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Актуальність роботи. Традиційно вважається, 

що харчові підприємства несуттєво впливають на 
навколишнє середовище. Перш за все це пов’язано з 
тим, що сировиною для переробки є природна орга-
нічна речовина, відходи якої можуть бути досить 
легко утилізовані. При цьому зазвичай не врахову-
ється,  яким методом здійснюється така утилізація і 
чи здійснюється вона взагалі. Також до уваги не 
приймається негативний вплив на довкілля на ета-
пах, що передують та наслідують безпосередньому 
виробництву харчових продуктів. Саме врахування 
усіх етапів життєвого циклу харчового виробництва 
[1,2] може дати адекватне уявлення про вплив підп-
риємств харчової галузі на довкілля і бути запору-
кою ефективного управління їх екологічною безпе-
кою. 

Як критерій управління екологічною безпекою, 
що дозволяє здійснювати ефективний  аналіз еколо-
гічної безпеки виробництва з урахуванням усіх ета-
пів життєвого циклу, пропонується використовувати 
показник повної еквівалентної емісії парникових га-
зів (ПЕЕПГ) [3]. Враховуючи, що повний життєвий 

цикл харчового виробництва на початковому етапі 
включає сільськогосподарське виробництво, його 
забезпечення трудовими, енергетичними та матеріа-
льними ресурсами, засобами хімізації та ін., можна 
зробити попередній висновок про найбільш суттє-
вий вплив на довкілля саме цього етапу. Про нега-
тивний вплив на навколишнє середовище традицій-
ного сільського господарства та можливості його 
зниження існує багато публікацій [4–7]. В них звер-
тається увага на дедалі більші витрати енергетичних 
ресурсів на виробництво сільськогосподарської 
продукції. Вказується на експоненційне зростання 
витрат непоновлюваної енергії на виробництво ко-
жної додаткової одиниці вирощеного врожаю та по-
стійне зниження врожайності сільськогосподарсь-
ких культур при використанні традиційних методів 
ведення господарства. Для України, де питомі енер-
говитрати на виробництво сільськогосподарської 
продукції у 2–6 разів вищі порівняно з економічно 
розвинутими країнами, питання збільшення обсягів 
виробництва продуктів харчування є проблемою 
енергетичною. Значна увага, що приділяється пи-
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танню енергоефективності сільського господарства, 
повністю відповідає еколого-енергетичному підхо-
ду, що використовується для розрахунку ПЕЕПГ [8].  

Таким чином метою роботи є формулювання 
принципів обліку впливу харчових виробництв на 
навколишнє середовище та уточнення складових 
для розрахунку ПЕЕПГ як комплексного критерію 
управління екологічною безпекою харчових вироб-
ництв. 

Матеріал і результати досліджень. Аналізуючи 
напрямки сучасних досліджень, можна зробити ви-
сновок, що питання методологічного забезпечення 
сталого розвитку харчових підприємств може мати 
рішення лише при використанні управлінського пі-
дходу на основі глибокого системного аналізу су-
часного стану АПК, його складових, взаємодій між 
ними та з навколишнім середовищем. Сучасна сис-
тема управління якістю довкілля стосовно підпри-
ємства зображена на рис. 1. Як видно з наведеного 
рисунку, передумовою розробки принципів управ-
ління є забезпечення критеріальної основи управ-
ління екологічною безпекою як екстремальною 
складовою сталого розвитку та загальною ефектив-
ністю діяльності підприємств АПК в контексті ста-
лого розвитку.  

 

 
КУ – критерій управління; УВ – управляючий 

вплив; ДІ – довідкова інформація. 
Рисунок 1 –  Сучасна система управління якістю до-

вкілля стосовно підприємства 
 
Досить складна сучасна система управління якіс-

тю довкілля, в найбільш простому та, очевидно, 
більш ефективному вигляді має наближатись до 
схеми, що наведена на рис. 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Ефективна система управління  
 

Саме така система управління якістю довкілля, 
за умови вибору ефективного критерію управління, 
зможе забезпечити головну мету екологічної діяль-
ності – подолання протиріч між потребами суспільс-
тва та можливостями природи по задоволенню цих 
потреб. На нашу думку, таким ефективним критері-
єм управління екологічною безпекою харчових ви-
робництв може бути ПЕЕПГ, що дозволяє оцінити 
вплив на довкілля підприємств, обладнання чи про-
дукції як в результаті здійснення екологічного захо-
ду, так і на їх повному життєвому циклі. Методика 
розрахунку ПЕЕПГ полягає у врахуванні усіх видів 
прямого чи опосередкованого впливу на довкілля 
через еквівалентний показник емісії основного пар-
никового газу – СО2. Такий підхід є найбільш доці-
льним для підприємств харчової галузі, основною 
сировиною яких є продукція сільського господарст-
ва, в основі створення якої лежить базовий процес 
утворення органічної речовини – фотосинтез. Отже, 
врахування впливу діяльності на довкілля через оці-
нку балансу вуглекислого газу, є доцільним. Далі 
розглянемо більш детально вплив харчових підпри-
ємств на довкілля. 

Використовуючи принципи системного підходу, 
можливо в загальному вигляді окреслити аспекти 
впливу діяльності харчових підприємств на довкілля 
(рис. 3). Харчове підприємство в ході здійснення 
своєї діяльності здійснює прямий та опосередкова-
ний вплив на довкілля. Прямий вплив обумовлений 
викидами в атмосферу, скидами стічних вод, утво-
ренням та розміщенням твердих відходів. Також ви-
робництво харчових продуктів здійснює суттєвий 
вплив на соціальне середовище, забезпечуючи насе-
лення продуктами харчування та робочими місцями. 
Опосередкований вплив на довкілля має місце на 
попередніх стадіях (пов’язаний із забезпеченням ви-
робництва сировиною, енергетичними, матеріаль-
ними, інформаційними та людськими ресурсами), в 
процесі виробництва (пов'язаний із вилученням зе-
мельних ресурсів, вторинним забрудненням продук-
тами трансформації первинного забруднення, впли-
вом на здоров’я людини через знижену якість ото-
чуючого природного середовища та фактори небез-
пеки продуктів харчування) та на стадії використан-
ня готової продукції (вплив на етапах транспорту-
вання, зберігання та утилізації відходів харчової 
продукції, включаючи перш за все утилізацію неякі-
сної продукції, тари та упаковки). 

До найбільш важливих аспектів впливу харчово-
го виробництва на довкілля з позицій оцінки життє-
вого циклу слід віднести зміну природного середо-
вища в результаті вилучення земель для ведення 
сільського господарства, розміщення переробного 
виробництва та прокладання комунікацій (для Укра-
їни цей показник складає понад 70 %).  

При цьому більшою або меншою мірою руйну-
ються (перш за все рослинний і тваринний світ) 
природні екосистеми, що вилучаються з природного 
середовища, та погіршуються умови існування ото-
чуючих екосистем. Суттєвим є також те, що ство-
рювані на базі стійких природних екосистем агрое-
косистеми є нестійкими, що виражається, перш за 



                                                      ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА № 2/2011 (12)  
                                                        Управління екологічною безпекою 

11 

все, в постійній прогресуючій деградації їх основи – 
ґрунту. Лише застосування сучасних систем ведення 
господарства [2, 3] з включенням сільськогосподар-
ських земель в екологічну мережу може суттєво по-
кращити екологічні характеристики сільського гос-
подарства. 

З метою деталізації екологічних аспектів харчо-
вого виробництва розглянемо балансові схеми. Ви-
користання таких схем за умови їх достатньої дета-
лізації дозволить кількісно та якісно оцінити перед-
умови та структуру впливу харчового виробництва 
на довкілля. Загальний вигляд балансової схеми ха-
рчового виробництва без врахування внутрішніх 
процесів наведено на рис. 4. Представлена схема ві-
дображає уявлення теорії економіки та організації 

підприємств [9] про харчове виробництво. В пода-
льшому потрібно деталізувати до необхідного рівня 
входи та виходи, представлені на схемі. Так, насту-
пний рівень деталізації буде мати вигляд, представ-
лений на рис. 5. 

Звичайно, подальша деталізація робить балансо-
ву схему досить об’ємною, що утруднює її аналіз. 
Тому необхідно подальшу деталізацію окремих 
складових схеми проводити, опираючись на прин-
цип доцільності та розглядаючи деталізацію окре-
мих факторів. Наприклад, основні засоби виробниц-
тва можливо представити у вигляді, зображеному на 
рис. 6.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Вплив харчового виробництва на довкілля 
 

 
 

Рисунок 4 – Загальна балансова схема харчового виробництва 
 

 
 

Рисунок 5 – Другий рівень деталізації балансової схеми харчового виробництва  

Представлена на рис. 6 деталізація входу «Осно-
вні засоби виробництва» може мати й інший вигляд, 
залежно від завдань,  що вирішуються в ході дослі-
дження, та від умов інтерпретації вихідних даних в 

кінцевий результат. Останнім рівнем деталізації ба-
лансової схеми мають стати значення досліджува-
них параметрів, виражені у відповідних одиницях 
(кількості, маси, енергії та ін.).  
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Рисунок 6 – Деталізація входу «Основні засоби виробництва» 
 

Слід зазначити, що представлене уявлення про 
складання балансових схем стосується не лише під-
приємства. Такий самий підхід використовується в 
інших випадках залежно від реальних умов та за-
вдань дослідження (наявність чи відсутність відпо-
відної інформації; необхідність вдосконалення сис-
теми функціонування галузі, підприємства чи під-
розділу, технології, технологічної операції чи обла-
днання; пряме управління екологічною безпекою 
харчового підприємства чи опосередковане – попи-
том споживача, екологічною безпекою виробництва 
сировини чи засобів виробництва). В загальному 
випадку процес деталізації слід закінчувати, коли 
з’являється можливість врахувати вплив фактору, 
що аналізується на баланс вуглекислого газу в до-
вкіллі взагалі, чи стосовно конкретної екосистеми 
зокрема. Звичайно кращою практикою є прив’язка 
розрахунку ПЕЕПГ до конкретних умов (екосисте-
ма, кліматична зона та характер ґрунтового покри-
ву) з урахуванням принципів, загальних для довкіл-
ля чи типу досліджуваного об’єкту. 

Наступним етапом аналізу має стати розрахунок 
ПЕЕПГ з урахуванням усіх можливих впливів дія-
льності підприємства на баланс СО2. До таких впли-
вів слід віднести: 

– пряму емісію парникових газів в процесі виро-
бництва. Парникові гази відповідно до їх еквівален-
тів (додаток до Кіотського протоколу) перерахову-
ються в СО2; 

– емісію парникових газів, яка є результатом ро-
зкладання органічних відходів виробництва (вклю-
чаючи виробництво сільськогосподарської продук-
ції) та споживання харчової продукції. На даному 
етапі важливим є контроль та забезпечення розкла-
дання органічних відходів в кінцевому підсумку до 
СО2, а не до СН4, що має місце при анаеробному ро-
зкладанні органіки; 

– зміни в природному кругообігу вуглекислого 
газу, що викликані вилученням земельних ресурсів. 
Врахування цих змін можливо шляхом порівняння 
біопродуктивності природних екосистем із штучни-
ми, створеними на їх основі. Наприклад,, для зе-
мель,  що відведені під будівлі та споруди,  баланс 

буде від’ємним і дорівнюватиме кількості СО2, що 
потенційно міг би поглинатися природною екосис-
темою,  характерною для даної місцевості.  Для сіль-
ського господарства ця величина буде залежати від 
врожайності та виду вирощуваних культур, а також 
від зміни родючості ґрунту (для традиційного ве-
дення господарства – зниження); 

– зміни в природному кругообігу вуглекислого 
газу, що викликані зміною біопродуктивності існу-
ючих екосистем в результаті дії забруднювачів, 
джерелом яких прямо чи опосередковано є харчове 
виробництво; 

– впливи, що пов’язані із забезпеченням вироб-
ничих процесів як при виробництві продукції, так і 
на усіх етапах життєвого циклу продукції. Мається 
на увазі забезпечення сировиною, енергетичними, 
матеріальними, інформаційними та людськими ре-
сурсами. Як відомо, значну частку в вартості сучас-
ної продукції та послуг займає енергетична складо-
ва. Тому, з достатньою точністю вплив на довкілля 
може бути оцінений через вартість з перерахуван-
ням її в еквівалент СО2, виходячи з відомої емісії 
СО2 [10] при виробництві електроенергії як основ-
ного енергетичного ресурсу, що забезпечує функці-
онування сучасної економічної системи. Враховую-
чи приведені вище викладки, формула для розраху-
нку ПЕЕПГ матиме вигляд: 

 

ПЕЕПГ = М+Мв+Мзем+Мзаб+b/век(В+Вл.п.+          (1) 
                   +(Воб.+Вр+Вут.об.)/N)/Vп+вут.пр.) 
 

де М, Мв,  Мз, Мзаб – відповідно еквівалентні 
маси парникових газів, що виділяються у виробни-
чому процесі, при розкладанні органічних відходів, 
викликані вилученням земель та зміною біопродук-
тивності існуючих екосистем під впливом забруд-
нювачів, кг СО2/ 1 кг продукції; 

b  – усереднене значення емісії СО2 при виробни-
цтві 1 кВт×год електроенергії, кг СО2/кВт×год; 

век – еквівалентна вартість енергетичних ресур-
сів, грн./кВт×год; 
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В, Вл.п., Воб, Вр Вут.об.– відповідно еквівалентна ва-
ртість сировини, матеріалів, енергоносіїв, напівфаб-
рикатів, енергетичного еквівалента людської праці, 
обладнання, споруд і т.і., їх ремонту та утилізації, 
грн.; 

N – нормативний чи фактичний термін експлуа-
тації обладнання, роки; 

Vn – річний випуск продукції, кг/рік; 
вут.пр – вартість утилізації продукції, грн./кг про-

дукції. 
Висновки. Управління екологічною безпекою 

окремого підприємства може бути ефективним за 
умови формування системи управління, що в якості 
критерію управління використовує оцінку екологіч-

ності входів та виходів стосовно діяльності підпри-
ємства, а не ті зміни в навколишньому середовище, 
до яких призводить чи може призвести діяльність 
підприємства. З метою деталізації екологічних аспе-
ктів харчового виробництва доцільно використову-
вати балансові схеми (перш за все – матеріально-
енергетичні). Такі схеми дозволяють кількісно та 
якісно оцінити передумови та структуру впливу ха-
рчового виробництва на довкілля. Розрахунок ком-
плексного критерію впливу харчового виробництва 
на довкілля (ПЕЕПГ) має враховувати усі можливі 
впливи діяльності харчового виробництва на баланс 
СО2 в довкіллі. 
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