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РЕФЕРАТ 

Дипломна робота містить  153 с., 2 ч., 20 табл., 65 рис., 1 дод., 24 

джерела 

 

ПРОГРАМА, ВПЛИВ ФАКТОРУ, КОМП’ЮТЕРНИЙ РОЗРАХУНОК, 

АЛГОРИТМ ПРОГРАМУВАННЯ, ГІСТОГРАММА ВПЛИВУ 

 

Об’єкт дослідження  процес сертифікації підприємства. Для 

отримання сертифікату ISO 14001 необхідно, відстежувати і періодично 

вимірювати продуктивність, для забезпечення впевненості в тому, що 

екологічні цілі і завдання організації виконуються. 

Мета роботи – розробка програми для  розрахунку впливу факторів на 

навколишнє середовище. Еколог з будь-якого   підприємства зможе оцінити 

вплив на навколишнє середовище. 

Метою дослідження – комп’ютеризація розрахунку оцінок основних 

факторів впливу на навколишнє середовище та отримання рекомендацій, 

щодо його зниження 

Програма працює під операційною системою Windows 98 і браузером 

Internet Explorer. Алгоритм закладений в програмі базується на первинному 

екологічному методі. Результатам програми є оцінка факторів впливу на 

навколишнє середовище. 

Програму впроваджено до навчального процесу в Національний 

транспортний університет, це допоможе підвищити рівень кваліфікації 

майбутніх студентів.  

На програму оформлено авторське право «Програма для оцінки впливу 

на навколишнє середовище». 
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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа содержит 153 с., 2 ч., 20 табл., 65 рис., 1 прилож., 24 

источника 

 

ПРОГРАММА, ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ, КОМПЬЮТЕРНЫЙ РАСЧЕТ, 

АЛГОРИТМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, ГИСТОГРАММА ВЛИЯНИЯ 

 

Объект исследования процесс сертификации предприятия. Для 

получения сертификата ISO 14001 необходимо, отслеживать и периодически 

измерять производительность, чтобы удостовериться в том, что 

экологические цели и задачи организации выполняются. 

Цель работы разработка программы для расчета влияния факторов на 

окружающую среду. Эколог из любого предприятия сможет оценить влияние 

на окружающую среду. 

Целью исследования компьютеризация расчета оценок основных 

факторов влияния на окружающую среду и получения рекомендаций, по его 

снижению 

Программа работает под операционной системой Windows 98 и 

браузером Internet Explorer. Алгоритм заложен в программе базируется на 

первичном экологическом методе. Результатам программы является оценка 

факторов влияния на окружающую среду. 

Программа внедрена в учебный процесс в Национальный 

транспортный университет, это поможет повысить уровень квалификации 

будущих студентов. 

На программу оформлено авторское право «Программа для оценки 

воздействия на окружающую среду». 
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ABSTRACT 

The thesis contains 153 pages, 2 hours, 20 tables, 65 pictures, 1 appendix, 24 

sources 

 

PROGRAM, EFFECT OF FACTORS, COMPUTER CALCULATION, 

PROGRAMMING ALGORITHM, HISTOGRAM OF INFLUENCE 

 

Object of investigation process of enterprise certification. To obtain an ISO 

14001 certificate, it is necessary to monitor, and periodically measure, performance 

to make sure that the organization's environmental goals and objectives are being 

met. 

The purpose of the work is to develop a program for calculating the impact 

of factors on the environment. An ecologist from any company will be able to 

assess the impact on the environment. 

The purpose of the study is to computerize the calculation of assessments of 

the main environmental influences and to obtain recommendations on how to 

reduce it 

The program runs under the operating system Windows 98 and Internet 

Explorer. The algorithm laid down in the program is based on the primary 

ecological method. The results of the program are an assessment of environmental 

factors. 

The program is implemented in the educational process at the National 

Transport University; this will help to improve the skills of future students. 

The program is entitled «The program for environmental impact 

assessment».



7 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ..................................................................................................................... 8 

1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РОЗРОБОК ................................................................... 10 

1.1 Дослідження методів реалізації інформаційної системи .................... 10 

1.2 Програма «Экологический расчет Online» ........................................... 18 

1.3 Програма EcoReport ................................................................................ 20 

1.4 Програмний продукт «Екосфера-МІНІ» ............................................... 23 

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ........................................ 25 

3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОГРАМИ ......................................................... 27 

3.1 Призначення і область застосування .................................................... 27 

3.2 Технічні характеристики ........................................................................ 27 

3.3 Розробка алгоримту ................................................................................ 28 

4 РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ ................................................................ 43 

4.1 Вибір складу технічних і програмних засобів ..................................... 43 

4.3 Розробка програми .................................................................................. 47 

4.4 Інструкція користувачу .......................................................................... 49 

5 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕКОГОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ  

ПІДПРИЄМСТ ....................................................................................................... 54 

5.1 Вплив на екологію підприємства «Michelin Laurent Reifen» .............. 54 

5.2 Вплив на екологію підприємства «Харківська ТЕЦ-5» ...................... 69 

ВИСНОВКИ ........................................................................................................... 84 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУР ......................................................... 85 

ДОДАТОК А Код програми ................................................................................. 85 

 

 

 

 



8 

 

ВСТУП 

Сертифікація підприємства – це однин з показників соціальної 

відповідальності бізнесу – турбота про навколишнє середовище. Забруднення 

навколишнього середовища веде до зростання економічного збитку в країні. 

Вартість збитку економіці країни в результаті забруднення навколишнього 

середовища за рік, порівнянна з 10% створеної доданої вартості. Для 

вирішення цієї проблеми необхідно проведення заходів спрямованих, на 

охорону навколишнього природного середовища, ефективне використання 

природних ресурсів, впровадження ефективних методів управління 

охороною навколишнього середовища і методів контролю дотримання 

природоохоронних вимог з боку підприємств. Розробка систем екологічного 

менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів серії ISO 14000 є 

ефективним методом зниження забруднення навколишнього середовища. 

Кожне підприємство має свою специфіку, яка впливає на характер і 

ступінь негативного впливу на екологію. З'ясувати, які заходи щодо захисту 

навколишнього середовища будуть найбільш ефективні в кожному 

конкретному випадку, допоможе проведення екологічного моніторингу – 

спостереження за впливом підприємства на навколишнє середовище. 

Універсального рішення по зменшенню впливу на навколишнє 

середовище сьогодні не існує, тому що кожна підприємство по-своєму 

унікальне. І підходити з єдиним шаблоном навіть підприємствам однієї галузі 

не можна. Але, звичайно, існують спільні питання, які необхідно вирішити 

для зменшення негативного впливу навколишнього середовища, таких як: 

контроль за дотриманням встановлених нормативів, здійснення 

природоохоронних заходів, впровадження у виробництво обладнання, що 

зменшує негативний вплив на навколишнє середовище, періодичне 

проведення оцінки діяльності підприємства по встановленого 

законодавством. 

В світовій практиці актуальність впровадження системи екологічного 

менеджменту (СЕМ) завоювала весь світ (США, Японія, Китай, Казахстан, 
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Австралія та ін.). Дослідження показало, що по всьому світу зареєстровано 

близько 600 тисяч компаній, які використовують СЕМ. Але, ми побачили, що 

співробітники і керівники середньої ланки і вищого керівництва іноді не 

розуміють значення і необхідність впровадження і сертифікації СЕМ в своїх 

компаніях. Спільно з цим роботу з СЕМ все одно слід починати. Для початку 

необхідно навчити працівників всім принципам, за якими працює екологічна 

система, заснована за всіма вимоги стандартів ІСО 14001. 

Актуальність полягає в тому, що екологічний менеджмент включає 

ініціативну діяльність підприємств по систематизації, розширення і 

підвищення ефективності робіт, спрямованих на зниження впливу на 

навколишнє середовище (перш за все, превентивними і маловитратними 

заходами), раціональне використання природних ресурсів, виконання 

природоохоронних проектів та програм. Система менеджменту виробничої 

безпеки та охорони праці включає в себе контроль і запобігання можливих 

небезпек на робочому місці, забезпечення постійного процесу мінімізації 

ризиків. Тому для захисту навколишнього середовище необхідно отримати 

сертифікацію. Для того щоб отримати сертифікацію підприємство повинно 

відповідати вимогам. Перш за все необхідно визначити, який фактор має 

найбільший вплив й зробити відповідні дії для його зменшення. 

Ціль роботи полягає в тому, щоб розробити програму для оцінки 

факторів впливу на навколишнє середовище. В основі алгоритму лежить 

первинний екологічний аналіз. Програма буде доступна в Інтернеті, для того 

щоб еколог зміг скористатися даним продуктом для здійснення оцінки 

впливу підприємства на навколишнього середовища. 
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1 АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ РОЗРОБОК 

1.1 Дослідження методів реалізації інформаційної системи 

Науково-технічна революція відкрила небачені раніше можливості для 

збільшення масштабів і темпів розвитку виробництва, впровадження 

автоматизації виробничих процесів, ускладнивши при цьому не лише 

матеріальні, а й інформаційні потоки між ланками господарства.  

Підвищення ефективності виробництва значною мірою визначалось 

інтенсивністю розвитку наукових методів керування, використанням 

технічних засобів для обробки інформації. Система управління являє собою 

єдність виробничих та економічних процесів і зв`язків у русі виробничих 

фондів. Цей процес безперервний і цілеспрямований, тому система 

управління має бути контрольованою і керованою. 

Управління об`єктом здійснюється на інформаційному рівні шляхом 

перетворення і використання потоків інформації, що функціонують в 

середині системи і надходить до неї із зовнішнього середовища. 

Керуюча інформація – це інформація про процеси виробництва, 

розподілу, обміну та споживання матеріальних благ. Важливими функціями, 

що реалізуються в процесі управління об’єктом курування, є прогнозування, 

планування, облік, контроль, аналіз, координація та регулювання. Отримання 

інформації з метою реалізації пов’язане з виконанням трудомістких операцій 

зі збирання, фіксації, передавання, обробки та зберігання даних, що 

характеризують виробничу діяльність об’єкта та його зв’язки. А 

достовірність і своєчасність отриманої інформації впливають на ефективність 

прийнятих керівних рішень. Саме керування є особливим видом діяльності, 

який полягає у визначенні цілей об’єктів, засобів їх досягнення, а також у 

діяннях на об’єкти для досягнення поставлених цілей. 

Модель об’єкта управління зображено на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Модель об’єкта управління 

 

 

Управління складається з такого циклу послідовно виконуваних дій: 

1. Аналіз керуючої інформації, яка надходить від інших організацій, 

та визначення основних цілей і задач, поставлених перед об’єктом. 

2. Збирання та аналіз інформації про стан об’єкта. 

3. Переробка інформації та визначення варіантів цілей і шляхів їх 

досягнення. 

4. Прийняття рішень, планування. 

5. Контроль виконання прийнятих рішень і регулювання. 

Отож, створюючи інформаційні системи, використовують 

кібернетичний чи системний підхід, який дає змогу розглядати процес 

керування об’єктом як інформаційний, а в складі системи, що керує, виділяти 

інформаційну систему. 

Керуюча інформація, що циркулює в системі керування об’єктом, має 

свої особливості та властивості, які впливають на засоби її збирання та 

реєстрації, організації автоматизованої обробки даних, вибору технічних 
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засобів і носії в інформації, побудови оптимальних варіантів технологічних 

процесів обробки тощо. 

Класифікація керуючої інформації та вивчення її видів має важливе 

значення для встановлення її складу, процесів формування, руху та 

перетворення даних, що є основою при створенні нової інформаційної 

системи.  

Однією з основних умов створення високоефективної інформаційної 

системи (ІС) є орієнтація на користувача. При функціонуванні інформаційної 

системи та розв’язанні завдань управління діє велика кількість обмежень, які 

потрібно враховувати під час її розробки. Крім того, в процесі самого 

проектування виникає багато обмежень. Це призводить до того, що в 

пошуках найкращого шляху, за який часто беруть найбільш простий, 

швидкий і дешевий, розробники свідомо чи підсвідомо перекладають 

частину проблем, що виникли, на користувача. Цей шлях може призвести до 

згубних наслідків. Користувачі, в свою чергу, прагнучі мінімізувати обсяги 

своєї роботи, не виконують інструкцій розробника й ігнорують систему, яка 

не полегшує, а ускладнює їм життя. При цьому слід ураховувати основну 

особливість об’єкта: до створення інформаційної системи завдання 

управління можуть розв’язуватись «вручну», без використання ЕОМ. Тому 

основне питання в якості та ефективності рішень, які приймаються. Отож 

інколи інформаційна система функціонує сама по собі, а управління об’єктом 

здійснюється майже без неї. Інформаційна система має бути інструментом 

управління, в якому основну роль відіграє людина. Сам процес повинен не 

зводитись до створення інформаційної системи, як самостійного продукту, 

але і забезпечити його документацією, гарантією і супроводженням (рис. 

1.2).  

Про системність великих і складних об’єктів свідчить те, що їх можна 

поділяти, оскільки вони мають структуру. Процеси декомпозиції й 

композиції є засобами отримання інформації для здійснення аналізу та 

синтезу систем.  
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Рисунок 1.2– Створення ІС 

 

 

Будь яка система по-своєму складна. Це означає що всю сукупність 

інформації, яка характеризує систему, і всю сукупність зв`язків між 

елементами системи, неможливо сприйняти в цілому і повністю, звідси, 

додержуючись методу декомпозиції, для швидкого впровадження ІС 

необхідно дотримуватися принципу «добре структурованої системи», і тому 

головна мета декомпозиції – поділ системи на простіші частини. 

Зменшуючи складність системи, ми забезпечуємо умови для аналізу та 

синтезу компонентів, для проектування, побудови, впровадження, 

експлуатації та вдосконалення систем управління. Доцільно проводити 

багаторазову декомпозицію по кількох різних напрямках. 

Ефективність інформаційної системи оцінюють у таких випадках:  

 при формуванні вимог, що висуваються до інформаційної 

системи;  

 при аналізі інформаційних систем, які створюються чи 

функціонують, на відповідність заданим критеріям;  

 при виборі найкращого варіанта створення, функціонування та 

розвитку інформаційної системи;  
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 при синтезі найдоцільнішого варіанта побудови інформаційної 

системи за критерієм «ефективність – затрати».  

Доцільність варіантів побудови інформаційної системи залежить від 

балансування приросту ефективності Е, отриманої за рахунок створення чи 

вдосконалення інформаційної системи, і затрат Q. Математично це можна 

записати так:  

mах Е при Q = const (1.1) 

або у вигляді оберненої задачі  

min Q при E = const. (1.2) 

Створення інформаційної системи – це тривалий, трудомісткий та 

динамічний процес підготовки рішень з усіх питань, пов’язаних з 

реєстрацією, передаванням, обробкою та використанням даних, розробкою 

відповідної документації, в якій на різних стадіях і етапах беруть участь 

спеціалісти різних спеціальностей та кваліфікації. 

Можемо виділити життєвий цикл проектування ІС (рис. 1.3). 

Експлуатаційне життя ІС включає процеси підтримки, росту, удосконалення. 

 

 

 

Рисунок 1.3– Життєвий цикл проектування ІС 
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Процес підтримки полягає у забезпеченні безперебійної роботи 

введених в експлуатацію частин системи і базується на належному 

обслуговуванні інформаційного, технічного, математичного, програмного та 

інших видів забезпечення (підтримка в актуальному стані БД, якісна 

підготовка і своєчасне внесення змін до документації ІС, тощо).  

Ріст полягає у збільшенні числа функціонуючих частин ІС (техніка, 

задачі, та інше).  

Технологічний процес поділяється на окремі стадії, етапи чи складові 

частини.  

1. За стадіями та етапами створення системи, які закінчуються 

складанням конкретної проектної документації. Сам процес створення може 

бути розірваним у часі чи виконуватись іншим колективом. На кожному із 

цих етапів існує своя технологія його здійснення з відповідними 

технологічними операціями, які враховують особливості виконання робіт на 

даному етапі.  

2. Технологічні процеси проектування окремих складових частин 

системи: компоненти, функції, комплекси задач, задачі, процеси, програми 

чи за окремими видами забезпечення системи. Технологія створення 

інформаційної системи має формуватися зважаючи на те, що засобів 

проектування багато, їх кількість постійно збільшується і для кожного з них 

потрібно створювати свою технологію застосування. 

Тому технологічний процес потрібно поділити на технологічні операції 

(модулі), під якими розуміємо самостійну частину технологічного процесу, в 

якій визначено вхід, вихід, перетворювач, ресурси та засоби. Входом і 

виходом можуть бути документи, параметри, дані чи знання про 

технологічну операцію чи об’єкт.  

При обстеженні об’єкта управління, залежно від його мети, всебічно 

вивчають інформаційні потоки, функції керування та інші аспекти 

функціонування об’єкта. Особливості дослідження зумовлюють вимоги до 

кваліфікації та складу колективу: 
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 досвід роботи в галузі керування конкретними об’єктами; 

 знання сучасних методів і техніки управління; 

 знання методів дослідження і системного аналізу; 

 здатність до спілкування із спеціалістами різних рівнів і профілів. 

У процесі обстеження існуючих інформаційних потоків збирають 

матеріал, який характеризує управлінську і виробничу роботу. При цьому 

велику увагу приділяють вивченню задач, які розв’язуються в підрозділах 

об’єкта, де приймають управлінські рішення. Створювані інформаційні 

потоки мають їх обслуговувати, тому в процесі вивчення необхідно 

встановити цілі, критерії, задачі управління, види їх рішень, інформаційні 

взаємозв’язки, джерела інформації, її передавання, методи отримання, 

пошуку, зберігання. 

Вивченню підлягають як документовані відомості (конструкторські, 

планово-економічні, бухгалтерські та ін.), так і не документовані 

повідомлення (у вигляді різноманітних вказівок щодо ведення виробничо-

господарської діяльності і довідок про неї). На практиці для обстеження 

системи інформації застосовують один із трьох методів. 

1. Горизонтальний – передбачає детальне вивчення керуючої 

інформації з однієї будь-якої теми, окремо в кожному підрозділі об’єкта 

управління. 

Недоліки: 

 немає обліку інформаційних потоків, які виникають у суміжних 

підрозділах і між ними, що призводить до помилок і спотворення 

характеристик загального інформаційного потоку; 

 провадиться зайве глибоке вивчення окремих питань, на що 

витрачається додатковий час і праця. 

Застосовується в основному при вивченні питань на окремих етапах 

проектування. 

2. Вертикальний – передбачає обстеження підрозділів об’єкта, по 

яких відбувається природний рух досліджуваного інформаційного потоку, 
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від моменту виникнення до місця використання в разі прийняття 

управлінських рішень. Інформаційний потік, який вивчається, розглядається 

як частина всієї інформаційної системи.  

Недоліки:  

 мало приділяється уваги тому, в якому підрозділі розв’язують 

задачі, що входять до комплексу розглядуваних питань, а більше – самій 

інформації. 

Переваги:  

 визначаються однакові методи розрахунку окремих показників;  

 можливість виявлення загальної вихідної інформації полегшує 

вивчення всієї картини інформаційного потоку. 

3. Комбінований – передбачає використання в процесі вивчення 

об’єкта обох методів. Застосовуючи другий метод, виділяють потрібний 

інформаційний потік, який старанно вивчають. Якщо є неточності й 

неясності, то детально вивчають необхідні питання у відповідних підрозділах 

першим методом.  

Вивчення об'єкта проектування – складний комплекс дослідницьких 

робіт. Для проведення робіт на перед проектній стадії завчасно розробляється 

програма обстеження, обирається метод проведення робіт, планується 

проведення всіх робіт у часі із зазначенням термінів подання їх результатів, 

готується необхідна документація.  

Програма обстеження містить перелік питань, що необхідно з'ясувати у 

процесі обстеження. Це, в основному, питання, пов'язані з виконанням робіт 

з вивчення системи управління, інформаційної системи та технічних засобів. 

За результатами виконання перерахованих робіт складається звіт про 

обстеження. 

Розглянемо, які існують програми та інформаційні системи з 

екологічного менеджменту на сьогоднішній час [1].  
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1.2 Програма «Экологический расчет Online» 

Безкоштовна програма дозволяє розраховувати плату за негативний 

вплив на навколишнє середовище (екологічні платежі підприємства) і 

оформити відповідні звіти (рис. 1.4). Для цього не потрібно купувати і 

встановлювати на комп'ютер ніякі спеціальні програми, не потрібно володіти 

ніякими спеціальними знаннями або навичками. Розрахувати екологічні 

платежі за допомогою нового безкоштовного сервісу можна практично будь-

який бажаючий – еколог, бухгалтер, керівник, інженер. Не потрібно ніяких 

спеціальних налаштувань комп'ютера або участь системного адміністратора. 

 

 

 

Рисунок 1.4– Програма «Экологический расчет Online» 
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В програмі є два виду розрахунку спрощений та стандартний.  

Спрощений розрахунок – розрахунок для малих підприємств, дозволяє 

швидко і ефективно ввести дані по основним параметрам і отримати 

заповнену таблицю відходів з розрахованими платіжками та заповнену 

форму для друку (рис. 1.5). 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Спрощений розрахунок 

 

 

Стандартний розрахунок – повнофункціональний розрахунок для 

підприємств, дозволяє ввести дані по повітряних, водних викидів, відходів, 

автопарку. Для кожних розділів (дані про підприємство, повітря, вода, 

відходи, автотранспорт) є можливість друку заповнених таблиць [2]. 
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Мінуси цієї програми в тому, що вона не налагоджена, на сайті 

з’являються помилки, які користувач не повинен бачити. Вкладки «Повітря», 

«Вода», «Відходи», «Автотранспорт» пусті, та результат неможливо зберегти 

(хоча є кнопка). 

 

1.3 Програма EcoReport 

EcoReport (ЕкоРепорт) – програма для розрахунку екологічних 

платежів, тобто для розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє 

середовище. Розроблено в 2010 році в компанії Центр Інформаційних 

Технологій (рис. 1.6). 

Повністю автоматизований розрахунок – довідники речовин, 

коефіцієнти інфляції та екологічної значимості тощо. Програма забезпечена 

підсистемою поновлення через мережу Інтернет, таким чином, всі останні 

зміни стають доступні відразу після виходу нової версії програми. Зручний і 

наочний інтерфейс дозволяє максимально просто і інтуїтивно зрозуміло 

виконувати розрахунки і формувати звіт. 

Комерційна версія програми забезпечує додаткові зручності ведення 

екологічної звітності, наприклад, можна створювати звіт за новий квартал на 

основі інформації про попередньому, витрачаючи на створення звіту кілька 

хвилин (рис. 1.7). 

Основні функціональні можливості: 

1. Автоматизований розрахунок плати за негативний вплив на 

навколишнє середовище: 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними об'єктами; 

 викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

пересувними об'єктами; 

 викиди забруднюючих речовин у водні об'єкти; 

 розміщення відходів виробництва і споживання. 
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Рисунок 1.6 – Програма EcoReport 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Електронний звіт 
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2. Автоматичний розрахунок на підставі введених дозволів і лімітів: 

 гранично допустима концентрація; 

 тимчасово узгоджених концентрація; 

 гранично допустимих викидів; 

 тимчасово узгоджених викидів; 

 лімітів на розміщення відходів. 

3. Довідники: 

 нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами; 

 нормативи плати за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин пересувними джерелами; 

 нормативи плати за викиди забруднюючих речовин в поверхневі і 

підземні водні об'єкти; 

 нормативи плати за розміщення відходів виробництва та 

споживання; 

 коефіцієнти, що враховують екологічні чинники (стан 

атмосферного повітря, ґрунту, водних об'єктів). 

4. Формування звітності «Розрахунок плати за негативний вплив на 

навколишнє середовище», затвердженої Наказом Федеральної служби з 

екологічного, технологічного і атомного нагляду від 05.04.2007 № 204. 

Програма максимально автоматизує процес розрахунку екологічних 

платежів і зрозуміла в експлуатації не тільки екологам, але і людям, що не 

володіє спеціалізованими знаннями в даній області, але вимушених на 

додаток до основних обов'язків здійснювати розрахунок екологічних 

платежів. 

Мінуси цієї програми в тому, що в неї платна ліцензія. Для роботи з 

даною програмою бажано використовувати потужний комп'ютер. Всі 

довідники на російській мові та сама розроблялася для Росії (тому і  тарифи 

за негативний влив для Росії). 
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1.4 Програмний продукт «Екосфера-МІНІ» 

Програмний продукт «Екосфера-МІНІ» (рис. 1.8) призначений для 

виконання розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє 

середовище, створення форм статистичної звітності: квартальних і річних. 

Програмний продукт Екосфера-МІНІ це: 

 актуальність; 

 зручний інтерфейс; 

 висока ергономічність; 

 доступність для користувачів різного рівня підготовки; 

 можливість роботи декількох користувачів по мережі. 

 

 

 

Рисунок 1.8– Програмний продукт «Екосфера-МІНІ» 

 

 

«Екосфера-МІНІ» – це програмний продукт, призначений для 

виконання розрахунку плати за негативний вплив на навколишнє 

середовище, а також створення форм статистичної звітності по екології. Він 
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включає в себе модулі «2-ТП (повітря)», «2-ТП (водгосп)», «2-ТП (відходи)», 

«Журнал руху відходів», модулі дозвільної документації (дозволу на викиди, 

скиди, ліміти на відходи), а також модулі розрахунку плати за негативний 

вплив. 

За допомогою програмного продукту «Екосфера-МІНІ» можна вести 

звітність по необмеженій кількості юридичних осіб з будь-яким числом 

промислових майданчиків. У базі даних програмного продукту можуть 

зберігатися звітні дані за попередні роки. 

Модуль «Журнал руху відходів» дозволяє вести первинний облік 

відходів на підприємстві. На підставі занесених даних автоматично 

формуються різні звіти. 

Програмний комплекс містить довідники загального призначення, які є 

в кожному модулі. Крім довідників загального призначення в програмному 

комплексі міститься велика кількість довідників кодифікатор, які дозволяють 

спростити процес заповнення форм звітності. Всі звіти в програмі 

формуються в форматі MS Exсel. 

При поставці програмний продукт супроводжується необхідною 

довідковою інформацією. Продумана система перерахунку і перевірки 

інформації, що вводиться виключає можливість обчислювальних помилок 

при заповненні звітів. 

Програмний продукт регулярно оновлюється по мірі зміни 

природоохоронного законодавства. У вартість поставки входить річна 

підтримка і оновлення програмного продукту[3]. 

Мінуси цієї програми в тому, що в неї платна ліцензія. Для роботи з 

даною програмою бажано використовувати потужний комп'ютер. Всі 

довідники на російській мові та сама розроблялася для Росії (тому і  тарифи 

за негативний влив для Росії). 

Отже, можна констатувати, що потрібної програми для оцінки впливу 

підприємств на навколишнє середовище немає – розробка такої програми і 

буде метою дипломної роботи. 
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2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Об’єктом дослідження в роботі є процес сертифікації підприємства. 

Для отримання сертифікату ISO 14001 необхідно, відстежувати і періодично 

вимірювати продуктивність, для забезпечення впевненості в тому, що 

екологічні цілі і завдання організації виконуються. Проаналізував літературні 

джерела[4, 5, 6], можна сформулювати, які основні фактори треба оцінити: 

 сумарні шкідливі відходи та їх кількість;  

 споживання електроенергії, газу, питної води палива;  

 використання централізованого опалення;  

 загальна площа; площа зелених насаджень;  

 середнє споживання палива автотранспортом компанії;  

 шкідливі речовини (токсичні, дуже токсичні);  

 господарська тара, що не використовується;  

 штрафи за порушення правил та за аварії, що спричинили 

забруднення навколишнього середовища;  

 речовини, що забруднює воду;  

 потреба в обладнанні та витрати на нього;  

 витрати на обладнання;  

 пройдений шлях протягом службових поїздок;  

 результати екологічних досліджень; 

 кількість працівників, присвячених забрудненню навколишнього 

середовища;  

 відповідність нормам та вимогам. 

Завдання полягає в тому, щоб комп'ютеризувати цей процес тобто 

розробити програму. Програма розрахунку дозволить екологам швидко і 

точно обчислити результат. Перевага програми буде полягати в тому, що 

освоїти її зможе майже будь-який користувач. Програма сама буде здійснює 

складні розрахунки і обробляти внесені дані. Від користувача потрібно 
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тільки введення потрібних показників і вибір параметрів для кожного 

фактору. 

Завдання дипломної роботи зводиться розробки програми, яка буде 

обробляти вхідні дані користувача і розраховувати оцінку впливу факторів на 

навколишнє середовище. У програмі слід проаналізувати отриману від 

користувача інформацію і виявити результуючу оцінку. 

Підсумувавши все вищесказане можна сформулювати вимоги розробки 

програми і виконати постановку завдання на проектування.  

Програма повинна виконувати наступні функції: 

1. Розраховувати оцінки факторів впливу на навколишнє 

середовище. 

2. Доступна онлайн. 

3. Представляти результат у вигляді таблиці та діаграм. 

4. Видавати рекомендації щодо зниження негативного впливу. 

Наступні розділи будуть присвячені вирішенню поставлених завдань і 

розробці програми з вище переліченими функціями. 
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3 РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ ПРОГРАМИ 

3.1 Призначення і область застосування 

Програма для розрахунку оцінки факторів впливу на навколишнє 

середовище призначена для аналізу екологічної ситуації на підприємстві. 

Дана програма може використовуватися для первинного екологічного аналізу 

підприємства. Програма буде розміщена в Інтернет і будь-який бажаючий 

може скористатися нею. Використання програми дасть уявлення про те, який 

вплив має підприємство на навколишнє середовище. Вкаже на що в першу 

чергу варто звернути увагу. Також, програма дасть рекомендації щодо 

зниження негативного впливу на навколишнього середовище. 

 

3.2 Технічні характеристики 

Для користування програмою необхідно відповідне програмне 

забезпечення зі серверної та клієнтської сторони. Вимоги до програмного 

забезпечення серверної частини. Для функціонування програми необхідно 

наступне програмне забезпечення: 

 Операційна система – Windows XP і Windows Server 2003; 

 Веб-сервер – Apache версії не нижче 1.3.26. 

Вимоги до клієнтського програмного забезпечення. Працездатність 

програми обов'язково здійснюється за допомогою наступних браузерів: 

 MS IE 5.0 і вище; 

 Opera 6.0 і вище; 

 Mozilla Firefox 1.0; 

 Mozilla 1.7; 

 Google Chrome 40.0. 

Також необхідна, щоб була увімкнена для браузера підтримка Java. 

 

3.3 Розробка алгоритму 

Вхідним даними для розрахунку являться основні фактори впливу на 

навколишнє середовище (сприятливі та несприятливі), які ми визначали 
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завдяки аналізу літературних джерел (табл.3.1) [4, 5, 6]. Дані фактори 

охоплюють як прямі, так и непрямі дії впливу на навколишнє середовище. 

Кількість факторів достатня для оцінки несприятливого впливу діяльності 

організації на навколишнє середовище. 

Таблиця 3.1– Ідентифіковані фактори впливу на навколишнє середовище 

Показники Позначення Розмірність 

Загальні показники 

Управлінський персонал П [осіб] 

Працівники С [осіб] 

Спеціальні показники 

Господарська використана тара R [т] 

Сумарні шкідливі відходи V [т] 

Споживання електроенергії E [кВт] 

Споживання газу G [кВт] 

Споживання палива B [л] 

Використання централізованого опалення O [кВт] 

Споживання питної води H [м2] 

Загальна площа S [м2] 

Площа зелених насаджень Sз.н [м2] 

Середнє споживання палива 

автотранспортом компанії 

<B> [I/100 км] 

Всього шкідливих речовин W [шт.] 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже 

токсичні, CMR) 

WT [шт.] 

Штрафи за порушення правил Q [грн.] 

Штрафи за аварії, що спричинили 

забруднення навколишнього середовища 

Qаварія [грн.] 

Кількість речовин, що забруднюють воду Z [шт.] 

Потреба в обладнанні P [од.] 
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Продовження таблиці 3.1 

Витрати на обладнання j [грн.] 

Пройдений шлях протягом службових 

поїздок 

L [км] 

Результати екологічних досліджень К [n] 

Кількість працівників, що пройшли 

навчання з охорони довкілля 

N [осіб] 

Кількість навчальних занять, присвячених 

забрудненню навколишнього середовища 

M [осіб] 

 

Реалізація блоку аналізу впливу на навколишнє середовище 

здійснюється для кожного фактору впливу. Відповідно до кожного фактору 

впливу здійснюється введення даних аналізу за такою послідовністю: 

1. Оцінка тенденції впливу на навколишнє середовище: позитивний 

або негативний. 

2. Визначення правової приналежності: відходи, хімікати, 

вода/стічні води, забруднення повітря, земля. 

3. Оцінка наслідків (за нормальних та аварійних умов):людина, 

флора/фауна, вода, земля, клімат. 

4. Оцінка використання ресурсів. Оціночне значення 

використовуємо із таблиці 3.22 (див. стр. 39). 

Алгоритм розрахунку кожного фактору представлено на рисунку 3.1 

Робота алгоритму полягає в тому, що спочатку користувач обирає до 

якої категорії відповідно законодавства відноситься фактор G(I), потім 

обирає наслідки за нормальних умов та аварійних K(I), визначає скільки 

фактор використовує ресурсів M(I) та відзначає значення впливу на 

навколишнє середовище D. 
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Рисунок 3.1 – Алгоритм розрахунку кожного фактору 
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Оцінка основних показників (позначення факторів отримано з табл. 3.1) 

розраховується за формулами [5]. 

Порядок розрахунку (алгоритм розрахунку представлено рис. 3.2): 

1. За формулами, представленими в таблиці 3.2 проводимо 

розрахунок відповідного факторів впливу (алгоритм для різних факторів 

представлено на рисунку 3.2 – 3.4). 

Таблиця 3.2 Розрахунок оцінки впливу 

Фактори впливу на навколишнє середовище Формула для розрахунку 

Господарська використана тара  CПR  /1000  

Шкідливі відходи  СПV  /1000  

Споживання електроенергії  СПE /  

Споживання газу  СПG /  

Використання централізованого опалення  СПО /  

Споживання палива  СПВ /  

Внутрішня логістика й транспорт В  

Службові поїздки ПL /  

Шкідливі речовини WWT /1000  

Взаємодія з речовинами, які забруднюють  воду Z  

Споживання  питної води   250/1000  СПН  

Потреба в обладнанні  СПР /  

Витрати на обладнання ПJ /  

Зонування   SSS НЗ /1000..   

Результати досліджень K  

Професійність працівників N  

Кваліфікація й знання в сфері навколишнього 

середовища 
M  

Відповідність нормам і вимогам 1000/Q  
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В залежності від одержаного значення оцінюємо вплив на навколишнє 

середовище (отриманого з формулі з табл. 3.2). Для здійснення вибору оцінки 

основних показників впливу скористаємося приведеними таблицями 3.2-3.21.  

Якщо фактор має  негативний вплив,  тоді  оцінка 1 відповідає меншому 

впливу на навколишнє середовище, а оцінка 5 –  більшому. У випадку, коли 

фактор має позитивний вплив, оцінка 1 відповідає більшому впливу на 

навколишнє середовище, а оцінка 5 – меншому [7]. Алгоритм розрахунку для 

факторів господарська тара, що не утилізується, шкідливі викиди та 

споживання енергії представлено на рисунках 3.2, 3.3, 3.4 відповідно. 

Алгоритм отримання оцінки показника впливу на навколишнє 

середовище полягає в тому, що спочатку розраховується показник факторів 

за формулою (представлені в табл. 3.2), потім за допомогою таблиць 3.2-3.21 

розрахункове значення оцінюється по 5 бальній шкалі. Для кожного фактору 

унікальна формула та розроблена окрема таблиця. За формулами, які будуть 

представлено нижче розраховується загальна оцінка та виводяться результат. 

Таблиця 3.2 – Споживання газу 

Споживання газу / працівники 

Оцінка 1 2 3 4 5 

 СПG /  <425 425–475 475–525 525–575 >575 

 

Таблиця 3.3 – Користування централізованим опаленням 

Використання централізованого опалення / працівники 

Оцінка 1 2 3 4 5 

 СПО /  <250 250–500 500–750 750–1000 >1000 

 

Таблиця 3.4 – Споживання палива 

Споживання палива / працівники 

Оцінка 1 2 3 4 5 

 СПВ /  <0,25 0,25–0,5 0,5–0,75 0,75–1 >1 
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Таблиця 3.5 – Внутрішня логістика та транспорт 

Споживання на 100 км 

Оцінка 1 2 3 4 5 

В  <7 7–8 8–9 9–10 >10 

 

Таблиця 3.6 – Службові поїздки 

км / персонал 

Оцінка 1 2 3 4 5 

ПL /  <70 70–80 80–90 90–100 >100 

 

Таблиця 3.8 – Шкідливі речовини 

Шкідливі та дуже шкідливі матеріали (категорії 3 та 4) 

Оцінка 1 2 3 4 5 

WWT /1000  <2,5 2,5–5 5–7,5 7,5–10 >10 

 

Таблиця 3.9 – Взаємодія з речовинами, що забруднюють воду 

Протікання речовин, що забруднюють воду 

Оцінка 1 2 3 4 5 

Z  0 0,1–1 1–2 20–40 >40 

 

Таблиця 3.10 – Споживання питної води 

Споживання води / працівники / d 

Оцінка 1 2 3 4 5 

  250/1000  СПН  <10 10–11 11–12 12–13 >13 

 

Таблиця 3.11 – Потреба у обладнанні 

Обладнання / працівники 

Оцінка 1 2 3 4 5 

 СПР /  <400 400–450 450–500 500–550 >550 
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Таблиця 3.12 – Вартість обладнання 

Вартість обладнання  / працівники 

Оцінка 1 2 3 4 5 

ПJ /  <50 50–100 100–150 150–200 >200 

 

Таблиця 3.13 – Зонування 

Використання землі / Загальна площа 

Оцінка 1 2 3 4 5 

  SSS НЗ /1000..   <60 60–70 70–80 80–90 >90 

 

Таблиця 3.14 – Результати досліджень 

Дослідження впливу на навколишнє середовище 

Оцінка 1 2 3 4 5 

K  <5 5–10 10–20 20–40 >40 

 

Таблиця 3.15 – Професійність працівників 

Кількість випускників 

Оцінка 1 2 3 4 5 

N  <2000 2000–2500 2500–3000 3000–3500 >3500 

 

Таблиця 3.16 – Кваліфікація та знання у сфері навколишнього середовища 

Кількість лекцій та занять з екології 

Оцінка 1 2 3 4 5 

M  <5 5–10 10–20 20–40 >40 

 

Таблиця 3.17 – Відповідність нормам та вимогам 

Витрати, пов’язані з порушенням відповідних норм законодавства 

Оцінка 1 2 3 4 5 

1000/Q  >20 20–10 10–5 5–1 <1 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм розрахунку впливу господарської тари на 

навколишнє середовище 
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Рисунок 3.3 – Алгоритм розрахунку впливу шкідливих відходів на 

навколишнє середовище 
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Рисунок 3.4 – Алгоритм розрахунку впливу споживання енергії  на 

навколишнє середовище
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В залежності від позитивного чи негативного впливу обчислюємо 

значення впливу кожного фактору на навколишнє середовище за 

формулами (3.1) або (3.2) [7]: 

  ,ОВРОПОВОЗЗДЕ   (3.1) 

  ,ОВРОПОВОЗЗДЕ   (3.2) 

де ЗДЕ – значення для екології; ОЗ – оцінка виду забруднення відповідно 

до законодавства; ОВ – оцінка впливу; ОП – оцінка основних показників; 

ОВР – оцінка використання ресурсів. 

Після визначення даних для екології реалізовуємо блок аналізу 

результатів та побудова графіка. Розрахункові дані заносяться до загальної 

таблиці та за даними будується гістограма впливу кожного фактору на 

навколишнє середовище. 

Програма буде розроблена на основі алгоритму описаного в цьому 

розділі. Користувачу необхідно буде ввести вхідні значення основних 

факторів впливу та програма розрахує результат. В наступному розділі 

буде описано процес розробки програми.  
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Таблиця 3.22 – Проведення оцінки використання ресурсів  

          Оцінка 

Фактори  

впливу 

Дуже низьке Низьке Середнє Високе Дуже високе 

1 2 3 4 5 

Відходи  Повторне 

використання 

Повторне 

використання 

матеріалу 

Повторна 

термальна 

переробка 

Захоронення 

відходів 

(поверхневе) 

Захоронення 

відходів (глибоке) 

Енергетична 

/ теплова 

енергія 

Відсоток 

відновлювальних 

джерел енергії 100–

80 %. Наприклад, 

енергія сонячного 

світла 

Відсоток 

відновлювальних 

джерел енергії 80–60 

%. Наприклад, 

енергія з біомаси 

Відсоток 

відновлювальних 

джерел енергії 60–

40 %. Наприклад, 

працює на 

природному 

довготривалому 

паливі 

Відсоток 

відновлювальних 

джерел енергії 

40–20 %. Енергія 

ТЕС, працює на 

природному 

паливі 

Відсоток 

відновлювальних 

джерел енергії <20 

%. Енергія АЕС 

(тверде паливо) 

Паливо  Поїздки з 

використанням 

сонячної енергії або 

паливних батареї 

Поїздки легковим 

автомобілем з 

гібридним приводом 

Поїздки з 

використанням 

газу 

Поїздки з 

використанням 

дизеля  

Поїздки з 

використанням 

бензину 
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                   Продовження табл.3.22 

Службові 

поїздки 

Дуже низький рівень 

викиду 2СО у 

атмосферу за один 

кілометр. Переважно 

переміщення на 

велосипеді чи пішки 

Незначний рівень 

викиду 2СО у 

атмосферу за один 

кілометр. 

Переважно 

переміщення 

поїздом або 

автобусом 

Середній рівень 

викиду 2СО у 

атмосферу за 

один кілометр. 

Транспортні 

засоби загального 

користування 

Високий рівень 

викиду 2СО у 

атмосферу за 

один кілометр. 

Переважно 

корабельні та 

авіа перевезення 

Дуже високий 

рівень викиду 2СО у 

атмосферу за один 

кілометр. 

Переважно 

індивідуальні 

транспортні засоби 

Хімікати Хімікати не мають 

негативного впливу 

на навколишнє 

середовище, і, 

відповідно, не 

забруднюють воду 

Хімікати, віднесені 

до 1 категорії 

забруднення 

середовища 

Хімікати, 

віднесені до 1 

категорії 

забруднення води 

та, до 2 категорії 

забруднення 

середовища 

Хімікати, 

віднесені до 3 

категорії 

забруднення 

середовища 

Хімікати, віднесені 

до 4 категорії 

забруднення 

середовища 
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   Продовження табл.3.22 

Вода  Використання 

дощової води, 

невелике 

забруднення 

стічної води 

Звичайна та 

дощова вода 

проходить 

часткову очистку. 

Середній рівень 

забрудненості 

стічних вод 

Вода не проходить 

очистку, рівень  

забруднення стічних 

вод високий _____ 

 

 

_____ 

Потреба 

вобладнанні 

Повторна 

використання 

матеріалів 

У рівних 

пропорціях 

нешкідливий та 

шкідливий для 

середовища 

повторного та 

одноразового 

використання 

У значно менших 

пропорціях 

нешкідливий та 

шкідливий для 

середовища, 

повторного та 

одноразового 

використання 

 

 

 

 

 

_____ 

 

 

 

 

 

_____ 
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Продовження табл. 3.22 

Земля  Коефіцієнт стоку 

загальної площі 

0,0-0,2 

Коефіцієнт стоку 

загальної площі 

0,2-0,4 

Коефіцієнт стоку 

загальної площі 0,4-

0,6 

Коефіцієнт 

стоку 

загальної 

площі 0,6-

0,8 

Коефіцієнт стоку 

загальної площі 

>0.8 
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4 РОЗРОБКА РОБОЧОГО ПРОЕКТУ  

4.1 Вибір складу технічних і програмних засобів 

В якості операційної системи була обрана Windows 9x то, що по-перше, 

вона є однією з найбільш поширених на сьогоднішній день. Створювати 

програму, що працює на основі OS/2, було б не раціонально. По-друге, В 

Windows 9x, зокрема 98, надійність комп'ютера підвищується за рахунок 

застосування нових майстрів, службових програм і ресурсів, які 

забезпечують безперебійну роботу системи. По-третє, до складу Windows 98 

входить ряд програм, спільне застосування яких підвищує продуктивність 

комп'ютера. 

Провідник Windows 98 і Internet Explorer дозволяють об'єднати ресурси 

Web в єдиному поданні, що особливо важливо, враховуючи специфіку даної 

роботи. 

ОС Windows характеризується тим, що надає додаткам можливість 

створення призначеного для користувача інтерфейсу на високому рівні 

ергономічності і зручності. У той же час, для роботи цієї системи потрібно 

від 16 до 128 Мб оперативної пам'яті в залежності від версії. 

Так як користувач працює тільки з програмою Internet Explorer, на його 

машині необхідна установка операційної системи на базі Windows. Найбільш 

підходяща – ОС Windows 98, яка є недорогою, але в той же час досить 

потужною операційною системою, яка підтримує більшість сучасних 

технологій програмування і при цьому невимоглива до комплексу технічних 

засобів. 

В якості базового програмного забезпечення використовується браузер 

Internet Explorer 4.0 як для відображення роботи, так і для редагування, 

оскільки він здатен визначити помилки в Web-сценарії. Internet Explorer 4.0 є 

найбільш популярним и поширеним. 

Для безпосереднього створення і редагування HTML файлів 

використовувався Notepad++. Написання HTML коду вручну трохи 

складніше, ніж використання спеціалізованих пакетів, таких як, FrontPage, 
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але зате програміст отримує повну свободу над текстом програми, і обсяг 

файлу виходить значно менше. Цей факт не можна ігнорувати, враховуючи 

не дуже високу швидкість передачі інформації по мережі. Крім того, при 

використанні пакетів, кінцевий продукт (web-сторінка) в браузері, далеко не 

завжди виглядає так, як він виглядає в процесі створення в редакторі. 

Також було обрано такі мережеві операційні системи: 

̵ Net Ware v3. х і v4. х, Nowell Inc. – 65% (найефективніша файлова 

система серед сучасних мережевих ОС; найширший вибір апаратного 

забезпечення); 

̵ LAN Server, IВМ Зігрій. – 14% (використання доменної 

організації мережі спрощує управління і доступ до ресурсів мережі; 

забезпечує повну взаємодію з ієрархічними системами); 

̵ Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Corp – 21% (простота 

інтерфейсу користувача; доступність засобів розробки прикладних програм і 

підтримка прогресивних об'єктно-орієнтованих технологій). 

Їх вибір, обґрунтовується тим, що при досить помірною вартості, 

надійність і швидкість обробки даних досить високі. Крім того, ці системи 

підтримують багатозадачність і розподілене виконання завдань, що дозволяє 

істотно прискорити процес обробки даних. Слід також зазначити, що ці ОС 

підтримують системні технології, необхідні для ефективної реалізації 

функціональних вимог: 

̵ програмні канали – зазвичай використовуються, коли два 

процеси бажають виконуватися паралельно, з односпрямованої передачею 

даних від одного процесу до іншого; 

̵ динамічний обмін даними – це робота програми, її взаємодія з 

іншими програмами в той час, як додаток знаходиться під контролем 

користувача; 

̵ об'єктно-орієнтоване середовище, основні принципи якої – 

приховування структур даних, інкапсуляція, модульність.  
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При цьому головна ідея таких середовищ полягає в тому, щоб заховати 

структури даних від зовнішнього світу і дозволити доступ до даних тільки за 

допомогою певних інтерфейсів. Величезна перевага такого підходу полягає в 

тому, що будь-які зміни, внесені у внутрішнє представлення даних, не 

впливають на інші модулі, якщо тільки не змінюється інтерфейс. 

Всі співробітники мають доступ до єдиної інформаційної бази 

підприємства. При цьому кожен із співробітників працює тільки з тією 

інформацією, яка йому необхідна і представлена в звичній для нього формі 

незалежно від ступеня автоматизації його діяльності. А інформація, що 

знаходиться поза компетентності та повноважень співробітника, повинна 

бути йому недоступна. 

Для реалізації програми буде розроблено за допомогою мов 

програмування PHP4.1.1, Java Script 7.0. 

Для оформлення програмного засобу був використаний HTML. Мова 

HTML дозволяє пов'язувати сторінки між собою за допомогою посилань. 

Наявність посилань э фундаментальним властивістю веб-сторінок. 

Посиланням може бути не тільки деяка частина тексту, а й картинка або її 

частина. HTML не є мовою програмування в традиційному сенсі; фактично це 

формат Інтернет-документів. Сторінка, яку користувач бачить в своєму 

браузері, може складатися з безлічі різних файлів, але основою сторінки 

практично завжди є документ HTML. Інші мови розмітки (перш за все 

численні додатки XML) поки ще слабо підтримуються браузерами і тому не 

витісняють HTML на комп'ютерах звичайних користувачів. 

Це все дає можливість створити ефективний програмний засіб зі 

зручним інтерфейсом, високою швидкодією і надійністю. 

 

4.2 Вхідні та вихідні дані в програмі 

 В програмі відбувається введення вхідних даних для кожного фактору, 

для цього створюємо таблицю з трьома стовпцями: назва фактору, значення, 

розмірність. Значення необхідно ввести у числове поле. На нього 
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встановлено обмеження: можна вводити тільки позитивне значення та 

встановити обов’язкові поля. Введені значення треба записувати в змінну, 

для передачі їх, для подальшого розрахунку. 

Відповідність факторів та змінній в програмі представлено в таблиці 3.23.  

Таблиця 4.1 – Змінні в програмі 

Показники Змінна у програмі 

Загальні показники 

Управлінський персонал personnel 

Працівники workers 

Спеціальні показники 

Господарська використана тара economicShamelessPackagin 

Сумарні шкідливі відходи totalHarmfulWaste 

Споживання електроенергії electricityConsumption 

Споживання газу gasConsumption 

Споживання палива fuelConsumption 

Використання централізованого опалення useOfCentralizedHeating 

Споживання питної води drinkingWaterConsumption 

Загальна площа totalArea 

Площа зелених насаджень areaOfGreenPlantations 

Середнє споживання палива 

автотранспортом компанії 

averageFuelConsumptionByAut

oComany 

Всього шкідливих речовин ofAllTheHarmfulSubstances 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже 

токсичні, CMR) 

hazardousSubstances 

Штрафи за порушення правил finesForViolatingTheRules 

Штрафи за аварії, що спричинили 

забруднення навколишнього середовища 

finesForTheAccident 

Протік речовини, що забруднює воду pollutesTheWater 

Потреба в обладнанні theNeedForEquipment 
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Продовження таблиці 4.1 

Витрати на обладнання equipmentCosts 

Пройдений шлях протягом службових 

поїздок 

traveledByTrain 

Результати екологічних досліджень theResultOfTheResearch 

Кількість випускників ВНЗ numberOfEmployeesTrained 

Кількість лекцій, присвячених 

забрудненню навколишнього середовища 

numberOfTrainingSessions 

 

Для передачі параметрів з боку користувача, в PHP використовується 

два методи: GET і POST. В програмі буде використовуватися метод POST, 

його переваги в тому, що можна передавати необмежені обсяги інформації, 

причому, ніхто не побачить цю інформацію після того, як її відправили 

(мається на увазі, в рядку браузера). 

Також при наведенні на поле необхідна спливаюча підказка з 

прикладом значеннями для вводу. 

За допомогою radiobutton та checkbox, користувач буде обирати 

необхідні параметри для кожного фактору. Для зручного представлення 

введення необхідно використовувати вкладка, на кожній вкладці будуть 

розташовані фактори. Користувач за допомогою перемикачів та прапорців 

буде заповняти вхідні данні. 

Після натискання кнопки «Розрахувати», користувач буде бачити 

форму з результатами. Кожен фактор буде детально розписано з кінцевою 

загальною оцінкою. Результат буде представлено в таблиці та в гістограмі. 

 

4.3 Розробка програми 

У попередньому розділі були сформульовані вимоги до програми і до її 

функцій. Оскільки завдання полягає в обробці кожного фактору, доцільно 

для зберігання проміжної інформації про результати оцінок факторів 
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використовувати проміжні змінні, які зберігають данні для подальшої 

обробки. 

Для зв'язку програми з браузером були використані наступні класи: 

 <Div> – блок, може містити в собі будь-який тип інформації; 

 <Inputtype = "number"> – спеціальне поле призначене для 

введення чисел, допускає обмеження по нижній і верхній межі, а також 

встановлює крок збільшення; 

 <Input type = "submit"> – кнопка для підтвердження здійснення 

різних дій (після натискання на неї необхідна інформація відправляється на 

сервер для подальшої обробки); 

 <Input type="radio">, <Input type="checkbox"> – цей атрибут 

визначає, позначений такий елемент форми, як прапорець або перемикач. У 

разі використання перемикачів (radiobutton), може бути відзначений тільки 

один елемент групи, для прапорців (checkbox) допустимо помітити хоч всі 

елементи; 

 <Img> – дозволяє відображати на сторінці зображення, яке 

зберігається на сервері за вказаною в даному елементі посиланням. 

 Також важливими об'єктами при розробці програмного засобу є: 

 $ _Request – масив, представляє значення і властивості HTTP-

запиту, що викликали завантаження сторінки. Він містить всі параметри URL 

і іншу інформацію, що відправляється клієнтом. 

 $ _Server – масив, надає повну інформацію про сервер, на якому 

знаходиться виконуваний файл. 

Розроблена програма засіб має зручний, простий і зрозумілий 

призначений для користувача інтерфейс. Він організований таким чином, 

щоб користувач з будь-яким рівнем володіння комп'ютером міг 

використовувати всі можливості програми. 
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4.4 Інструкція користувачу 

Для початку роботи відкриваємо сайт у браузері, на сторінці «2.2 

Ідентифікація екологічних аспектів підприємства» розміщено посилання на 

програму (рисунок 4.1). 

У верхній частині веб-сторінки є кнопка «Інструкція». При натискання 

на кнопку, з’являється модальне вікно (рис. 4.2) з інформацією о програмі та 

інструкцією з використання. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Інструкція користувача програми 

 

 

Після ознайомлення з інструкцією переходимо до заповнення вхідної 

таблиці даними для кожного параметру (рис. 4.3). В поле вводимо числове 

позитивне значення. При наведенні на поле спливає підказка. За допомогою 

стрілок, можна збільшувати і зменшувати значення 

Деякі поля обов’язкові для введення. Після введення даних и 

натискання кнопки «Розрахувати» з’явиться повідомлення, що обов’язкове 

поле не заповнене.  
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Рисунок 4.3 – Таблиця вхідних даних 
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Рисунок 4.1 – Веб-сайт з посиланням на програму
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Для зручного введення даних все фактори розташовані на 7 вкладках: 

«Відходи», «Енергія», «Хімікати», «Вода», «Використання матеріалів», 

«Земля», «Екологічна підготовка на підприємстві». 

Наступний крок введення даних о впливі на навколишнє середовище, 

приналежності фактору (відповідно законодавству), наслідки за нормальних 

та аварійних умов, використання ресурсів. На рисунку 4.4 представлена 

вкладка «Відходи», на якій знаходяться фактори: «Господарська тара, що не 

утилізується» та  «Шкідливі відходи». 

Для кожного фактору обираємо як він вливає на навколишнє 

середовище, до якого виду забруднення відповідно законодавству 

відноситься, відзначаємо галочкою наслідки при нормальній роботі та аварії, 

скільки ресурсів використовує.  

 

 

 

Рисунок 4.4 – Вкладка «Відходи», фактор «Шкідливі відходи» 

 

 

Для здійснення вибору оцінки використання ресурсів необхідно 

користуватися таблицею, яка відкривається в новій вкладці при натисканні на 

посилання.  

Далі натискаємо кнопку "Розрахувати". 

На основі вибору користувача проводяться розрахунки. Програма 

представляє оцінки для кожного фактору (рисунок 4.6) та загальний 

результат. Загальний результат представлено у вигляді таблиці та 

гістограми.. 
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Рисунок 4.6 – Результат впливу шкідливих відходів 

 

 

Для очистки форми програми треба натиснути кнопку «Очистити». 

Результати розрахунків представимо у наступному розділі на прикладі 

використання програми для таких підприємств, як Michelin Laurent Reifen та 

Харківський ТЕЦ-5 . 
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5 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЕКОГОЛОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМСТ 

5.1 Вплив на екологію підприємства «Michelin Laurent Reifen» 

Підприємство Michelin Laurent Reifen займається виробництвом шин. 

Для аналізу впливу факторів цього підприємства на навколишнього 

середовище, скористаємося таблицею 5.1. 

Таблиця 5.1 – Вхідні данні 

Загальні показники: 

Управлінський персонал 164 [осіб] 

Працівники 1445 [осіб] 

Спеціальні показники: 

Господарська тара, що повторно не використовується 716 [т] 

Сумарні шкідливі відходи 2215,7 [т] 

Споживання електроенергії 452012 [кВт] 

Споживання газу 2350764 [кВт] 

Споживання палива 3485 [л] 

Використання централізованого опалення 1792000 [кВт] 

Споживання питної води 9112635 [м2] 

Загальна площа 22688 [м2] 

Площа зелених насаджень 3509 [м2] 

Середнє споживання палива автотранспортом компанії 8,9 [I/100км] 

Всього шкідливих речовин 40 [шт.] 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже токсичні, CMR) 12 [шт.] 

Штрафи за порушення правил 0 [грн.] 

Штрафи за аварії, що спричинили забруднення навколишнього 

середовища 
0 [грн.] 

Кількість речовин, що забруднює воду 18 [шт.] 

Потреба в обладнанні 602 [од.] 

Витрати на обладнання 1500000 [грн.] 

Пройдений шлях протягом службових поїздок 63587 [км] 

Результати екологічних досліджень 30 [n] 

Кількість працівників, що пройшли навчання з охорони довкілля 31 [осіб] 

Кількість навчальних занять, присвячених забрудненню 

навколишнього середовища 
2000 [осіб] 
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Параметри для кожного фактору представлено на рисунках 5.1 – 5.10. 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Вкладка «Відходи» 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Вкладка «Енергія» 
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Рисунок 5.3 - Вкладка «Енергія» 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Вкладка «Енергія» 
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Рисунок 5.5 - Вкладка «Хімікати» 

 

 

 

Рисунок 5.6 - Вкладка «Вода» 
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Рисунок 5.7 - Вкладка «Використання матеріалів» 

 

 

 

Рисунок 5.8 - Вкладка «Земля» 
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Рисунок 5.9 - Вкладка «Екологічна підготовка на підприємстві» 

 

 

 

Рисунок 5.10 - Вкладка «Екологічна підготовка на підприємстві» 
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Результат розрахунку програми представлений на рисунках 5.11 - 5.19. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Результат розрахунку факторів «Шкідливі відходи» та 

«Господарська тара, що не утилізується» 

 

 

 

Рисунок 5.12 – Результат розрахунку факторів «Споживання енергії» та 

«Споживання газу» 
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Рисунок 5.13 – Результат розрахунку факторів «Користування 

централізованім опаленням» та «Споживання палива» 

 

 

 

Рисунок 5.14 – Результат розрахунку факторів «Внутрішня логістика та 

транспорт» та «Службові поїздки» 
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Рисунок 5.15 – Результат розрахунку факторів «Шкідливі речовини» та 

«Взаємодія с речовинами, що забруднюють воду» 

 

 

 

Рисунок 5.16 – Результат розрахунку факторів «Споживання питної води» та 

«Потреба у обладнанні» 
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Рисунок 5.17 – Результат розрахунку факторів «Витрати на обладнання» та 

«Зонування» 

 

 

 

Рисунок 5.18 – Результат розрахунку факторів «Результати досліджень» та 

«Професіоналізм працівників» 
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Рисунок 5.19 – Результат розрахунку факторів «Кваліфікація та знання у 

сфері навколишнього середовища» та «Відповідність нормам та вимогам» 

 

 

Загальна оцінка факторів представлена в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2 – Загальна оцінка факторів 

Фактори впливу на навколишнє середовище Результат 

Відповідність нормам та вимогам 25 

Кваліфікація та знання у сфері навколишнього 

середовища 
25 

Результати досліджень 20 

Кваліфікація працівників 5 

Потреба в обладнанні -4 

Користування централізованим опалення -30 

Споживання питної води -40 

Витрати на обладнання -30 

Взаємодія з речовинами, що забруднюють воду -42 

Господарська тара, що не утилізується -60 

Зонування -36 

Споживання газу -60 

Споживання електроенергії -15 

Службові поїздки -90 

Шкідливі відходи -160 
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Продовження таблиці 5.2 

Шкідливі речовини -60 

Споживання палива -175 

Внутрішня логістика та транспорт 0 

 

Результат у вигляді гістограми представлена на рисунку 5.20. 
 

 

 

Рисунок 5.20 – Гістограма результатів 

 

 

Як бачимо з гістограми, найбільш негативний вплив – споживання 

палива та шкідливі відходи, а найменший негативний вплив – потреба в 

обладнанні. Позитивний вплив має результати екологічних досліджень, 

кількість працівників, що пройшли навчання з охорони довкілля, кількість 

навчальних занять, присвячених забрудненню навколишнього середовища. 

Спробуємо зменшити вплив споживання палива та шкідливих відходів 

на навколишнє середовище. Для того, щоб зменшити вплив споживання 

палива рекомендовано, використовувати сонячну енергії або паливних 
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батарей. Для зменшення впливу шкідливих відходів рекомендовано повторно 

використовувати їх. З урахуванням даних рекомендацій зробимо повторний 

розрахунок. 

Вхідні данні представлені в таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 – Вхідні данні 

Загальні показники: 

Управлінський персонал 164 [осіб] 

Працівники 1445 [осіб] 

Спеціальні показники: 

Господарська тара, що повторно не використовується 716 [т] 

Сумарні шкідливі відходи 2215,7 [т] 

Споживання електроенергії 452012 [кВт] 

Споживання газу 2350764 [кВт] 

Споживання палива 3485 [л] 

Використання централізованого опалення 1792000 [кВт] 

Споживання питної води 9112635 [м2] 

Загальна площа 22688 [м2] 

Площа зелених насаджень 3509 [м2] 

Середнє споживання палива автотранспортом компанії 8,9 [I/100км] 

Всього шкідливих речовин 40 [шт.] 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже токсичні, CMR) 12 [шт.] 

Штрафи за порушення правил 0 [грн.] 

Штрафи за аварії, що спричинили забруднення 

навколишнього середовища 
0 [грн.] 

Кількість речовин, що забруднює воду 18 [шт.] 

Потреба в обладнанні 602 [од.] 

Витрати на обладнання 1500000 [грн.] 

Пройдений шлях протягом службових поїздок 63587 [км] 

Результати екологічних досліджень 30 [n] 

Кількість працівників, що пройшли навчання з охорони 

довкілля 
31 [осіб] 

Кількість навчальних занять, присвячених забрудненню 

навколишнього середовища 
2000 [осіб] 
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Якщо рекомендації виконані тоді треба згідно з таблиці 3.22 оцінити 

використання ресурсів (рис. 5.21, рис. 5.22). 

 

 

 

Рисунок 5.21 – Вкладка «Відходи», фактор «Шкідливі відходи» 

 

 

 

Рисунок 5.22 – Вкладка «Енергія», фактор «Споживання палива» 

 

 

Загальний результат представлено в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 – Результат згідно рекомендацій 

Фактори впливу на навколишнє середовище Результат 

Відповідність нормам та вимогам 25 

Кваліфікація та знання у сфері навколишнього середовища 25 

Результати досліджень 20 

Кваліфікація працівників 5 

Потреба в обладнанні -4 

Користування централізованим опалення -30 

Споживання питної води -40 

Витрати на обладнання -30 
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Продовження таблиці 5.5 

Взаємодія з речовинами, що забруднюють воду -42 

Господарська тара, що не утилізується -60 

Зонування -36 

Споживання газу -60 

Споживання електроенергії -15 

Службові поїздки -90 

Шкідливі відходи -40 

Шкідливі речовини -60 

Споживання палива -70 

Внутрішня логістика та транспорт 0 

 

Результати у вигляді гістограми представлені на рисунку 5.23. 

 

 

 

Рисунок 5.23 – Гістограма результатів після виконання рекомендацій 
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Після виконання рекомендацій найбільший негативний вплив має 

службові поїздки та споживання палива, але оцінка впливу споживання 

палива зменшилася вдвічі. Для зменшення негативного впливу 

рекомендовано встановити сонячні батареї усюди, а може перейти на 

екологічний вид палива. 

 

5.2 Вплив на екологію підприємства «Харківська ТЕЦ-5» 

Харківська теплоелектроцентраль №5 – одна з найбільших в Україні. 

Вона розташована в Дергачівському районі Харківської області поблизу села 

Подвірки і призначена для забезпечення електроенергією і теплом 

побутових, промислових і бюджетних споживачів міста Харкова. Для аналізу 

впливу факторів Харьковської ТЕЦ-5 на навколишнього середовище, 

скористаємося таблицею 5.6 [13]. 

Таблиця 5.6 – Вхідні данні 

Загальні показники: 

Управлінський персонал 570 [осіб] 

Працівники 3100 [осіб] 

Спеціальні показники: 

Господарська тара, що повторно не 

використовується 
5477 [т] 

Сумарні шкідливі відходи 57810 [т] 

Споживання електроенергії 20000000 [кВт] 

Споживання газу 7400000 [кВт] 

Споживання палива 47000000 [л] 

Використання централізованого опалення 13000000 [кВт] 

Споживання питної води 870000 [м2] 

Загальна площа 640000 [м2] 

Площа зелених насаджень 55000 [м2] 

Середнє споживання палива автотранспортом 

компанії 
86000000 [I/100км] 

Всього шкідливих речовин 8 [шт.] 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже токсичні, CMR) 4 [шт.] 
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Продовження таблиці 5.6 

Штрафи за порушення правил 0 [грн.] 

Штрафи за аварії, що спричинили забруднення 

навколишнього середовища 
0 [грн.] 

Кількість речовин, що забруднює воду 3 [шт.] 

Потреба в обладнанні 2100 [од.] 

Витрати на обладнання 20000000 [грн.] 

Пройдений шлях протягом службових поїздок 640000 [км] 

Результати екологічних досліджень 5000 [n] 

Кількість працівників, що пройшли навчання з 

охорони довкілля 
9800 [осіб] 

Кількість навчальних занять, присвячених 

забрудненню навколишнього середовища 
4000 [осіб] 

 

Параметри для кожного фактору представлено на рисунках 5.24 – 5.33. 

 

 

 

Рисунок 5.24 – Вкладка «Відходи» 
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Рисунок 5.25 - Вкладка «Енергія» 

 

 

 

Рисунок 5.26 - Вкладка «Енергія» 
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Рисунок 5.27 - Вкладка «Енергія» 

 

 

 

Рисунок 5.28 - Вкладка «Хімікати» 
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Рисунок 5.29 - Вкладка «Вода» 

 

 

 

Рисунок 5.30 - Вкладка «Використання матеріалів» 

 

 

 

Рисунок 5.31 - Вкладка «Земля» 
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Рисунок 5.32 - Вкладка «Екологічна підготовка на підприємстві» 

 

 

 

Рисунок 5.33 - Вкладка «Екологічна підготовка на підприємстві» 
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Результат розрахунку програми представлений на рисунках 5.34 - 5.42. 

 

 

 

Рисунок 5.34 – Результат розрахунку факторів «Шкідливі відходи» та 

«Господарська тара, що не утилізується» 

 

 

 

Рисунок 5.35 – Результат розрахунку факторів «Споживання енергії» та 

«Споживання газу» 
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Рисунок 5.36 – Результат розрахунку факторів «Користування 

централізованім опаленням» та «Споживання палива» 

 

 

 

Рисунок 5.37 – Результат розрахунку факторів «Внутрішня логістика та 

транспорт» та «Службові поїздки» 

 

 



77 

 

 

 

Рисунок 5.38 – Результат розрахунку факторів «Шкідливі речовини» та 

«Взаємодія с речовинами, що забруднюють воду» 

 

 

 

Рисунок 5.39 – Результат розрахунку факторів «Споживання питної води» та 

«Потреба у обладнанні» 
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Рисунок 5.40 – Результат розрахунку факторів «Витрати на обладнання» та 

«Зонування» 

 

 

 

Рисунок 5.41 – Результат розрахунку факторів «Результати досліджень» та 

«Професіоналізм працівників» 
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Рисунок 5.42 – Результат розрахунку факторів «Кваліфікація та знання у 

сфері навколишнього середовища» та «Відповідність нормам та вимогам» 

 

 

Загальна оцінка факторів представлена в таблиці 5.7. 

Таблиця 5.7 – Загальна оцінка факторів 

Фактори впливу на навколишнє середовище Результат 

Відповідність нормам та вимогам 25 

Кваліфікація та знання у сфері навколишнього середовища 25 

Результати досліджень 25 

Кваліфікація працівників 25 

Потреба в обладнанні -4 

Користування централізованим опалення -20 

Споживання питної води -40 

Витрати на обладнання -30 

Взаємодія з речовинами, що забруднюють воду -28 

Господарська тара, що не утилізується -20 

Зонування -45 

Споживання газу -80 

Споживання електроенергії -125 

Службові поїздки -60 

Шкідливі відходи -80 

Шкідливі речовини -60 

Споживання палива -175 

Внутрішня логістика та транспорт -70 
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Результат у вигляді гістограми представлена на рисунку 5.43. 

 

 

 

Рисунок 5.43 – Гістограма результатів 

 

 

Як бачимо з гістограми, найбільш негативний вплив – споживання 

палива та споживання електроенергії, а найменший негативний вплив – 

потреба в обладнанні. Позитивний вплив має результати екологічних 

досліджень, кількість працівників, що пройшли навчання з охорони довкілля, 

кількість навчальних занять, присвячених забрудненню навколишнього 

середовища. 

Спробуємо зменшити негативний вплив. Згідно рекомендації необхідно 

використовувати сонячну енергію або паливні батареї, розробити програму 

для зменшення використання електроенергії,  також зменшити використання 

бензину. Вхідні данні після використання рекомендацій представлено в 

таблиці 5.8. 
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Таблиця 5.8 – Вхідні данні 

Загальні показники: 

Управлінський персонал 570 [осіб] 

Працівники 3100 [осіб] 

Спеціальні показники: 

Господарська тара, що повторно не використовується 5400 [т] 

Сумарні шкідливі відходи 57810 [т] 

Споживання електроенергії 20000000 [кВт] 

Споживання газу 7400000 [кВт] 

Споживання палива 47000000 [л] 

Використання централізованого опалення 13000000 [кВт] 

Споживання питної води 870000 [м2] 

Загальна площа 640000 [м2] 

Площа зелених насаджень 55000 [м2] 

Середнє споживання палива автотранспортом компанії 86000000 [I/100км] 

Всього шкідливих речовин 8 [шт.] 

Шкідливі речовини (токсичні, дуже токсичні, CMR) 4 [шт.] 

Штрафи за порушення правил 0 [грн.] 

Штрафи за аварії, що спричинили забруднення 

навколишнього середовища 
0 [грн.] 

Кількість речовин, що забруднює воду 3 [шт.] 

Потреба в обладнанні 2100 [од.] 

Витрати на обладнання 20000000 [грн.] 

Пройдений шлях протягом службових поїздок 640000 [км] 

Результати екологічних досліджень 5000 [n] 

Кількість працівників, що пройшли навчання з 

охорони довкілля 
9800 [осіб] 

Кількість навчальних занять, присвячених 

забрудненню навколишнього середовища 
4000 [осіб] 

 

 

Якщо рекомендації виконані тоді треба згідно з таблиці 3.22 оцінити 

використання ресурсів (рис. 5.44, рис. 5.45). 
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Рисунок 5.44 – Вкладка «Енергія», фактор «Споживання електроенергії» 

 

 

 

Рисунок 5.45 – Вкладка «Енергія», фактор «Споживання палива» 

 

 

Загальний результат представлено в таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 – Результат згідно рекомендацій 

Фактори впливу на навколишнє середовище Результат 

Відповідність нормам та вимогам 25 

Кваліфікація та знання у сфері навколишнього середовища 25 

Результати досліджень 25 

Кваліфікація працівників 25 

Потреба в обладнанні -4 

Користування централізованим опалення -10 

Споживання питної води -40 

Витрати на обладнання -30 

Взаємодія з речовинами, що забруднюють воду -28 

Господарська тара, що не утилізується -20 

Зонування -45 

Споживання газу -80 

Споживання електроенергії -25 
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Продовження таблиці 5.9 

Службові поїздки -60 

Шкідливі відходи -80 

Шкідливі речовини -60 

Споживання палива -70 

Внутрішня логістика та транспорт -70 

 

Результати у вигляді гістограми представлені на рисунку 5.46. 

 

 

 

Рисунок 5.46 – Гістограма результатів після виконання рекомендацій 

 

 

 

Після виконання рекомендацій найбільший негативний вплив має 

споживання газу та шкідливі відходи, але оцінка впливу споживання палива 

та газу зменшилася. Для зменшення негативного впливу рекомендовано 

повторно використовувати шкідливі відходи. 
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ВИСНОВКИ 

У даній дипломній роботі було розроблено програму на PHP для 

розрахунку оцінки факторів впливу на навколишнє середовище. 

Програма дозволяє:  

1. Розраховувати оцінки факторів впливу на навколишнє 

середовище. 

2. Використовувати онлайн. 

3. Наглядно представляти результат у вигляді таблиці та діаграм. 

4. Видавати рекомендації щодо зниження негативного впливу. 

Також було проаналізовано такі питання: 

1. Розглянуті програми екологічного моніторингу в Україні. 

2. Методика первинного екологічного аналізу. 

3. Програма використана для аналізу впливу на навколишнє 

підприємств: Харківської ТЕЦ-5 та Michelin Laurent Reifen. Було визначено 

фактори негативного впливу. 

4. Оформлено авторське право «Програма для оцінки впливу на 

навколишнє середовище». 

5. Використовується в начальних цілях в Національному 

транспортному університеті. 
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