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Програма і матеріали 80 міжнародної  наукової конференції молодих учених, 
аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування 
людства у ХХІ столітті”, 10–11 квітня 2014 р. – К.: НУХТ, 2014 р. – Ч.3. – 570 с. 

 
 
Видання містить програму і матеріали 80 міжнародної  наукової конференції 

молодих учених, аспірантів і студентів. 
Розглянуто проблеми удосконалення існуючих та створення нових енерго- та 

ресурсоощадних технологій для виробництва харчових продуктів на основі сучасних 
фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, новітнього 
технологічного та енергозберігаючого  обладнання, підвищення ефективності 
діяльності  підприємств, а також результати науково-дослідних робіт студентів з 
метою підвищення якості підготовки майбутніх фахівців харчової промисловості. 

Розраховано на молодих науковців і дослідників, які займаються означеними 
проблемами у харчовій промисловості. 
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3. Найкращі доступні технології енергоекономічного менеджменту 
– методологічна база підвищення енергоефективності та 

екологічної безпеки цукрового виробництва 
 

Тетяна Василенко, Жанна Сіднєва 
Національний університет харчових технологій 

 
Вступ: Енергозбереження та зменшення техногенного впливу на навколишнє 

середовище слід розглядати як неперервно пов’язані складові розвитку підприємств 
цукрової промисловості, галузі та національної економіки в цілому. 

На сьогодні важливим методом підвищення ефективності виробництва, 
включаючи його енергоефективність, на основі екологічно орієнтованої перебудови 
техніко-технологічного базису інновацій в цукровій промисловості повинно стати 
застосування так званих «найкращих доступних технологій» (НДТ). 

Матеріали і методи: Ключовим елементом забезпечення енергоефективності  
та екологічної безпечності на рівні теплотехнологічних систем цукрового 
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виробництва є підходи, спрямовані на створення відповідної системи менеджменту в 
рамках НДТ енергоекономічного менеджменту. Інші НДТ, застосовувані на рівні 
системи, вносять внесок в менеджмент ефективності і дозволяють отримати більше 
інформації про конкретні інструментах, необхідні для досягнення поставлених цілей. 
У цьому сенсі можна виділити наступні НДТ: 

-НДТ впровадження та підтримки системи менеджменту енергоефективності, 
включаючи планування і визначення цілей і завдань, а також розробка ефективних 
енерготехнологій та відстеження досягнень у сфері методів забезпечення 
енергоефективності; 

-НДТ оптимізації системи менеджменту енергоефективності на основі 
системного підходу; 

-НДТ постійного поліпшення екологічної результативності; 
-НДТ виявлення енергоефективності системи і можливостей для 

енергозбереження, що складається у виявленні аспектів функціонування системи, що 
впливають на її енергоефективність, за допомогою організації аудиту, побудованого 
на принципах системного аналізу; 

-НДТ встановлення та перегляду цілей і показників у галузі енергоефективності; 
-НДТ порівняльного аналізу результативності з використанням галузевих, 

національних і регіональних орієнтирів; 
-НДТ підвищення ступеня інтеграції процесів; 
-НДТ підтримки поступального розвитку ініціатив у галузі енергоефективності 

та підвищення мотивації; 
-НДТ підтримки рівня кваліфікації персоналу у сфері енергоефективності; 
-НДТ ефективного контролю технологічних процесів; 
-НДТ технічного обслуговування; 
-НДТ визначення та дотримання процедур регулярного моніторингу та 

вимірювання характеристик виробничого процесу та видів діяльності, які суттєво 
впливають на енергоефективність; 

-НДТ енергоефективного проектування, яке полягає в оптимізації 
енергоекономічної ефективності при проектуванні нового виробництва, виробничої 
одиниці, системи одиниць, або плануванні їх значної модернізації. 

Результати:  Результати аналізу свідчать про те, що використання методів 
енергоефективного проектування є одним з найбільш економічно ефективних 
способів підвищення енергоефективності. В цілому, відношення сукупних соціально-
економічних вигод до витрат при підвищенні енергоефективності за допомогою 
енергоефективного проектування на основі інноваційних підходів виявляється в 3-4 і 
більше разів вище, ніж у випадку традиційних методів модернізації на базі 
енергоекономічних аудитів. 

При цьому найважливішим елементом НДТ енергоефективного проектування є 
вибір енергоефективних енерготехнологій, оскільки саме з цим пов'язаний 
найбільший потенціал енергозбереження. 

Можна зробити висновок, що на етапі створення ескізного проекту модернізації 
існуючих виробництв в рамках енергоефективного проектування необхідно 
використовувати елементи НДТ виявлення енергоефективності системи і 
можливостей для енергозбереження, НДТ встановлення та перегляду цілей і 
показників у галузі енергоефективності, НДТ порівняльного аналізу (бенчмаркінгу), 
а також НДТ постійного поліпшення екологічної характеристики. 

 



 66 

Висновки:  Лише поетапна комплексна реконструкція теплотехнологічного 
комплексу цукрового виробництва на принципах найкращих доступних технологій 
енергоекономічного менеджменту енергоефективності дозволяє послідовно 
зменшувати витрату паривно-енергетичних ресурсів на технологічні потреби та 
покращувати показники екологічної діяльності підприємства. 
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