертом окремої матриці парних порівнянь була 

побудована загальна матриця парних порівнянь (таблиця 3.22). 

 Перевірка узгодженості матриці парних порівнянь. Індекс узгодженості ІУ =

0,092, Як відомо, для шкали [1; 9] випадковий індекс узгодженості (СІ) для зворотно 

симетричних матриць розмірністю 15 дорівнює 1,59.  
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Таблиця 3.22 

Матриця парних порівнянь важливостей чинників до застосування системи 

 

С
М

М
Е

, 
 X

1
 

В
С

П
, 

X
2
 

З
Р

, 
X

3
 

В
П

, 
X

4
 

С
В

, 
X

5
 

X
1
X

2
 

X
1
X

3
 

X
1
X

4
 

X
1
X

5
 

X
2
X

3
 

X
2
X

4
 

X
2
X

5
 

X
3
X

4
 

X
3
X

5
 

X
4
X

5
 

Споживання  

машинами і 

механізмами 

енергії (СММЕ), 

X1 

1 2 0,5 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Витрати на сплату 

послуг (ВСП),  

X2 

1 1 0,3 0,5 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Зберігання ресурсів 

(ЗР),  

X3 

3 4 1 3 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Виробничі 

процеси (ВП),  X4 
1 2 0,3 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Споживання води 

(СВ),  

X5 

0,3 0,3 0,2 0,3 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

x1x2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x3x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x3x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x4x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Вважається, що якщо значення відношення узгодженості менш ніж 0,2 – 

результати аналізу задовільними. Середній випадковий індекс узгодженості для 

матриць порядку 15 дорівнює 1,59. Відношення узгодженості дорівнює 0,057, що 

свідчить про узгодженість. 
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Таблиця 3.23 

Матриця парних порівнянь важливостей чинників після впровадження 

системи 

 

С
М

М
Е

, 
X

1
 

В
С

П
, 

X
2
 

З
Р

, 
X

3
 

В
П

, 
X

4
 

С
В

, 
X

5
 

X
1
X

2
 

X
1
X

3
 

X
1
X

4
 

X
1
X

5
 

X
2
X

3
 

X
2
X

4
 

X
2
X

5
 

X
3
X

4
 

X
3
X

5
 

X
4
X

5
 

Споживання  

машинами і 

механізмами 

енергії(СММЕ), 

X1 

1 2 1 2 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Витрати на сплату 

послуг (ВСП),   

X2 2 

1 0,5 0,5 0,3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Зберігання ресурсів 

(ЗР),  

X3 

1 2 1 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Виробничі 

процеси (ВП), 

X4 

3 2 0,5 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Споживання води 

(СВ),  

X5 0,3 

3 0,5 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

x1x2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x1x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x2x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x3x4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x3x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

x4x5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Розраховані вагові коефіцієнти кожного з чинників наведені в таблиці (табл. 

3.24). 
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Таблиця 3.24 

Розраховані вагові коефіцієнти кожного з чинників 
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На рисунку показана гістограма векторів пріоритетів основних чинників. 

 

 
 

 

Рис. 3.20. Вектори пріоритетів важливості чинників 
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 Як бачимо, пріоритети векторів підтверджують результати регресійного 

аналізу. У таблиці 3.25 наведено порівняння результатів регресійного аналізу та 

методу парних порівнянь. 

Таблиця 3.25 

Порівняння методів регресійного аналізу і парних порівнянь 

Чинник 

До Після 

вектор 

пріоритетів 
∆𝑖 

вектор 

пріоритетів 
∆𝑖 

Споживання  машинами 

і механізмами енергії, 

X1 

17,11 % 21,19 % 18,54 % 24,19 % 

Витрати на сплату 

послуг (ВСП),  

X2 

14,50 % 17,34 % 13,94 % 24,18 % 

Зберігання ресурсів (ЗР), 

X3 
22,48 % 21,19 % 18,04 % 19,80 % 

Виробничі процеси 

(ВП),  X4 
16,65 % 17,34 % 16,90 % 15,85 % 

Споживання води (СВ), 

X5 
11,47 % 14,65 % 15,00 % 15,84 % 

x1x2 1,77 % 0,02 % 1,75 % 0,08 % 

x1x3 1,78 % 0,03 % 1,76 % 0,01 % 

x1x4 1,78 % 0,01 % 1,76 % 0,01 % 

x1x5 1,78 % 0,00 % 1,76 % 0,01 % 

x2x3 1,78 % 0,02 % 1,76 % 0,00 % 

x2x4 1,78 % 0,01 % 1,76 % 0,00 % 

x2x5 1,78 % 0,00 % 1,76 % 0,00 % 

x3x4 1,78 % 0,00 % 1,76 % 0,00 % 

x3x5 1,78 % 0,00 % 1,76 % 0,00 % 

x4x5 1,78 % 0,00 % 1,76 % 0,00 % 

 

Також, був проведений експертний аналіз факторів впливу методом парних 

порівнянь. На основі опитування експертів була побудована матриця парних 

порівнянь для важливості факторів до впровадження системи та після. На основі 

матриць парних порівнянь розраховані вектори пріоритетів факторі, які 

підтверджують попередні висновки.  
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Як бачимо, пріоритети векторів підтверджують результати регресійного 

аналізу. У таблицях наведено порівняння результатів регресійного аналізу та методу 

парних порівнянь.  

На основі регресійних моделей, які побудовані шляхом обробки результатів 

опитування спеціалістів˗експертів були побудовані відповідні моделі залежності 

оцінок експертів від впливу кожного з п’яти факторів на СЕнМ. Експерти оцінювали 

ступінь важливості факторів на результуючу ознаку системи до введення та після 

введення системи ІСУ. Завдяки обробці їхніх оцінок побудовані дві моделі, а саме 

модель № 1 і модель № 2. На основі побудованих моделей виконано ранжування 

чинників із погляду їхньої важливості та ступеня впливу на результуючу ознаку.  

Найважливішими виявилися чинники (у порядку їхньої важливості) X3, X1, X4, 

X2, X5, взаємодії чинників X1X5, X2X3 та інші. Результати аналізу регресійної 

моделі про вплив чинників на показник системи до та після використання ІСУ 

показали, що хоча й порядок важливості чинників не змінився, але змінився ступінь 

впливу окремих чинників до та після введення системи.  

А саме – ступінь впливу чинника X3 зменшився з 21,19 % до 19,80 % – ступінь 

впливу чинника X1 збільшився з 17,11 % до 24,19 %, суттєво збільшився ступінь 

впливу чинника X3 – з 14,50 % до 24,18 %. 
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Рис. 3.21. Система енергетичного менеджменту ДО впровадження 

інтегрованої системи управління 

 

 

Рис. 3.22. Система енергетичного менеджменту ПІСЛЯ впровадження 

інтегрованої системи управління 
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Отже, після дослідження та побудови двох основних моделей, що формують на 

підприємстві одну діючу інтегровану систему, продовжуємо дослідження саме її на 

молокопереробному заводі. 

Дослідження стосуються оцінки впливу небезпечних чинників (СЕнМ + 

СУБХП) на основі методів регресійного. Для аналізу були проведені 

експериментальні дослідження у вигляді опитування експертів. Експертиза 

проводилася на підставі відповідей експертів згідно з опитувальним листом. 

Експертний лист був складений за планом Бокса˗Бенкіна. У якості відгуків 

виступали оцінки експертів щодо ІСУ. Експерти оцінювали ситуацію за 100˗бальною 

шкалою. Переклад значень рівнів чинииків у нормовану шкалу наведений у таблиці 

3.26. 

 

Таблиця 3.26 

Оцінка впливу небезпечних чинників інтегрованої системи 

Небезпечний чинник 

Абсолютні 

значення НФ 

в балах 

Рівні впливу 

чинника на СУ 

Нормовані значення 

впливу НФ на СУ 

Споживання  машинами і механізмами 

енергії 

(СММ), X1 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Витрати на сплату послуг  

(ВСП), X2 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зберігання ресурсів (ЗР), X3 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

 Низький 

в 

с 

н 

Виробничі процеси (ВП), X4 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Споживання води 

(СП), Х5 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

 Низький 

в 

с 

н 

Надійність постачальника (НП) 

Х6 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Рівень менеджменту 

(РМ), Х7 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

 Низький 

в 

с 

н 
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Продовження таблиці 3.26 

Компетентність персоналу 

(КП), Х8 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

Зовнішнє середовище 

(ЗС), Х9 

0˗39 

40˗59 

60˗100 

Високий 

Середній 

Низький 

в 

с 

н 

  

Далі дослідження впливу чинників проводяться за допомогою методом парних 

порівнянь. Для аналізу ступеня впливу кожного з чинників на процес ІСУ було 

проведене опитування експертів та побудована матриці парних порівнянь важливості 

чинників до застосування системи та після. Після побудови кожним експертом 

окремої матриці парних порівнянь була побудована загальна матриця парних 

порівнянь (табл. 3.27). 

Таблиця 3.27 

Матриця парних порівнянь важливостей чинників до застосування ІСУ 
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Х
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о
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со
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у
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Х
8
 

З
о
в
н

іш
н

є 
се

р
ед

о
в
и

щ
е 

(З
С

),
 Х

9
 

Споживання  машинами і 

механізмами енергії (СММ), 

Х1 
1,00 2,00 2,00 0,33 2,00 1,00 0,25 2,00 2,00 

Витрати на сплату послуг 

(ВСП), Х2 
0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Зберігання ресурсів (ЗР), Х3 0,50 2,00 1,00 0,33 2,00 3,00 0,25 2,00 2,00 

Виробничі процеси (ВП), Х4 1,00 1,00 0,50 1,00 2,00 2,00 0,25 1,00 4,00 

Споживання води (СП), Х5 0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 5,00 1,00 1,00 2,00 

Надійність постачальника 

(НП), Х6 
1,00 1,00 0,33 0,50 0,20 1,00 2,00 0,50 4,00 
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Продовження таблиці 3.27 

Рівень менеджменту, Х7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Компетентність персоналу, Х8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Зовнішнє середовище (ЗС), Х9 0,50 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 0,50 0,50 1,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.23. Механізм побудови структурних елементів ІСУ 

 

Перевірка узгодженості матриці парних порівнянь. Індекс узгодженості 

ІУ = 0,01, Як відомо, для шкали [1; 9] випадковий індекс узгодженості (СІ) для 

зворотно симетричних матриць розмірністю 9 дорівнює 1,45.  

Вважається, що якщо значення відношення узгодженості менш ніж 0,2 – 

результати аналізу задовільними. Середній випадковий індекс узгодженості для 

Показники ІСУ: 

результативність програм-передумов 

результативність системи НАССР 

результативність інтерактивного  

інформування, результативність системного 

управління 

задоволеність замовника  

рівень травматизму 

рівень профзахворювання 

Ціль — конфігурація 

моделі 

 

Чинники впливу на ризики ІСУ: 

надійність постачальника 

рівень менеджменту 

компетентність персоналу 

виробничі процеси 

зовнішнє середовище 

ризики виробничих процесів 

  шкідливі умови праці 

небезпечні умови праці 

соціально-культурні чинники 
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матриць порядку 9 дорівнює 1,45. Відношення узгодженості дорівнює 0,06, що 

свідчить про узгодженість. 

Таблиця 3.28  

Матриця парних порівнянь важливостей чинників після застосування ІСУ 
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Споживання машинами 

й механізмами енергії 

(СММ), Х1 

1,00 1,00 1,00 0,33 2,00 2,00 0,25 2,00 3,00 

Витрати на сплату послуг 

(ВСП), Х2 
1,00 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

Зберігання ресурсів (ЗР), 

Х3 
1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 

Виробничі процеси (ВП), 

Х4 
1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

Споживання води (СП), 

Х5 
0,50 1,00 0,50 0,50 1,00 5,00 1,00 0,50 2,00 

Надійність постачальника 

(НП),Х6 
0,50 1,00 0,50 0,50 0,20 1,00 2,00 0,50 9,00 

Рівень менеджменту,Х7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 3,00 

Компетентність 

персоналу, Х8 
0,50 1,00 0,50 1,00 2,00 2,00 0,50 1,00 5,00 

Зовнішнє середовище 

(ЗС), Х9 
0,33 0,50 0,50 0,50 0,50 0,11 0,33 0,20 1,00 

 

Розраховані вагові коефіцієнти кожного з чинників наведені в таблиці (таблиця 

3.29.). 
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Таблиця 3.29 

Вагові коефіцієнти чинників 
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До 

ІСУ 
12,66 % 11,35 % 12,25 % 12,26 % 11,64 % 9,08 % 12,26 % 13,24 % 5,26 % 

Після 

ІСУ 
11,48 % 10,63 % 15,62 % 13,39 % 10,09 % 9,01 % 14,01 % 11,77 % 4,01 % 

 

На рисунку показана гістограма векторів пріоритетів основних чинників. 

 

 
 

Рис. 3.24. Вектори пріоритетів важливості чинників 

 

12.66%

11.35%
12.25% 12.26%

11.64%

9.08%

12.26%
13.24%

5.26%

11.48%
10.63%

15.62%

13.39%

10.09%

9.01%

14.01%

11.77%

4.01%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

18.00%

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9

до після



194 
 

 
 

Рис. 3.25. Модель інтегрованої системи управління 

 

На основі регресійних моделей, які були побудовані внаслідок обробки 

результатів опитування експертів, побудовані відповідні моделі залежності оцінок 

експертів від впливу кожного з дев’яти чинників на ІСУ. Експерти оцінювали ступінь 

важливості чинників на результуючу ознаку системи до введення та після введення 

системи ІСУ. Внаслідок обробці їхніх оцінок побудована модель.  

На основі побудованої моделі виконано ранжування чинників із погляду їхньої 

важливості та ступеня впливу на результуючу ознаку. Найважливішими виявилися 

чинники (в порядку їхньої важливості) X3, X7, X4, X8, X1, X2, X5, X6, X9 взаємодії 

чинників X1X5, X2X3, та інші. Результати аналізу регресійної моделі про вплив 

чинників на показник системи до та після використання ІСУ показали, що хоча й 

порядок важливості чинників не змінився, але змінився ступінь впливу окремих 

чинників до та після введення системи. А саме: ступінь впливу чинника X1 

зменшився з 12,66 % до 11,48 %,  ступінь впливу чинника X7 збільшився з 12,26 % до 

14,01 %, суттєво збільшився ступінь впливу чинника X3 – з 12,25 % до 15,62 %. 
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3.3. Оцінка якості і безпечності харчових продуктів та 

енергоменеджменту в умовах функціонування інтегрованої системи управління. 

 

Відповідно до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

то, «харчовий продукт (їжа) — це будь˗яка речовина або продукт (сирий, включно із 

сільськогосподарською продукцією, необробленою, напівобробленою або 

обробленою), призначений для споживання людиною».  

А «сільськогосподарською продукцією є сільськогосподарські харчові 

продукти тваринного та рослинного походження, що призначені для споживання 

людиною в сирому або переробленому стані як інгредієнти для їжі». Основними 

характеристиками харчових продуктів є їхня безпечність та якість. 

У законодавстві нашої країни безпечність харчового продукту визначається, як 

стан харчового продукту, який є результатом діяльності із виробництва й обігу, що 

здійснюється із дотриманням вимог, встановлених санітарними заходами та / або 

технічними регламентами, і забезпечує впевненість у тому, що харчовий продукт не 

завдає шкоди здоров’ю людини або споживача, якщо він спожитий за призначенням. 

Безпечним вважається харчовий продукт, що не створює шкідливого впливу на 

здоров’я людини безпосередньо чи опосередковано за умов його виробництва й обігу 

із дотриманням вимог санітарних заходів і споживання чи використання за 

призначенням.  

«Якість харчового продукту — це ступінь досконалості властивостей та 

характерних рис харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та 

побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий продукт».  

«Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її 

придатність задовольнити певні потреби відповідно до призначення». 

Для оцінки якості продукції використовується система показників, які 

групуються на узагальнюючі, комплексні та одиничні.Узагальнюючі показники 

характеризують загальний рівень якості продукції: обсяг і частку прогресивних видів 
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виробів у загальному випуску, сортність (марочність), економічний ефект і додаткові 

витрати, пов'язані з поліпшенням якості. 

Комплексні показники характеризують декілька властивостей виробів, 

включно з витратами, що пов'язані з розробкою, виробництвом і експлуатацією. 

Одиничні показники якості характеризують одну з властивостей продукції 

(товарів) і класифікуються за такими групами: 

 Показники призначення; 

 Показники економічності; 

 Показники надійності; 

 Показники технологічності; 

 Ергономічні показники; 

 Естетичні показники; 

 Показники стандартизації; 

 Показники транспортабельності; 

 Екологічні показники; 

 Економічні показники; 

 Показники безпеки. 

На якість харчових продуктів впливає: 

 сировина 

 технологія виробництва 

 тара та пакувальні матеріали 

Для визначення якості харчових продуктів використовується органолептичний, 

інструментальний, експертний, вимірювальний, соціологічний методи. 

Органолептичний метод — визначає якість молочних продуктів за допомогою 

органів чуття, зору, нюху, дотику, слуху, смак. Починають оцінку якості продуктів із 

зовнішнього вигляду, а потім визначають смак, запах, консистенцію. Перед 

органолептичною оцінкою перевіряють упаковку, маркування продукту.  
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Експертний метод — визначення показників якості молочної продукції на 

основі оцінювання і шкали, що приймається експертами. В експертну групу 

включають висококваліфікованих працівників. 

Соціальний метод — збір думок соціологічного опитування щодо якості 

молочного продукту. 

Для практичного оцінювання безпечності продукції користуються показниками 

безпеки. Показники безпеки продовольчої продукції науково обґрунтовані показники 

вмісту (граничні допустимі межі впливу) у зазначеній продукції шкідливих для 

здоров'я та життя людини компонентів чи речовин хімічного, біологічного, 

радіаційного та будь˗якого іншого походження, недотримання яких призводить до 

шкідливого впливу на здоров'я людини. 

Класифікація профілів безпечності: 

І група — це базові профілі безпечності, що сформовані з базових параметрів 

безпечності харчових продуктів, числові значення, яких обов’язково встановлюються 

в нормативних документах. 

ІІ група — це оцінювані профілі безпечності, що сформовані з оцінюваних 

параметрів безпечності харчових продуктів. Числові значення, яких визначають 

експериментально, а саме через вимірювання відповідних властивостей 

досліджуваного об’єкта. 

Оцінку поточного стану енергоменеджменту на молокопереробному 

підприємстві, під час нашого обстеження виконується у такий спосіб. Обов’язково 

заповнюється матриця енергоменеджменту (дивитися табл. 3.30 та 3.31), та також 

первинний чек˗лист [16, 17, 18–21].  

Матриця енергоменеджменту, визначає наявний на молокопереробному 

підприємстві рівень енергоменеджменту. Таких рівнів встановлено  всього п’ять, а 

саме 0, 1, 2, 3, 4. Усі елементи матриці відображають один із шести організаційних 

аспектів, тобто політику, організацію, мотивацію, інформаційні системи, маркетинг 

й інвестування. Градація від 0 до 4 являють собою все більш досконалі підходи до 

вирішення всіх цих питань. 
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Таблиця 3.30 

Матриця енергоменеджменту 

Рівень Складова СЕнМ Зміст СЕнМ 

4 Енергетична 

політика 

Енергетична політика, план дій та регулярні огляди знаходять 

розуміння у вищого керівництва, як частина загальної 

стратегії. 

Організація Енергоменеджмент повністю інтегрований у структуру 

менеджменту. 

Делегування відповідальності за енергоспоживання. 

Мотивація Офіційні й неофіційні канали взаємодії регулярно 

використовуються енергоменеджером та персоналом 

енергослужб на всіх рівнях. 

Інформаційні 

системи 

Всеосяжна система встановлює цілі, стежить за споживанням, 

встановлює порушення, кількісно визначає економію та 

реєструє бюджетні витрати. 

Маркетинг Маркетинг показників енергоефективності й роботи 

енергоменеджменту як всередині підприємства, так і за його 

межами. 

Інвестиції Ухил у бік екологічно чистих схем із детальною оцінкою 

інвестування в усі варіанти нового будівництва й 

модернізації. 

3 Енергетична 

політика 

Офіційна енергетична політика, але ж немає зацікавленості із 

боку вищого керівництва. 

Організація Енергоменеджер контролюється комітетом з енергетики, 

який представляє всіх споживачів та очолюваним членом 

керівної ради. 

Мотивація Комітет з енергетики використовується, як основний канал 

поряд із прямими контактами із головними споживачами 

Інформаційні 

системи 

Звіти за цільовим моніторингом для всіх підрозділів, що 

грунтуються на безпосередніх вимірах, а також інформація 

про економію. 

Маркетинг Програма підвищення усвідомлення для персоналу та 

регулярні рекламні компанії. 

Інвестиції Ті ж самі критерії окупності, які є прийнятними для всіх 

інших вкладень 

2 Енергетична 

політика 

Не прийнята офіційно енергетична політика та розроблена 

енергоменеджером чи старшим менеджером підрозділу. 

Організація Обов’язково є посада енергоменеджера, який звітує 

спеціальному комітету, про структуру управління та 

повноваження неясні. 

Мотивація Зв’язок з основними споживачами через спеціальний комітет 

і очолюваний старшим менеджером підрозділу. 

Інформаційні 

системи 

Звіти за цільовим моніторингом обов’язково для всіх 

підрозділів, що грунтуються на показаннях комерційних 

лічильників. Енергетичні показники можуть 

використовуватися у розробці бюджету. 

Маркетинг Навчання деяких або всіх спеціально виділених 

співробітників. 

Інвестиції Інвестиції тільки за критерієм малого терміну окупності. 
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Продовження таблиці 3.30 

1 Енергетична 

політика 

Не зафіксований у письмовому вигляді набір рекомендації 

Організація Енергоменеджмент покладено, як одне з завдань на 

кого˗небудь з обмеженими можливостями чи впливом. 

Мотивація Неофіційні контакти між інженерами й окремими 

споживачами. 

Інформаційні 

системи 

Звіти за витратами грунтуються на розрахунках. Інженер 

збирає звіти для внутрішнього використання в технічному 

відділі. 

Маркетинг Неофіційні контакти використовуються для пропаганди 

енергозбереження. 

Інвестиції Впровадження тільки малозатратних заходів 

0 Енергетична 

політика 

Немає певної політики. 

Організація Енергоменеджмент чи будь˗яке формальне делегування 

відповідальності за енергоспоживанням відсутні. 

Мотивація Немає контактів зі споживачами. 

Інформаційні 

системи 

Немає інформаційної системи. Немає обліку 

енергоспоживання. 

Маркетинг Не пропагується енергозбереження 

Інвестиції Немає внеску в підвищення енергоефективності. 

 

Таблиця 3.31 

Інтегральні показники тесту 

Оцінка Стан Рекомендації 

22–24 

Відмінно 

Енергетичний менеджмент має вищий 

пріоритет на підприємстві. Необхідно 

продовжувати роботу, не 

забуваючи правило: самозаспокоєність 

небезпечна 

Потрібно намагатися бути в курсі 

передових досягнень у 

енергозберігаючих технологіях та 

управлінні енергоспоживанням, а також 

впроваджувати їх у свою практику 

19–21 

Добре 

Енергетичний менеджмент цікавить 

підприємство загалом, проте 

керівництво відносить управління 

енергетикою швидше до технічних 

питань, ніж до загального 

менеджменту 

Необхідно переглянути базові аспекти 

організації, включити ефективне 

управління енергоспоживанням у 

пріоритетні напрями з контролю витрат; 

удосконалювати структуру та процедуру 

енергоменеджменту 

13–18 

Посередньо 

Енергетичний менеджмент носить 

непослідовний характер. Керівництво 

вважає, що управління енергією – 

інженерно˗технічна задача. Потенціал 

енергоменеджменту використовується 

слабо 

Основне завдання – підняти престиж 

енергоменеджера, впровадити в 

практику всі аспекти цільового 

моніторингу, підвищивши тим самим 

віддачу від його роботи. 

  



200 
 

Продовження таблиці 3.31 
7–12 

Погано 

Є елементи енергетичного 

енергоменеджменту, реалізовані, 

ймовірно, у різних групах, зайнятих, в 

основному, експлуатацією обладнання. 

Можливості енергоменеджменту 

використовуються слабо 

Необхідно виявити основні перешкоди, 

що заважають розвитку системи 

енергоменеджменту, та усунути їх. 

Потрібні істотні зусилля з інтеграції 

енергоменеджменту в структуру 

управління підприємством 

0–6 

Дуже 

погано 

Енергетичний менеджмент відсутній 

чи знаходиться в зародковому стані. 

Підприємство несе втрати від 

неефективного використання енергії – 

можливо 20 % та більше від її вартості 

Необхідно планомірно налагоджувати 

систему управління енергоспоживанням 

в усіх її аспектах: технічному оснащенні, 

створенні структури та процедури, 

навчання персоналу 

 

Для самої оцінки поточного стану реалізації політики формування СЕнМ 

викоритовуються відповідні «Чек˗листи», саме ті, які датально аналізуються 

елементи складових СЕнМ, як «Політика у галузі енергетики», «Планування», 

«Огляд» та «Огляд СЕнМ вищим керівництвом». 

 

3.4. Контролінг витрат на безпечність продукції та енергозбереження  

молокопереробного підприємства 

 

На основі нового впровадження додаткової функції управлінського апарату, а 

саме контролінгу [24], використовуючи запроваджену систему показників ІСУ, було 

досліджено результативність та ефективність функціонування інтегрованої системи 

управління на технологічні процеси досліджуваного харчового підприємства. 

Побудова моделі витрат на безпечність харчової продукції та енергозбереження 

починається із загальних витрати на безпечність харчових продуктів та 

енергозбереження, які так само поділяються на: 

1. Витрати на відповідність (попередження низького рівня безпечності харчових 

продуктів, попередження витрат енергії, контроль досягнутого рівня безпечності 

харчових продуктів, контроль енерговитрат); 

2. Витрати на відповідність (внутрішній і зовнішній брак, витрати на приведення 

у відповідність продукту, витрати через неефективне функціонування 

технологічного процесу). 
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Елементи витрат – є інструмент управління якістю та безпечністю керівника 

будь˗якої ланки виробництва, звідси виникає гостра необхідність визначити кодові 

символи для кожного елемента. У таблицях 3.32. та 3.33. наведені витрати 

молокопереробного підприємства на газ та світло за чотири роки. Завдяки збору цих 

даних ми проводили контролін енерговитрат на виробництво якісної та безпечної 

молочної продукції.  

Таблиця 3.32 

Витрати на газ 

Місяці 2014 2015 2016 2017 

Січень 95007 79229 75267,55 72256,85 

Лютий 123530 65700 60444 55608,48 

Березень 176294 117837 113123,5 109729,8 

Квітень 195809 127765 120098,6 112892,7 

Травень 231008 206641 200441,8 194428,5 

Червень 114239 260700 239844 220656,5 

Липень 267317 236244 222068,9 208744,8 

Серпень 100000 203935 195777,6 187946,5 

Вересень 60000 169689 164598,3 159660,4 

Жовтень 50000 142909 131476,3 119643,4 

Листопад 40000 81426 76540,82 68886,73 

Грудень 27101 66339 63685,73 59864,58 

Сума 1480305 1758414 1663367 1570319 

Середнє значення 123358,8 146534,5 138613,9 130859,9 

Середній відсоток зменшення в порівнянні з попереднім 

роками 
5,41% 5,59% 

 

                                                                                                     Таблиця 3.33 

Витрати на світло 

Місяці 2014 2015 2016 2017 

Січень 105759 120912 114866,4 110271,7 

Лютий 126904 115414 106180,9 97686,41 

Березень 130998 136806 131333,8 127393,7 

Квітень 182456 169917 159722 150138,7 

Травень 209437 212991 206601,3 200403,2 

Червень 253552 350732 322673,4 296859,6 
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Продовження таблиці 3.33 

Липень 259598 325952 306394,9 288011,2 

Серпень 252958 303207 291078,7 279435,6 

Вересень 277726 265962 257983,1 250243,6 

Жовтень 177165 242525 223123 203041,9 

Листопад 133071 197834 185964 167367,6 

Грудень 122514 144698 138910,1 130575,5 

Сума 2232138 2586950 2444832 2301429 

Середнє значення 186011,5 215579,2 203736 191785,7 

Середній відсоток зменшення в порівнянні з попереднім 

роком 
5,49% 5,87% 

 

 

Рис. 3.26. Динаміка витрат на газ 

 

 

Рис. 3.27. Динаміка витрат на світло 
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Як видно з таблиць, впровадження контролінгу дасть можливість керівництву 

підприємства визначити перспективну сферу витрат на забезпечення, у тому числі, 

витрати на технологічні операції і водночас поліпшуючи показники ІСУ та 

технологічних процесів молокопереробного підприємства. 

 

ВИСНОВКИ ДО ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ 

1. У третій розділ покладений аналіз методів оцінки ризиків, а саме досліджений 

механізм застосування, переваги та, головне, недоліки цих методів. Також, за 

допомогою даного аналізу, було обрано найбільш раціональні методи оцінки ризиків 

на досліджуваному молокопереробному підприємстві. 

2. Запропоновані моделі є універсальними, розроблені з урахуванням вимог 

основних, визнаних на міжнародному рівні стандартів, і можуть бути застосовані під 

час побудови інтегрованої системи управління молокопереробного підприємства в 

тому числі й переробних підприємств інших галузей. Саме цей підхід дає змогу на 

кожному важливому етапі проектування безпосередньо порівняти різні варіанти 

моделі й оцінити вплив результатів декомпозиції на вихідні та вихідні параметри 

системи. 

3.       Досліджені та побудовані моделі СУБХП, СЕнМ та ІСУ показують, що системи 

управління працюють і приносять свою користь переробним підприємствам, а саме 

забезпечує стабільний та передбачений рівень якості продукції, що є наслідком 

стабільних технологічних процесів, стає передумовою до сталого розвитку 

підприємства, залучення додаткових інвестицій та контролінгу витрат, що суттєво 

впливає на конкурентоспроможність галузі на світовому ринку. 

4. Результати цих дослідження свідчать, що контролінг має стати невід’ємною й 

обов’язковою функцією управлінського апарату підприємства, що буде 

забезпечувати молокопереробному підприємству попередження й усунення 

виробництва небезпечної продукції, оптимізує енерговитрати та зменшить 

собівартість молочної продукції.  
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РОЗДІЛ 4. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛІ ОЦІНКИ РИЗИКІВ 

ШЛЯХОМ ПОБУДОВИ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

У четвертому розділі наведені результати власних експериментальних 

досліджень, що підтвердили теоретичні положення, які отримані в третьому 

розділі, і дозволили розробити комплект нормативної. 

 

4.1. Дослідження моделі оцінки ризиків шляхом побудови інтегрованої 

системи управління молокопереробного підприємства 

 

Експеримент проводився на базі ТОВ «Рихальський завод сухого молока» 

під час розроблення ІСУ було використано традиційний і підхід – впровадження 

двох стандартів на базі вже наявної СУБХП.  

Були поставлені такі завдання: 

1. Провести апробацію моделей.  

2. Провести валідацію моделі ІСУ.  

3. Визначити рівень безпечності всіх видів продукції ТОВ «Рихальський 

завод сухого молока». 

Припущення щодо проведення експерименту щодо дієвості інтегрованої 

системи управління, використовуючи ризикоорієнтований підхід, є більш 

результативною та ефективною складовою, ніж окремі системи управління, 

побудовані традиційним способом. Метою даного аналізу є визначення 

зовнішніх та внутрішніх чинників, які можуть негативно впливати на безпечність 

молокопродуктів, на енергозбереження виробництва цих молочних продуктів, 

оцінка їхнього впливу, визначення результативності й ефективності ІСУ.  

Для того, щоби виявити ризики [1˗4] необхідно передбачити подію, яка 

може відбутися чи не відбудеться у зв'язку із наявністю джерел ризику, а потім 

передбачити їх можливі наслідки. Наслідки впливають безпосередньо на цілі 



208  

організації. Для цього існує давно розроблений алгоритм аналізування ризиків 

ІСУ, зображений на рисунку 4.1. 

 

Рис. 4.1. Алгоритм аналізування ризиків ІСУ 

 

На першому етапі група експертів провела ідентифікацію та оцінювання 

небезпек [5], які створюють ризики для ІСУ на базі проведеного в третьому 

розділі дослідження методом експертних оцінок. Під час дослідження вивчався 
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ризик від впливу на ІСУ таких чинників: надійність постачальника, рівень 

менеджменту, компетентність персоналу, виробничі процеси, зовнішнє 

середовище, ризики виробничих процесів, енерговитрати, енергозбереження на 

всіх ланках виробництва молочної продукції, соціально˗культурні чинники. 

Тому безпечність продукції підприємства та енергозбереження, у яких ця 

продукція виробляється, залежать від сукупного впливу цих чинників. 

Збирається вся інформація, отримана з різних джерел, динаміка енерговитрат, 

аналізується нормативна документація, виявляються залишкові ризики. 

 На другому етапі проводиться оцінювання ризику. Робоча група 

відповідає на запитання: Що? Де? Коли? Як? Чому може виникнути небезпечна 

ситуація? Визначаються всі можливі джерела небезпеки, встановлюється 

характеристика кожного небезпечного чинника та оцінюється його вплив. 

Надається загальна характеристика ризику.  

На третьому етапі на підставі результатів оцінювання ризиків керівник 

приймає альтернативне рішення та в разі необхідності застосовуються запобіжні 

та коригувальні дії.  

Четвертий етап. Якщо небажана подія наступила, про ризик повідомляють 

всі зацікавлені сторони.  

П’ятий етап. Чинники, які справляють на підприємство суттєвий вплив, 

створюють ризикові ситуації. Отже, це означає, що ризику цілком в усіх 

ситуаціях не можна уникнути, а його можна тільки зменшити до певних меж чи 

відмовитися від нього. Тому підприємства повинні проводити моніторинг 

ризиків.  

Запропонований алгоритм аналізу ризиків дав можливість забезпечити 

раціональне управління ризиками молокопереробного підприємства. 

Застосування даної методики й алгоритму на ТОВ «Рихальський завод сухого 

молока» дало змогу більш оперативно проводити оцінку ризиків (скоротити 

термін проведення процедури оцінювання на 15 %) [6]. 

Запропоновані моделі були апробовані в умовах реального виробництва на 

ТОВ «Рихальський завод сухого молока».  
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Рис. 4.2. Багаторівнева модель прийняття управлінського рішення на 

основі оцінки ризиків 

 

Проведена апробація моделі (рис. 4.2.) оцінки ризиків створення 

енергозберігання отримала позитивні результати, які говорять про можливість 

використання зазначеної моделі на практиці.  
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Результати експерименту: СУБХП – рівень ризику впливу небезпечного 

чинника на безпечність молокопродуктів після впровадження 

ризикоорієнтованої ІСУ знизився на 5 %; СЕнМ – рівень ризику створення 

енергозберігання відповідно знизився на 6 % за рахунок призначення 

організаційно˗технічних заходів керування та проведення моніторингу в 

критичних точках контролю. Отже, проведені дослідження підтвердили 

адекватність розроблених формалізованих моделей оцінки ризиків СУ та 

дієздатність і доцільність використання зазначених моделей на практиці. 

Основні етапи створення ІСУ: 

1. Визначення цілей. 

2. Визначення структурних елементів ІСУ. 

3. Формування показників ІСУ. 

4. Формування переліку небезпечних чинників, які впливають на ІСУ. 

5. Розроблення концептуальної моделі. 

6. Програмна реалізація імітаційного моделювання. 

7. Планування і проведення експерименту. 

8. Перевірка адекватності моделі. 

9. Прийняття рішення щодо прийнятності або неприйнятності моделі. 

Для апробації трирівневого механізму побудови і впровадження [7] ІСУ на 

практиці, у реальних умовах молокопереробного виробництва, за допомогою 

методу багатокритеріальної оптимізації, було проведено експериментальне 

дослідження, під час якого перевірялася відповідність моделі ІСУ вимогам 

стандартів ISO 22000 та ISO 50001. 

Приймаємо до уваги, що за побудови ІСУ велике значення має ранжування 

її оціночних показників. 

Такий підхід дає можливість [8˗10], насамперед, визначити важливість усіх 

її компонентів та розподіл ресурсів у процесі функціонування ІСУ на 

конкретному молокопереробному підприємстві. 

Елементи моделі: 

1. Вихідні дані: чинники ризику, що впливають на ІСУ. 
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2. Залежність між величинами.  

3. Обмеження для кожного чинника, зазвичай, експертами приймалися три 

рівні, а саме низький (далі за текстом Н), середній (далі за текстом С) і високий 

(далі за текстом В). 

Група експертів провела оцінку стану підприємства за 4 квартал 2019 року. 

Встановлено: 

1. Якість послуг із поставок молочної сировини. Загальна оцінка 

небезпечних чинників надійність постачальника склала 36 балів (високий рівень 

впливу чинника на ІСУ). 

2. Аналіз якості сировини за квартал відділом закупівель не проведений. 

Загальна оцінка рівень менеджменту склала 35 балів (високий рівень впливу 

чинника на ІСУ). 

3. Працівники середньої ланки не пройшли черговий курс навчання по 

системі НАССР. Загальна оцінка − компетентність персоналу склала 33 бали 

(високий рівень впливу чинника на ІСУ). 

4. Технологічне обладнання потребує поточного ремонту. Загальна оцінка 

НФ виробничі процеси склала 34,5 балів (високий рівень впливу чинника на 

ІСУ). 

5. Загальна оцінка − зовнішнє середовище в 4 кварталі 2019 року склала 80 

балів (низький рівень впливу чинника на ІСУ).  

6. Енергозбереження на всіх ланках – 36 балів (високий рівень впливу НФ). 

7. Ризики виробничих процесів – 35 балів (високий рівень впливу НФ). 

8. Споживання енергії – 35,5 балів (високий рівень ризику для робітників). 

9. Компетентність працівників − 56 балів (середній рівень впливу чинника 

на ІСУ) [11 ˗ 18]. 

Як показали дослідження, запропонований механізм дає змогу сформувати 

загальну структуру моделі ризикоорієнтоваої ІСУ та визначити залежність між 

станом функціонування підприємства й оцінкою ризиків ІСУ, що перебувають у 

певних взаємозв’язках між собою, функціонують, як єдине ціле, та забезпечують 

виробництво конкурентоспроможної харчової молочної продукції [19, 20].  
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4.2. Енергоаудит ТОВ «Рихальський завод сухого молока» 

 

Є багато способів для визначення споживання енергії будинками, 

обладнанням, допоміжними спорудами та методів її економії, але найкращим, 

найефективнішим, найдієвішим способом на даний момент розвитку 

енергетичної політики держави − це енергетичний аудит [21]. 

Енергетичний енергоаудит ˗ проведення обстеження будівлі чи певного 

підприємства для визначення можливих шляхів економії енергоресурсів, а, отже, 

коштів і покращення умов перебування мешканців і персоналу. Найголовнішим 

результатом енергетичного аудиту являється перелік рекомендацій щодо 

зниження енергоспоживання та витрат на енергоносії із зазначенням їхньої 

вартості й окупності. Бездоганний і якісний енергетичний аудит повинен 

передувати всім проектам реконструкції будівель для того, щоби максимально 

ефективного використовувати наявні фінансові ресурси. 

Для проведення енергоаудиту необхідні забезпечити такі три складові, а 

саме: 

 бажання, сприяння замовника й персоналу будівлі чи підприємства 

загалом; 

 досвідчений, кваліфікований енергоаудитор; 

 достатня приладова база, яка постійно оновлюється. 

Об’єктами енергетичного обстеження зазвичай виступають: самі 

підприємства й організації, будинки, будівлі, споруди, енергоспоживаюче 

обладнання, устаткування, системи опалення і вентиляції, системи 

водопостачання і водовідведення, використання вторинних енергоресурсів, 

системи комунальної інфраструктури тощо. 

Енергетичний аудит може проводитися до продукції, технологічного 

процесу, а також юридичної особи або індивідуального підприємця. 

Енергоаудит молокопереробного підприємства базується на 

порівняльному аналізі фактичних та нормалізованих, а саме визначених 

експертом, що відповідають науково˗обґрунтованому протіканню виробничих 
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процесів, та показників витрат ПЕР з урахуванням поточного стану 

досліджуваного виробництва. Отже, для кожного етапу енергоаудиту існують 

цілі та перелік відповідних робіт. Усі суб’єкти великого та малого 

підприємництва зобов’язані проводити енергетичний аудит із періодичністю – 

один раз на чотири роки, що здійснюється після першого енергетичного аудиту. 

Таблиця 4.1 

Методи досягнення цілей енергетичного обстеження 

Цілі Методи досягнення 

Отримання об'єктивних даних 

про обсяг споживання 

енергетичних ресурсів 

Аналіз технологічних схем, технічного стану та умов 

експлуатації внутрішніх систем енергоспоживання 

Аналіз існуючих систем обліку енергоресурсів 

Проведення вибіркового тепловізійного обстеження 

огороджу вальних конструкцій 

Визначення показників 

енергетичної ефективності 

Визначення величин нормативного споживання 

енергоресурсів (на підставі технічної, проектної та договірної 

документацію об’єктах) 

Визначення відповідності нормативних показників 

енергоефективності об'єктів їх дійсним значенням 

Визначення потенціалу 

енергозбереження та 

підвищення енергетичної 

ефективності 

Складання нормативних та фактичних енергобалансі в 

об'єкта; 

Визначення потенціалу енергозбереження, визначення 

фактичних показників енергоефективності об'єкта 

Розробка рекомендацій та 

технічних рішень із 

підвищення 

енергоефективності 

Розробка організаційних та технічних заходів, 

спрямованих на енергозбереження та підвищення 

енергоефективності 

Аналіз техніко˗економічних характеристик заходів 

Розробка енергетичного 

паспорта споживача 

паливно˗енергетичних 

ресурсів 

Підготовка паперових та електронних документів 

відповідно до встановлених вимог 

Оцінка можливостей 

фінансування проекту 

Проводиться аналіз кредитних продуктів та 

можливостей залучання грантових коштів на реалізацію 

енергоефективного проекту 

 

На прикладі ТОВ «Рихальський завод сухого молока»: 

‒ перший енергетичний аудит проведений до 5 листопада 2018 року; 
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‒ всі подальші енергетичні аудити проводяться із періодичністю один 

раз на чотири роки, що здійснюється після першого енергетичного 

аудиту. 

Спираючись на аналіз досліджень і рекомендації щодо проведення 

енергоаудитів, можна виділити два основних види енергетичного аудиту, а саме 

комплексний енергоаудит і експрес˗енергоаудит. Експрес˗аудит – це поверхневе 

обстеження будівлі і виявлення найбільш очевидних недоліків, намічає план 

робіт для комплексного енергоаудиту. Точність рекомендацій цього аудиту 

оцінюється на рівні 10 ˗ 20%. Комплексний енергоаудит – це поглиблене 

вивчення конструкції будівлі й інженерних мереж та проведення 

інструментальних замірів, а також підготовка детального плану впровадження 

енергоефективних заходів, так само й економічний аналіз [22]. 

Починається енергетичний аудит із детального вивчення вже наявної 

інформації про будівлю або підприємство, а саме: 

 статистики енергоспоживання за попередні періоди; 

 всієї проектної документації; 

 скарг і бачення до реконструкції персоналу; 

 інформації про встановлені вузли обліку і давачі; 

 особливостей регіону, тобто джерела енергоспоживання, види палива, 

погодні умови тощо. 

Коли вже зібрана достатню кількість усіх потрібних матеріалів, 

енергоаудитор будує баланс споживання енергоресурсів та вибирає заходи, що 

можуть бути впроваджені й розраховує їхню ефективність. Зазвичай дні заходи 

поділяються на організаційні і швидкоокупні (до 1˗2 років), заходи із середнім 

терміном окупності (3˗6 років) і довгоокупні (понад 7 років). 

Результатом є звіт з енергоаудиту, який дає можливість замовнику 

прийняти рішення про подальшу реконструкцію будівлі або підприємства. 

Енергосервісній компанії під час проведення енергетичного обстеження об’єкту 

і для розроблення заходів з енергозбереження, доволі часто доводиться 
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проводити вимірювання, вибираючи та застосовуючи для цього необхідні 

методи, засоби (рис. 4.5˗4.11). 

Проводяться вимірювання: 

− витрат рідини, пари, газу і споживання теплової енергії; 

− кількості і якості електричної енергії; 

− значення параметрів технологічних процесів, наприклад, це температура, 

рівень освітленості, рівень рідини, швидкості повітря, склад відпрацьованих 

газів та вологості тощо; 

− тривалості роботи устаткування, систем освітлення та моменту 

виникнення певних подій тощо. 

У разі необхідності проводяться обов’язкові додаткові вимірювання. 

Розглянемо, представлені нижче, приклади використання приладів саме для 

визначення й уточнення характеристик будівлі. Адже останнім часом стало дуже 

популярно застосовувати тепловізійну зйомку, беоучи до уваги, що часто бажані 

результати обстеження видаються за фактичні результати. 

Тепловізор фактично вимірює температуру поверхні й може дати оцінку 

якості теплоізоляції огороджувальних конструкцій. Водночас із достатньою 

точністю виміряти скільки тепла втрачається через стіни тепловізор не може. Для 

цього існують уже інші прилади: вимірювач теплового потоку та вимірювач 

опору теплоізоляції, що передбачають контактний метод вимірювання.  

 

                                             

                                  Рис. 4.3. Тепловізор 
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Аеродвері дають змогу (рис. 4.4) проводити обстеження споруд на втрати 

тепла та проникність повітря. Аеродвері використовують у сукупності з 

тепловізором. Аеродвері нагнітають тепле та холодне повітря в приміщення, яке 

досліджується. Усе це робиться для того щоби точно визначити місця втрати 

тепла. З тепловізором не завжди можна дістатися до важкодоступних місць у 

будівлі ,а з представленим приладдям аудитору вдається провести експертизу. 

 

 

 

Рис. 4.4. Схема роботи аеродверей 

 

Пірометр  

Це один із видів приладів, що використовуються 

для безконтактного вимірювання температури в 

промисловості. Він може визначити температуру 

одночасно у двох точках контролюємої плями. За 

допомогою цього способу ми на багато збільшуємо 

точність вимірювання.  

 

Рис. 4.5. Пірометр 
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Термогігрометр 

Термогігрометри зазвичай оснащені зондами, які 

дають можливість виміряти температуру та вологість. 

Необхідні для виявлення витоку тепла, для експертної 

оцінки стану ізоляційних матеріалів, стін. 

 

 

Рис. 4.6. Термогігрометр 

 

Термоанемометр 

Цей прилад використовується для 

вимірювання швидкості потоків і напрямку руху 

повітря, газів і рідин. Швидкість потоку 

вимірюється за швидкістю обертання ротора з 

лопатками або півкулястими чашками. Саме це 

стосується обмежених потоків, як наприклад руху 

повітря в повітропроводах та необмежених потоків, 

атмосферного вітру. 

 

Рис. 4.7. Термоанемометр 

Люксметр 

Допомагає визначити освітленість приміщень та 

на основі отриманих даних оптимізувати витрати на 

електроенергію. Після проведення експертизи 

представляються рекомендації відповідно до типу 

світильників, їхнього розміщення та способів 

збільшення світловіддачі. 

 

Рис. 4.8. Люксметр 
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Портативний витратомір 

Це лічильник застосовується для вимірювання 

витрати й об'єму рідини за допомогою накладних датчиків 

без розтину трубопроводу. Вимірювання цих витрат 

ґрунтується на одночасному вимірюванні рівня і 

швидкості потоку із подальшим обчисленням витрати. 

Може використовуватися у всіх технологічних процесах 

підприємств.  

Рис. 4.9. Портативний витратомір 

 

Контрольний список або «Чек˗лист» являють собою зведені в список 

елементи, які служать для зручності порівняння або для забезпечення дій 

пов’язаних із їхнім виконанням. Це важливий інструмент у процесі аудиту, який 

дає змогу структурувати поставлені завдання та цілі, повною мірою зазначити 

головний пункт та його підпункти. Ще одним плюсом є візуалізація задачі та 

змогу побачити як йде процес. Наприклад, це можуть бути, як у нашому випадку, 

перелік документів для інспекції або аудиту. Тобто підсумовуючи можна 

сказати, що ми працюємо зі списком пунктів, які перевіряються або беруться до 

уваги. 

Якщо брати саме енергоаудит, то контрольний список служить для нас так 

званим планом та відправною точкою, після його складання ми бачимо вектор та 

напрям нашого руху як аудитора, маємо уяву про ті чи інші мінімальні якісні або 

кількісні характеристики предмету аудиту. Тому, зважаючи навикладене, кожна 

схема процесу енергоаудиту повинна починатися з планування, чим і є чек˗лист. 

Енергетичний аудит являє собою техніко˗економічне обстеження систем 

генерації, споживання та транспортування енергетичних ресурсів та води, де 

ціллю є обгрунтування та виявлення певних заходів, які потрібні для зменшення 

споживання енергетичних ресурсів. Усі дії спрямовані на зменшення 
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екологічних небезпек та досягнення суттєвої економії матеріальних ресурсів 

підприємства. 

З кожним роком йде все більше стимулювання підприємств у цьому 

напрямку (напрямку заощадження), що зумовлено вичерпністю природних 

ресурсів нашої планети, яке стимулює рухатись у нових напрямках та пошуку 

альтернативних джерел енергії, раціонального використання вже наявних 

ресурсів. Постійне підвищення ціни на традиційні енергетичні ресурси є одним 

із суттєвих поштовхів для пошуку пошуку альтернатив та зменшення 

ресурсовикористання. 

Під енергетичним аудитом треба розуміти обстеження будівлі для 

розуміння можливих щяхів економії енергетичних ресурсів, які мають призвести 

до економії фінансів. Виходом аудиту є перелік конкретних рекомендацій та 

оптимальних рішень для зменшення споживання енергетичних ресурсів та 

витрат на енергетичні носії.  

Акцентувати увагу можна на двох видах енергоаудиту це експрес 

енергетичний аудит і комплексний енергетичний аудит. Ще існують аудити 

інженерних систем [23]. 

У додатках дисертаційного дослідження представлено власне розроблений 

стандарт організації, в якому детально описується методика проведення на 

переробному підприємстві енергетичного аудиту, який носить назву СОУ 15.3 - 

00493706-075 : 2020 «Методика проведення енергоаудиту». 

 

4.3. Енергозбереження  на технологічних ланках 

 

Отже, система організації транспортування молока та молочних 

продуктів підпорядкована вимогам технологічного процесу та економічній 

доцільності: 

- швидка доставка сировини на переробне підприємство, яке виключає 

можливість погіршення якості молока за час його знаходження в дорозі; 

- рівномірне надходження сировини, яке виконується за графіком; 
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- максимальне використання всіх вантажопідйомних і транспортних 

засобів. 

 

Рис. 4.10. Чинники зниження енерговитрат під час транспортування 

молока 

 

Організаційно˗економічні чинники полягають у: 

-  підвищенні коефіцієнта використання пробігу всіх автомобілів; 

- застосуванні причепів у складі автопоїздів; 

- дотриманні енергооптимальних швидкостей руху; 

- раціоналізації системи постачання та зберігання палива; 

- поліпшенні оперативного планування та управління перевезеннями; 

- збільшенні коефіцієнта використання вантажопідйомності автомобілів; 

- удосконаленні проїзних шляхів; 

- підвищенні рівня кваліфікації водіїв та їхньої мотивації. 

До техніко˗технологічних чинників зниження енерговитрат на 

транспорті відносять: 

- впровадження альтернативних видів палива; 

- заміна бензинових двигунів на дизельні; 

- недопущення втрат палива за транспортування, зберігання й заправки; 

- утримання обладнання нафтогосподарства в нормативному стані; 

- своєчасне технічне обслуговування й ремонт. 

   

Техніко-економічні Організаційно-

економічні 

Чинники зниження енерговитрат при 

транспортуванні молока 
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 Таблиця 4.2. 

Оцінка енергоємності процесу транспортування молока 

автомобілями молоковозами 
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АЦПТ˗1,5 ГАЗ˗51 (карб.) 1,5 24,1 0,321 

АЦПТ˗1,7 ГАЗ˗66 (карб.) 1,7 31 0,365 

В1˗ОТА˗1,8 ГАЗ˗66 (карб.) 1,8 31 0,344 

АЦПТ˗2,8 ГАЗ˗53А (карб.) 2,8 30,8 0,220 

АЦПТ˗2,8˗164 ЗИЛ˗164 (карб.) 2,8 35,9 0,256 

АЦПТ˗2,8˗130 ЗИЛ˗130 (карб.) 2,8 36,6 0,261 

АЦПТ˗3,3 ГАЗ˗53А (карб.) 3,3 32,1 0,195 

АЦПТ˗3,8 ГАЗ˗53А (карб.) 3,8 33,3 0,175 

АЦ˗4,2˗130 ЗИЛ˗130 (карб.) 4,2 38,6 0,184 

АЦПТ˗5,6 МАЗ˗500 (диз.) 5,6 30,6 0,109 

АЦПТ˗5,7 МАЗ˗500 (диз.) 5,7 31,1 0,109 

АЦПТ˗6,2 МАЗ˗500 (диз.) 6,2 32 0,103 

РЗ˗АЦПТ˗11,5 КамАЗ˗53212 (диз.) 11,5 49 0,085 

Г6˗ОПА˗15,5 КАМАЗ˗53212 (диз.) 15,5 57 0,073 

 

У таблиці 4.2, нами наведена оцінка енергоємності транспортування 

молоко-сировини автомобілями, яких ще називають молоковозами. Залежить від 

вантажів, які перевозяться, їхнього класу, вантажопідйомності автомобіля, типу 

двигуна та коефіцієнта використання пробігу.  

Отже, рівень економічності енергоспоживання перевезення вантажів 

автотранспортом має визначатися через оцінку енергоємності транспортного 

процесу. 
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Аналізуючи дані таблиці 4.2 можемо стверджувати, що транспортування 

молока великими цистернами автопоїздів із дизельними двигунами є 

економніший із погляду витрачання зазначених енергоресурсів [24]. 

Отже, питомі витрати палива на проїзд 1 т˗км автопоїздом˗цистерною із 

дизельним двигуном КАМАЗ˗53212 у 2,4˗5 разів менше в порівнянні з 

автомобілями типу ГАЗ, ЗІЛ. 

А комплектування самих автомобілів˗молоковозів маломісткими 

автоцистернами, зазвичай, призводить до недовикористання вантажопідйомності 

автомобілів та значної питомої перевитрати палива. 

Наприклад, питомі витрати палива на виконаний 1 т˗км молоковозом 

ГАЗ˗53А + АЦПТ˗2,8 на 26 % більше у порівнянні із автомобілем ГАЗ˗53А + 

АЦПТ˗3,8. 

Також важливу роль для економії енергоресурсів у процесі 

транспортування молоко-сировини відіграють раціонально, з особливою 

точністю, розроблені маршрути перевезень та оптимально підібрані місткості 

цистерни. 

Чинником, який впливає на витрату палива являється також технічний стан 

автомобіля. У процесі експлуатації автоцистерни для перевезення молоко-

сировини потрібно забезпечити повне і своєчасне регулювання карбюраторів 

та паливних насосів і нормальне функціонування системи запалення двигуна 

та уникати накипу в системі охолоджування. Важливо також використовувати 

механізовану заправку палива в автомобіль. 

Ще одним важливим резервом економії палива за транспортування молока 

та молочних продуктів є підвищення кваліфікації водіїв. А також ще один 

чинник – це досконале володіння технікою водіння будь-якого автомобіля, що 

буде давати можливість економити до 20˗25 % палива. 

Наразі досліджуються та впроваджуються у виробництво альтернативні 

види палива, серед яких є альтернативне паливо, яке повністю нафтового 

походження і є найбільше розповсюдженим, а саме зріджений нафтовий газ 

(пропан˗бутан) та природний газ (метан). 
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Стратегічним напрямом енергозбереження на молокопереробних 

підприємствах є впровадження енергозберігаючих технологій.  

Для організації ефективної діяльності доцільно на молокопереробних 

підприємствах організувати службу енергетичного менеджменту, що дасть 

змогу отримати детальну картину споживання енергії на підприємстві, 

порівняти рівні споживання із споживанням енергії на інших молочних 

виробництвах для точної оцінки проектів економії. 

Обов'язки менеджера, що займається енергозбереженням на 

молокопереробному підприємстві − це: 

- складання карти споживання енергії на переробному підприємстві за 

допомогою, якщо потрібно, стороннього консультанта, а саме енергетичного 

аудитора; 

- регулярний збір даних зі споживання енергетичних ресурсів із 

використанням лічильників та контрольно˗вимірювальних приладів; 

- складання плану установки додаткових лічильників, контрольних та 

вимірювальних приладів; 

- впровадження заходів, які допоможуть економити енергію, що 

вимагають мінімальних інвестицій; 

- оцінка та визначення пріоритетних заходів щодо економії енергії, що 

вимагають значних інвестицій; 

- складання схеми аварійної зупинки обладнання та варіантів 

енергопостачання для випадків аварійного припинення зовнішньої подачі 

енергії; 

- впровадження сучасних технологій на наявних та нових 

енергосистемах для підвищення енергоефективності всього виробництва; 

- обов’язкове інформування персоналу підприємства про заходи, що 

спрямовані на економію енергії [25]. 

Усі економічно розвинені країни світу вже мають енергетичних 

менеджерів, що співпрацюють з енергетичними менеджерами всіх переробних 

підприємств, у тому числі й молокопереробних. 
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Особливу роль у вирішенні проблематики енергозбереження на 

молокопереробних підприємствах займає організація внутрішньозаводського 

контролю витрат енергоносіїв. Але всі прилади внутрішнього обліку не є 

енергозберігаючим обладнанням, вони необхідні для постійного контролю 

роботи СЕнМ, енергоспоживання підприємства та виявлення втрат енергії на 

конкретних виробничих ділянках підприємства. З'ясування рівня споживання 

електроенергії певними агрегатами, технологічними лініями, для складання 

карти електроспоживання підприємства загалом доцільно використовувати 

обладнання для електровимірювання «Pw˗meter» або «ТАСОМ», за допомогою 

якого можна визначити миттєві значення використаної потужності та зміну 

навантажень на обладнання впродовж певного часу, а саме декількох годин або 

доби. 

За даними кваліфікаційних фахівців втрати енергоресурсів у середньому 

із молокопереробних підприємств оцінюються до 35 % від їхнього річного 

споживання. 

Приблизно 50 % усієї теплової енергії, що виробляється котлами  

втрачається на стадії розподілу та повернення конденсату, тому обов'язковою 

умовою ефективного функціонування системи теплозабезпечення та 

теплоспоживання молокопереробного підприємства являється наявність системи 

збору, повернення конденсату. 

Підігрів повітря замість парового калорифера, також можна 

використовувати нові теплогенератори непрямого нагріву, отже, економія 

палива на підігріві повітря між тим досягає до 30 %. 

У період сезонного спаду виробництва продукції, потужності 

трансформаторних підстанцій виявляються недовантаженими, для вирішення 

саме цієї проблеми доцільно об'єднувати підстанції та відключати частину 

трансформаторів, що дозволяє економити 2˗3% електроенергії. 

У котельній, також у системах охолодження, теплопостачання та 

гарячого водозабезпечення самі навантаження можуть значно коливатися не 

тільки залежно від сезону, але й упродовж доби. Саме використання 



226  

електродвигунів із частотним перетворювачем дає змогу економити значну 

кількість енергетичних ресурсів. 

За первинної обробки молока на фермі за допомогою теплохолодильної 

установки від початкової температури 36 °С до 5 °С витрачається 25˗27 кВт·год 

на 1 тонну молока. Низькопотенційне тепло, відібране від молока в процесі 

охолодження, безповоротно викидається в атмосферу, коли енерговитрати на 

охолодження молока та гаряче водопостачання складають половину всіх витрат 

енергії. 

У системі охолодження актуальною є ізоляція трубопроводів та ємностей 

для холодоносіїв, автоматичний контроль параметрів, регулювання подачі 

холодоносія до кінцевих споживачів. 

Під час завантаження та вивантаження продукції через відкриті двері та 

ворота камер схову проходить інтенсивний повітрообмін із теплішими 

приміщеннями. Камери схову продукції молокопереробних підприємств 

вимагають повної модернізації, а саме ремонту, ізоляції, секціонування, 

використання сучасних засобів завантаження та вивантаження, ущільнення 

дверей, воріт. 

На цьому етапі важливу роль на підприємстві енергозбереження грає 

модернізація обладнання, що полягає в невеликих змінах, а саме конструкції 

машин або обладнання. Це може бути заміна окремих деталей та вузлів, 

автоматизація окремих операцій. Незначні виробничі витрати на модернізацію 

дають можливість збільшити продуктивність самих машин, зменшити 

споживану потужність та знизити металоємність. Нині більшість технічних 

рішень зводяться не до створення нових машин та обладнання, а насамперед до 

удосконалення та модернізації кращих зразків вітчизняного, європейського 

виробництва. 

Більше розповсюдження в молочній галузі набули відцентрові та ротаційні 

насоси. 

Ротаційні (ще мають назву роторні насоси) мають недоліки: 

- малий коефіцієнт корисної дії через великі втрати на тертя; 
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- низька подача; 

- підвищений знос робочих органів. 

Відцентрові насоси мають низку переваг: 

- високий коефіцієнт корисної дії, 

- забезпечення високого тиску та подачі, 

- невелика вага та габарити, 

- простота приводу, 

- надійність у роботі та довговічність, 

- нескладне регулювання продуктивності. 

Аналіз обладнання показав, що використання відцентрових насосів для 

подачі молоко-сировини сироватки, пахти (відходи після виробництва масла) 

являється значно енерго˗ та матеріаломісткими порівняно із ротаційними. 

Енергоємність процесу подачі відцентровим насосом ОНЦ1˗10/˗15 в порівнянні із 

ротаційними В3˗ОРА˗10 та НШМ˗10 нижче на 33 % та 67 % відповідно, 

водночас матеріаломісткість менша майже в 13 разів. Відцентрові насоси К˗7˗ 

НЦ˗12 та НЦС 12˗10 мають велику продуктивність 12 м3/год, невеликий 

показник енергоємності процесу подачі 0,09 кВт˗год/м3, які на 40 % менше 

порівняно з ротаційним насосом В3˗ОРА˗10, та низький рівень 

матеріаломісткості в 3,6˗4,2 рази нижче ніж В3˗ОРА˗10. 

Зберігання охолодженого молока на підприємствах використовують 

термоси˗резервуари. Аналіз даних показав, що використання сучасних 

резервуарів˗термосів є більш енерго˗ та матеріалозберігаючим. Також для 

зберігання охолодженого молока застосовують ще резервуари˗термоси 

РМГЦ˗10. Використання термосів˗резервуарів марки Г6˗ОМГ˗25, що мають 

велику місткість, дасть можливість зменшити енергоємність процесу зберігання 

молока порівняно з РМГЦ˗10 на 52 %, а матеріаломісткість на 38 %. 

Очищення молока від забруднень та сторонніх домішок проходить за 

допомогою сепаратора˗молокоочисника марки ОМЕ˗С. Техніко˗економічні 

характеристики показують, що енергоємність та матеріаломісткість процесу 

очищення молока саме цим агрегатом у 1,7 разів більше порівняно із 
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сепаратором А1˗ОЦМ˗10. 

Економічно виправдано використання охолоджувачів марки ОО1˗У10, 

які в порівнянні з охолоджувачами ООЛ˗10 мають на 25 % більшу 

продуктивність ˗ і на 28% менші питомі витрати холоду. 

Пастеризація молока та молочних продуктів відбувається за допомогою 

пастеризаційних установок пластинчастого та трубчастого типів. Також 

використовуються пастеризаційно˗охолоджуючі установки пластинчастого 

типу. Трубчасті пастеризатори марки Т1˗ОУТ у процесі пастеризації 

споживають значну кількість електроенергії та пари, мають велику 

матеріаломісткість. Пластинчастий пастеризатор марки А1˗ОНС˗10 у порівнянні 

із трубчастим пастеризатором марки Т1˗ОУТ має на 50 % менший рівень 

енергоємності процесу пастеризації, майже у 2 рази менші питомі витрати пари 

та на 72 % нижчій рівень матеріаломісткості. Пастеризаційно˗охолоджуючі 

установки з продуктивністю 10000 л/год, мають меншу енергоємність та питомі 

витрати пари мають установки ОКЛ˗10 та ОПК˗10. Енергомісткість 

пастеризаційно˗охолоджуючої установки ОПК˗10 порівняно з ОПЛ˗10 менше на 

28 %, а питомі витрати пари нижче на 53,3 %. 

Нині в сучасних технологічних процесах виробництва молочної 

продукції використовується гомогенізація. Модернізований гомогенізатор 

К5˗ОГ2А − 1,25 порівняно з базовою моделлю К5˗ОГА − 1,2 має на 35,7 % менші 

питомі витрати електроенергії та на 11,8 % нижчу матеріаломісткість. 

Перспективним являється впровадження ультразвукових гомогенізаторів. 

Українська промисловість пропонує надзвичайно широкий спектр 

сепараторів різної продуктивності для розділення цільного молока на вершки та 

знежирене молоко. Серед малопродуктивних сепараторів (400˗500 л/год) 

найбільш енергоефективний − сепаратор «Мотор˗Січ˗500», енергоємність 

процесу сепарації якого складає 0,0004 кВт˗год/л, а матеріаломісткість – 0,046 

кг/л, що менше порівняноо із сепаратором «Подол’є˗500» відповідно на 63,6 % 

та 55,7 %. Сепаратори марки Ж5˗ОС2˗НС у порівнянні із сепараторами 

«Мотор˗Січ˗500» мають на 16,6 % менші питомі витрати електроенергії. Серед 
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сепараторів із продуктивністю 5000 л/год найменшу енергоємність процесу 

сепарації має агрегат Ж5˗ОС2Т˗3 − 0,0011 кВт˗год/л. 

Під час виробництва вершкового масла використовуються 

масловиготовники та маслоутворювачі. Маслоутворювачі вітчизняного 

виробництва значно економніші з погляду використання енергетичних ресурсів 

порівняно з масловиготовниками, вони мають менші показники 

матеріаломісткості. Енергоємність процесу маслоутворення установкою МО˗001 

складає 4 кВт˗год/т, який майже в 5 разів менше порівняно з масловиготовником 

періодичної дії марки Р3˗ОБЕ. Масловиготовник марки Я5˗ОМД − 1 має більшу 

продуктивність у порівнянні із масловиготовниками безперервної дії марки 

А1˗ОМН та А1˗ОЛО/1, та меншу енергоємність процесу відповідно на 57 % та 

36 %. 

Україна має достатньо можливостей для виготовлення необхідного 

енергозберігаючого обладнання. У минулому за наявності низьких цін на 

енергію підприємствами не приділялося значної уваги енергозбереженню в 

технологічних процесах переробки молока. Впровадження енергозберігаючих 

технологій були відтерміновані, а подекуди зовсім забуті. У сучасних умовах 

підвищення цін на енергоносії під час розробки проектів модернізації технологій 

та машин молокопереробної галузі є обов'язковим проведення економічної та 

енергетичної оцінки технічних рішень, впровадження енергозберігаючих машин 

і обладнання. 

Напрями реалізації заходів щодо енергозбереження в молокопереробній 

галузі: 

- організація обліку всіх видів енергоносіїв; 

- поліпшення рівня експлуатації енерготехнологічного обладнання та 

якості ремонтних робіт; 

- впровадження нового енергозберігаючого технологічного та 

енергетичного обладнання, матеріалів; 

- впровадження комплексу заходів, які стосуються захисту довкілля; 
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- оптимізація рівня надійності системи енергозабезпечення 

підприємств за мінімального споживання енергоресурсів; 

- використання в повному об'ємі тепла вторинних енергоресурсів; 

- раціональний вибір палива та енергоносіїв; 

- перехід від нерегульованого електроприводу до регульованого 

завдяки впровадженню частотно регулюючих систем; 

- оптимізація вибору електродвигунів для конкретних установок; 

- збільшення об'ємів використання нетрадиційних джерел енергії, 

зокрема сонячної енергії та енергії вітру, вструктурі енергетичного балансу 

підприємства [25]. 

 

4.4. Верифікація моделі інтегрованої системи управління 

 

Розроблена концептуальна модель ІСУ перевірена щодо адекватності 

створення моделі, тобто, проведена її валідація. У 2 кварталі 2019 року 

проведений внутрішній аудит молокопереробного підприємства групою 

внутрішніх аудиторів. Встановлено, що: 

˗ не забезпечений облік інформації про небезпечний чинник у сировині та 

інгредієнтах, ідентифіковані. Загальна оцінка небезпечного чинника надійність 

постачальника склала 59 балів (середній рівень); 

˗ не на всі ідентифіковані небезпечні чинники розроблені заходи 

управління. Загальна оцінка небезпечний чинники рівень менеджменту склала 

25 балів (високий рівень); 

˗ порушені терміни переатестації спеціалістів середньої ланки. Загальна 

оцінка небезпечний чинник компетентність персоналу склала 55 балів (середній 

рівень); 

˗ виявлені ювелірні вироби в працівників цеху, не проводиться регулярний 

контроль за виробами. Загальна оцінка небезпечний чинник виробничі процеси 

склала 25 балів (високий рівень); 
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˗ електричні кабелі 2,5 м у сировинному відділенні не закриті захисними 

коробами. Рівень ризику небезпечні умови праці для робітників середній. 

Вплив інших небезпечних чинників залишився на рівні: 

- зовнішнє середовище – 80 балів (низький рівень), 

- енерговитрати – 59 балів (середній рівень). 

Отже, проведена верифікація моделі – перевірка правильності реалізації 

моделі. Встановлено, що модель є точним відображенням системи (підприємства 

молокопереробної галузі), є реалістичною та може бути впроваджена для 

побудови ІСУ на підприємствах молокопереробної та харчової промисловості, а 

також інших галузей. 

Проведені дослідження на практиці підтвердили адекватність моделі ІСУ 

молокопереробного підприємства побудованої, з використання 

ризикоорієнтованого підхіду.  

Як показали дослідження, пріоритетним напрямом у забезпеченні 

безпечності продукції й енергозбереження підприємства є інтерактивне 

інформування. Повідомлення учасників харчового ланцюга про виявлені 

небезпечні чинники, – що і є головним завданням підприємства.  

 

4.5. Визначення результативності та ефективності інтегрованої 

системи управління 

 

У третьому й четвертому розділах визначені цілі дослідження та висунуто 

припущення, що – ІСУ, побудована використовуючи ризикоорієнтований підхід, 

є більш результативною й ефективною, ніж окремі системи управління, 

побудовані традиційним способом. Для доведення висунутої гіпотези 

запропоновано використати контролінг витрат [13]. 

Методика обліку та аналізу витрат на безпечність харчових продуктів, на 

енергозбереження 

1. Класифікація системи показників витрат.  

2. Ідентифікація витрат.  
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3. Збір інформації про витрати на безпечність та енергозбереження.  

4. Вимірювання витрат.  

5. Аналіз витрат.  

Методика визначення результативності та ефективності ІСУ: 

1. Загальні положення. Ця методика встановлює порядок здійснення 

процесу визначення результативності та ефективності як окремого процесу, так 

і ІСУ загалом. Згідно з [17] результативність – ступінь реалізації запланованих 

дій і досягнення запланованих результатів. Цей процес призначений для 

застосування під час оцінювання функціонування ІСУ. Цілі процесу: визначити 

ступінь відповідності процесів та ІСУ загалом запланованим показникам.      

Генеральний директор підприємства несе відповідальність за: 

а) критичне аналізування ІСУ – 1 раз у місяць; 

б) визначення адекватності та придатності ІСУ. 

Керівники підрозділів, згідно зі сферою діяльності, несуть 

відповідальність за розрахунок результативності процесів чи ІСУ у встановлені 

терміни. 

2. Визначення результативності ІСУ. Згідно з моделлю визначення 

результативності та ефективності ІСУ. 

3. Алгоритм визначення результативності ІСУ . 

Найбільш суттєвим елементом у цьому алгоритмі є блок оцінювання 

результативності показників ІСУ, який забезпечує універсальність процедур із 

визначення результативності процесів, показників ІСУ завдяки застосуванню 

математичного апарату на будь˗якій стадії технологічного процесу виробництва 

харчового продукту і блок розроблення запобіжних або коригувальних дій, який 

дає змогу тримати процеси під постійним контролем для досягнення 

запланованих цілей, а також блок оцінювання результативності ІСУ загалом, 

який забезпечить інформування вищого керівництва про досягнуті цілі. 

Застосування даної методики й алгоритму на ТОВ «Рихальський завод сухого 

молока» дало можливість більш оперативно проводити оцінку результативності 

показників ІСУ (скоротити термін проведення процедури оцінювання на 11 %). 
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4. Визначення ефективності ІСУ.  

Застосування методики визначення результативності та ефективності ІСУ. 

Дослідження проводилися на базі ТОВ «Рихальський завод сухого молока». 

Запроваджений новий підхід до побудови ІСУ – ризикоорієнтований підхід. Для 

визначення результативності й ефективності впроваджених заходів проведений 

контролінг, що відображає фактичні витрати підприємства на якість та 

безпечність молочної продукції, а також на забезпечення енергозбереження.  

Отже, результати апробацій розроблених методик довели свою 

дієздатність та ефективність використання на практиці. 

 

4.6. Практичне застосування механізмів та інструментів підвищення 

рівня енергозбереження харчового підприємства 

 

Програми енергозбереження переробного підприємства повинні 

охоплювати організаційні заходи [11], а саме створення та запровадження 

системи стимулювання енергозбереження; підвищення обізнаності всього 

персоналу з питань енергоефективності; маркетингові заходи; проведення 

обов’язкового енергоаудиту; відключення не використаного обладнання [26]. 

У програму повинні входитися такі технічні заходи: 

- маловитратні заходи. Наприклад, це вдосконалення чи оптимізація режимів 

роботи технологічних, енергетичних і допоміжних установок; установка 

компенсуючих пристроїв у електроустановках; 

- заходи, що вимагають значних затрат, а саме переведення роботи установок на 

інші види енергії чи енергоносії; модернізація чи реконструкція технологічних 

та енергетичних установок; впровадження нових виробництв та технологій; 

реконструкція систем енергопостачання установок, дільниці, цеху чи 

підприємства загалом; підвищення якості споживаних енергоресурсів; 

- пристрій чи модернізаційна система комерційного й технічного контролю, 

обліку енергоресурсів, також продукції, на вироблення якої вони 

витрачаються. 
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Також, керівництвом повинні окремо запроваджуватися фінансові заходи, 

а саме вдосконалення структури споживаних ПЕР та оптимізація договірних 

відносин із постачальниками, споживачами ПЕР та інше. 

Преміювання має бути обов’язковим за раціональне й ефективне 

використання енергоресурсів і проводиться за умови, якщо загалом на 

підприємстві є економія від зниження витрат та витрат на енергоресурси. 

Обов’язково має бути винагорода за раціональне й ефективне 

використання енергоресурсів співробітниками, можливий навіть варіант 

отримання грошової винагороди попри те, що не отримали премію за 

результатами виробничої діяльності. 

Розмір винагороди, має визначати керівництво підприємства. Винагороду 

отримати можна за раціональне й ефективне використання енергоресурсів, також 

винагорода має залежати лише від суми заощаджених ПЕР та не має «стелі». Усі 

співробітники підприємства отримають фіксований відсоток від суми 

заощаджених ПЕР, що виплачується щоквартально. 

Розмір преміального фонду становить конкретний фіксований відсоток від 

суми преміального фонду,  це економічний ефект, що залежить від чинників, 

підконтрольних менеджменту підприємства. Розмір розподіляється за 

підрозділами пропорційно економічному ефекту. Також, для будь-якого 

підприємства виділяють такі способи нематеріального стимулювання, а саме: 

−  нагородження грамотою за успіхи в енергозбереженні та реалізації 

заходів з енергоефективності; 

− оголошення подяки перед колективом співробітників підприємства 

за особливі успіхи в енергозбереженні; 

−  розміщення фотографій співробітників підприємства, 

нагороджених за особливі успіхи в енергозбереженні на корпоративному сайті 

та на дошці пошани; 

−  публікація статей про співробітників підприємства, нагороджених 

за особливі успіхи в енергозбереженні (можна з фотографіями) у корпоративних 

ЗМІ; 
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− проведення конкурсу «Кращий енергозберігаючий цех або ділянка» 

з врученням за результатами конкурсу грамот і призів як керівникам 

підрозділів˗переможців, так і співробітникам, що зробили найбільш відчутний 

внесок в енергозбереження цеху або дільниці в певний період; 

− проведення конкурсу «Самий ощадливий співробітник» із 

врученням за результатами конкурсу грамот і призів; 

−  внесення співробітників підприємства, нагороджених за особливі 

успіхи в енергозбереженні до кадрового управлінського резерву із можливістю 

професійного й кар’єрного зростання; 

−  інформування колективу про успіхи в енергозбереженні.  

Тренінги із СЕнМ. Рекомендації із проведення тренінгу з питань 

енергоаудиту й енергоменеджменту. 

1. Консультування з енергетичного аудиту й енергоменеджменту 

виконують за такими програмами: 

−  енергетичний аудит; 

−  визначення питомого енергоспоживання; 

−  економічного обгрунтування енергозберігаючих заходів; 

−  бізнес˗планування у сфері енергоресурсозберігання; 

−  набуття енергоменеджмент; 

−  створення служби енергоменеджменту з одночасним проведенням 

самоенергоаудиту; 

2. Програма надання консультацій із енергетичного аудиту містить: 

−  положення про порядок організації енергетичних обстежень; 

−  рекомендації з укладання контракту з енергоаудиторськими 

фірмами; 

3. Програма з економічного обґрунтування енергозберігаючих заходів 

включає сучасну методологію ведення економічних розрахунків і приклади її 

використання; 

4. Програма щодо вступу до енергоменеджмента містить: 

−  цілі та завдання служби енергоменеджменту; 
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−  правила енергоменеджменту; 

−  місце служби енергоменеджменту в організаційній структурі 

підприємства; 

−  особливості контракту енергоменеджера із керівництвом 

підприємства; 

−  орієнтовну структуру служби енергоменеджменту; 

−  необхідні передумови для створення служби енергоменеджменту; 

−  методологію створення служби енергоменеджменту; 

−  типове «Положення про службу енергоменеджменту 

підприємства»; 

−  завдання підрозділу з енергозбереження в складі органів виконавчої 

влади в центрі та в регіонах; 

−  приклад створення служби енергоменеджменту; 

5. Програма створення служби енергоменеджменту з одночасним 

проведенням внутрішнього енергоаудиту містить: 

−  порядок проведення робіт; 

−  відміну енергоаудиту від внутрішнього енергоаудиту; 

−  порядок розробки безвитратних (організаційних) 

енергозберігаючих заходів; 

−  типові форми для отримання первинної інформації; 

−  вимоги до програмного забезпечення енергоменеджменту. 

 

ВИСНОВКИ ДО ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ 

У четвертому розділі було досліджено модель оцінки ризиків шляхом 

побудови інтегрованої системи управління молокопереробного підприємства, 

проведено енергоаудит ТОВ «Рихальський завод сухого молока» та 

удосконалена методика його проведення, запропонована схема 

енергозбереження  на технологічних ланках. Проведено під час дослідження 

верифікація моделі інтегрованої системи управління, визначено 

результативності та ефективності інтегрованої системи управління. Досліджено 
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практичне застосування механізмів та інструментів підвищення рівня 

енергозбереження харчового підприємства 

Розроблена модель інтегрованої системи управління енергоспоживанням 

об'єднує як досвід західних і наших вчених, так і нові авторські розробки. Це 

забезпечує досить високу ефективність застосування. Модель управління 

енергоспоживанням дає змогу універсально й оптимально організувати процес 

розвитку функцій управління енергоспоживанням на підприємстві.  

Система оцінки енерго- і екоефективності побудована за принципом 

рейтингових методик. Вона дає можливість порівнювати підприємство за 

показниками енерго- і екоефективності, система враховує не тільки фінансові 

показники діяльності компанії, але і стан справ в області управління 

енергоспоживанням і екологічного менеджменту. Це особливо важливо в даний 

час, коли фінансові ринки починають орієнтуватися на більш екологічні й 

енергоефективні компанії. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі теоретично узагальнена та практично вирішена 

актуальна науково˗прикладна задача щодо формування методичних і 

нормативних засад для впровадження ІСУ − на базі стандартів ISO, що дає 

можливість підвищити рівень безпечності харчових продуктів та підвищити 

енергоефективність молокопереробних підприємств України.  

1. На основі аналізу стану нормативно-технічної бази у галузі управління 

енергоспоживання та безпечності харчових продуктів сформовано етапи 

розробки інтегрованої системи управління в умовах молокопереробних 

підприємств України. 

2. Запровадження системи управління енергоспоживанням, проведення 

енергоаудиту для молокопереробних підприємств дало змогу уніфікувати 

процес контролю, скоординувати дію певних контрольних заходів, знизити 

енерговитрати та витрати на їхню реалізацію.  

3. Запропоновано раціональний підхід вибору наявного комплексу інструментів 

управління енергоспоживанням, що дає можливість обрати оптимальні 

інструменти для кращого керування енерговитратами.  

4. Науково обґрунтовано алгоритм впровадження інтегрованої системи 

управління з урахуванням вимог ДСТУ ISO 22000 + ДСТУ ISO 50001 умовах 

молокопереробних підприємств України, що дає можливість інтенсифікувати 

роботи систем, забезпечуючи виробництво безпечної та якісної продукції.  

5. На основі математичного моделювання анонсовано й розроблено систему 

рейтингових оцінок енергоефективності молокопереробних підприємств, що дає 

можливість скоротити енерговитрати на 5 %; оцінено вплив небезпечних 

чинників на системи управління, розроблений типовий алгоритм аналізування 

ризиків інтегрованої системи управління для своєчасного виявлення ризиків та 

розроблення відповідних заходів керування ними.  

6. Проведено оцінку дієвості інтегрованої системи управління на основі 

експертних оцінок, попарного порівняння, багатофакторного регресійного і 
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векторного аналізу, багатокритеріальної оптимізації, у результаті якої 

підвищується рівень випуску безпечної молочної продукції та скорочуються 

енерговитрати на її виробництво. 

7. Для оцінювання впровадження та функціонування ІСУ розроблено 

нормативний документ для ТОВ «Рихальський завод сухого молока»: СОУ 

«Методика проведення аудиту». 
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