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                                                       РЕФЕРАТ

     Випускна робота складається зі вступу, п’яти розділів, загальних
висновків, списку використаних джерел із 84 найменувань на 8 сторінках.
Повний її обсяг – 145 сторінок. Робота містить 7 таблиць, 18 ілюстрацій.
У роботі проаналізовані різноманітні типи відходів і розроблені схеми
взаємодії в регіональній системі управління промисловими відходами,
встановлені критерії для визначення оптимального варіанту вирішення
проблеми промислових відходів, наведено схему основних діючих
інформаційних потоків системи управління промисловими відходами,
розроблені схеми поводження з відходами підприємств різних рівнів.
Наведена методика оцінки стану екологічної безпеки у регіоні. Запропонована
вдосконалена схема збору і вивозу відходів на підприємстві. Розроблена
система матеріально-сировинного балансу утворення відходів виробництва на
підприємстві. Створена дискретна матриця балансу "сировина - продукція -
відходи" для окремого технологічного процесу.
    Дослідження наявних підходів до еколого-економічного моделювання
виробничих дають підставу вважати, що найбільш прийнятним для
обґрунтування системи компенсації є модель міжгалузевого балансу
суспільного виробництва, модифікована до страхового механізму компенсації
еколого-економічних збитків. Запропоновано новий метод розрахунків
матриці повних витрат з урахуванням економічного змісту за допомогою
коефіцієнтів мінімального багаточлена матриці прямих витрат. Перевагою
таких обчислень порівняно з ітеративним методом є скінченна кількість
ітерацій та вища точність розрахунків.
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