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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. За своїм потенціа-

лом Україна посідає п`ятнадцяте місце у рейтингу 
суднобудівних держав світу. Унікальні технології та 
виробничі потужності дозволяють нашій країні за-
йняти свій вагомий сегмент на світовому ринку суд-
нобудування. 

Суднобудівна промисловість України після 
утворення незалежної держави успадкувала могут-
ній промисловий потенціал − близько 30 % потуж-
ностей суднобудування колишнього СРСР. До суд-
нобудівної бази України належать 46 підприємств, з 
яких: 11 суднобудівних заводів, сім підприємств 
суднового машинобудування, 11 підприємств мор-
ського приладобудування, 27 науково-дослідних 
інститутів і конструкторських бюро [1]. 

Останнім часом обсяг виробництва суднобудів-
ної продукції в Україні не зменшується, як в інших 
галузях, а, навпаки, зростає. На сьогоднішній день 
близько 95−97 % продукції суднобудування постав-
ляється на експорт.  Традиційно − це танкери (дед-
вейтом 30−45 тисяч тон), транспортні рефрижерато-
ри (місткістю трюму 350−500 тисяч кубічних футів), 
балкери (дедвейтом 45−70 тисяч тонн) і риболове-
цькі судна [2].  

За сучасних умов функціонування суднобудівно-
го підприємства супроводжується низкою вимог, як 
до процесу і продукції виробництва, так і до його 
екологічної безпеки. Суднобудівні підприємства 
України за рівнем вимог до екологічної безпеки по-
требують вживання додаткових заходів зі зниження 
негативного техногенного впливу виробничих про-
цесів на природне навколишнє середовище й здо-
ров’я людини. 

Міжнародні вимоги до рівня екологічної безпеки 
підприємств досить високі. Розроблені різноманітні 
методи його забезпечення, зокрема, існує група ста-
ндартів ISO 14000, що встановлює вимоги до систе-
ми управління підприємством у галузі екологічної 
безпеки, яка досягається за рахунок впровадження 
ефективної системи екологічного менеджменту 
(СЕМ) [3]. 

Впровадження СЕМ на суднобудівному підпри-
ємстві надає можливості підвищити екологічну без-
пеку і економічну ефективність діяльності, поліп-
шити імідж, інвестиційний клімат та вдосконалити 
загальну систему керування за рахунок комплексно-
го використання заходів організаційного, еколого-
економічного, правового та інженерного характеру. 
Реалізувати переваги впровадження СЕМ у судно-
будуванні перешкоджає відсутність конкретних по-
казників її ефективності та побудованої на цих пока-
зниках методології визначення ступеня екологічної 
безпеки підприємства. 

Оцінка екологічної безпеки суднобудівного під-
приємства є невід’ємною частиною екологічного 
менеджменту на етапах розробки, впровадження та 
функціонування СЕМ. Для цього необхідно мати 
методологію, яка дозволить визначити рівень еколо-
гічної безпеки з урахуванням кількісних та якісних 
показників. 

Сьогодні існує значна кількість підходів з вико-
ристанням прогнозування розвитку процесів у при-
родному навколишньому середовищі. Основною їх 
метою є оцінка й аналіз реальної чи потенційно іс-
нуючої можливості негативного впливу на природне 
навколишнє середовище, людину і економіку, але 
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такі підходи не враховують господарсько-
виробничих та організаційних особливостей судно-
будівної галузі. 

Існують методи оцінки рівня екологічної безпеки 
як для окремих підприємств, так і для цілих галузей, 
які використовують показники аварійності на підна-
глядних об'єктах (число аварій за звітний період). 
Така методика розрахунку передбачає зведення в 
єдиний статистичний масив усіх подій, які визнача-
лись поняттям "аварія". Припускається, що ці події 
однакові. За цією логікою вибух на шахті із загибел-
лю великої кількості людей і падіння будівельного 
крану — рівнозначні події.  

Аналогічна ситуація складається у разі застосу-
вання показника смертельного травматизму. Прик-
ладом застосування підходу, що ґрунтується на тра-
вматизмі, є використання кількісної характеристики 
безпеки промислових виробництв – коефіцієнтів 
смертельного і загального травматизму.  Так,  у де-
яких галузях промисловості, наприклад, у гірничо-
добувній, для оцінки рівня безпеки використовують 
відношення числа травмованих працівників до про-
дукції. До недоліків цих підходів, окрім вищевказа-
них, слід віднести, передусім, їх вузьку галузеву 
специфіку, а також неефективність використання 
для невеликих підприємств з низькою статистикою 
за аварійністю і травматизмом.  

Оцінка безпеки підприємства за іншими методи-
ками враховує збиток від аварій, інцидентів і неща-
сних випадків. До недоліків цих методів можна від-
нести труднощі з визначенням деяких складових 
збитку (непрямий збиток, екологічний збиток, втра-
ти від вибуття трудових ресурсів у результаті заги-
белі людей або втрати ними працездатності, збиток 
від втрати репутації і т. д.), а також громіздкість 
обчислень. Отже, використання показників аварій-
ності і травматизму в "чистому вигляді"  не цілком 
об'єктивно відбиває екологічну безпеку підприємст-
ва. 

З метою визначення рівня екологічної безпеки 
також використовують результати контрольної і 
наглядової діяльності на підприємствах: 

- кількість проведених перевірок;  
- кількість виявлених при перевірках порушень; 
- оперативність усунення порушень;  
- здійснення запланованих заходів в області 

промислової безпеки і охорони праці;  
- залучення до відповідальності працівників за 

порушення вимог промислової безпеки і охорони 
праці;  

- підвищення кваліфікації в учбово-курсових 
комбінатах та інститутах з промислової безпеки й 
охорони праці та ін.  

Основні недоліки цього підходу — суб'єктивізм і 
сильна залежність від ретельності опрацювання і 
здійснення заходів у галузі екологічної безпеки.  

Виходячи з вищесказаного, необхідно розробити 
методологію визначення рівня екологічної безпеки, 
яка враховує особливості процесу суднобудування, 
і, передусім, широкий спектр виробничих процесів і 
різнохарактерний їх вплив на природне навколишнє 
середовище та здоров’я працівників, співвідношен-

ня впливів різних виробництв з урахуванням їх за-
вантаження відповідно до технологічного процесу 
побудови суден. Саме визначення рівня екологічної 
безпеки суднобудівного підприємства надасть мож-
ливість виявлення джерел потенційної небезпеки та 
основу для розробки цілеспрямованих процедур 
СЕМ, що забезпечить її ефективність [5]. 

Метою роботи є розробка методології визначен-
ня ступеня екологічної безпеки суднобудівного під-
приємства, яка враховує особливості його функціо-
нування і техногенного впливу на природне навко-
лишнє середовище та здоров’я людей.  

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Суднобудування є специфічною галуззю промисло-
вості. До складу суднобудівельного підприємства 
входять верфі і цехи суднового машинобудування, 
обладнані набережні значної протяжності, оснащені 
суднопідйомними спорудами, сліпами, плавучими і 
сухими доками. На відміну від інших галузей про-
мисловості в суднобудуванні відсутній будь-який 
умовний вид продукції або так звана умовна одини-
ця продукції, яка дозволила б зіставити вплив на 
довкілля її окремих виробництв [5].  

Виробничий процес побудови судна має низку 
особливостей, найважливішою з яких вважається 
складний цикл його споруди. Іншою його особливі-
стю є порівняно невелике випередження початку 
обробки деталей порівнянь з початком збірки секцій 
корпусу судна, що надходять на стапель. Крім пере-
лічених особливостей, виробничий процес обробки 
деталей у цехах верфі відрізняється від виробничого 
процесу в цехах машинобудівного виробництва бі-
льшою матеріалоємністю, меншою кількістю техно-
логічних операцій і, як наслідок, меншим виробни-
чим циклом виготовлення деталей [6].  

До специфіки техногенного впливу процесів   
суднобудування на природне навколишнє середо-
вище належить одночасне функціонування значної 
кількості різноманітних за технологічними операці-
ями виробництв, частка участі яких у виробництві 
судна неоднакова, і як наслідок – різнохарактерність 
впливів на компоненти довкілля [4]. 

Згідно із запропонованою методологією визна-
чення рівня екологічної безпеки суднобудівного 
підприємства здійснюється за комплексним показ-
ником значущості екологічного впливу виробничих 
процесів підприємства (Z) на параметри природного 
навколишнього середовища: на атмосферу (Za), на 
гідросферу(Zг), на літосферу(Zл) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Шкала визначення рівня  
екологічної безпеки суднобудівного підприємства 
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Значущість екологічного впливу функціонування 
суднобудівного підприємства визначаються за на-
ступними етапами: 
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де a
iZ  − значущість впливу на атмосферу і-го 

виробництва суднобудівного підприємства; 
г
jZ  − значущість впливу на гідросферу j-го ви-

пуску суднобудівного підприємства; 
л
fZ  − значущість впливу на літосферу f-го виду 

накопичених відходів суднобудівного підприємства; 
lm − коефіцієнт, що характеризує частку участі 

конкретного виробництва у процесі побудови судна. 
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де 
із

К  – коефіцієнт завантаження і-го виробниц-
тва;   

іджК  – коефіцієнт, що залежить від кількості 
джерел викидів забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря і-го виробництва; 

іу
К  – коефіцієнт укриття джерел виникнення 

забруднюючих речовин і-го виробництва;  

ір
К  − коефіцієнт, що характеризує ступінь ри-

зику виробничого середовища і-го виробництва;  
(1-η)i – ступінь ефективності очисного обладнан-

ня і-го виробництва; 
Ріа – комплексний показник забруднення атмос-

фери, який враховує комбінований вплив різномані-
тних речовин і-го виробництва:  
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де Кі,k,r − середньорічне забруднення атмосфери 
r-ю речовиною, що виражається у долях ГДВ, при-
ведене до біологічного еквіваленту 3-го класу небе-
зпеки:  
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де rkig ,,  − викиди r − ї речовини, г/с; 
ГДВr  − гранично допустимі викиди r− ї речовини 

від k -го технологічного процесу, г/с. 
Оцінка значущості екологічної впливу суднобу-

дівного підприємства на гідросферу за випусками 
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де jx  –  коефіцієнт,  що залежить від розташу-
вання випуску стічних вод у водотоці; 

Кз – коефіцієнт завантаження підприємства; 
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де rj,ГДС  – гранично допустимі скиди r−ї речо-
вини в водний об’єкт j - го випуску, г/л; 

rjq ,  – скиди r-ї речовини у водний об’єкт j −го 
випуску, г/л; 

rj  – коефіцієнт, який враховує клас небезпеки 
r−ї речовини.  

Значущість впливу на літосферу відходів, які 
утворюються в процесі суднобудування,  визнача-
ється як: 

л
fпз

л
f РККZ ××= ,                     (10) 

де пК  – коефіцієнт, що враховує методи пово-
дження з відходами; 

л
fР  – комплексний показник забруднення літо-

сфери, що враховує комбінований вплив різномані-
тних речовин та їх клас небезпеки: 

å
= ú

ú
û

ù

ê
ê
ë

é
=

m

1f

v f

f

fл
f L

P
j

,                      (11) 

де, fv  – об’єм накопичення f−го виду відходу, 
т/рік; 

fL  – гранично допустимий об’єм накопичення 
f-го виду відходу, т/рік; 

fj  – коефіцієнт, що враховує клас небезпеки   
f−го виду відходу.  

Розроблену методологію було використано для 
проведення оцінки екологічної безпеки 
ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод “Океан” 
та прогнозування зміни рівня безпеки окремих ви-
робництв залежно від їх завантаження за існуючих 
потужностей підприємства. Деякі із результатів оці-
нки наведено на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Результати оцінки рівня екологічної 
безпеки ПАТ “Миколаївський суднобудівний завод 

“Океан” 
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Як вихідні дані було використано результати 
проведеного аналізу екологічного впливу процесів 
виробництва ПАТ “Миколаївський суднобудівний 
завод “Океан” [1]. 

За результатами розрахунків при повному заван-
таженні за існуючих умов і потужностей механооб-
робне, гальванічне, лакофарбове виробництва здійс-
нюватимуть вплив низької значущості, тобто мати-
муть перший рівень екологічної безпеки, а збираль-
но-зварювальне та енергетичне виробництва – дру-
гий рівень. Якщо розглядати зміну рівня екологічної 
безпеки на рівні всього підприємства з урахуванням 
комплексного впливу всіх виробництв, то з рівня  
60-ти відсоткового завантаження до 100 відсотково-
го ступінь екологічної безпеки змінюється з другого 
до третього. 

ВИСНОВКИ. Розроблено методологію визначен-
ня рівня екологічної безпеки суднобудівного підпри-
ємства на основі комплексного критерію оцінки не-
гативного техногенного впливу виробничих проце-
сів на природне навколишнє середовище й здоров’я 
людей. Ця методологія враховує широкий спектр 
різнорідних виробничих процесів, їх різнохарактер-
ний вплив на компоненти природного навколишньо-
го середовища – атмосферу, гідросферу, літосферу з 
урахуванням вагових коефіцієнтів. Запропонований 
підхід було використано для визначення рівня еколо-
гічної безпеки ПАТ “Миколаївський суднобудівний 
завод “Океан”. 
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METHODOLOGY OF SHIPBUILDING INTERPISE ENVIRONMENTAL SAFETY LEVEL DETERMINING  
 

I. Remeshevska  
National University of Shipbuilding Named After Admiral Macarov 
Heroiv Stalingrada Ave., 9, Mykolaiyv, 54025, Ukraine. E-mail: Rem17@meta.ua 
The methodology to determine of environmental safety extend of a shipbuilding enterprise, took which into account 

the peculiarities of its functioning and to predict changes of industrial pollution impact on the environment was devel-
oped. The practical application of the methodology on the example of JSC "Mykolayiv shipyard "Okean" was consid-
ered. 
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