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В  магістерській  роботі  виявлено  особливості  теоретичного  тлумачення 

поняття  «комплексне  використання  відходів»;  розроблено  класифікацію 

відходів харчової промисловості з урахуванням галузевої специфіки; розвинуто 

науково-методичні підходи до оцінки економічної ефективності  використання 

відходів харчової промисловості; поглиблено методологічні засади формування 

ефективності  інновацій  у  харчовій  промисловості;  обґрунтовано  економічну 

доцільність  варіанта  вибору  використання  технологій  виробництва  відходів 

харчових  підприємств;  дано  оцінку  ефективності  інтегрованого  підходу  при 

використанні відходів харчової промисловості; визначено інноваційні напрями 

використання  відходів  харчової  галузі  (за  результатами  прикладного 

випробування);  розроблено  соціально-економічний  механізм  стимулювання 

впровадження інноваційних технологій  використання відходів. 

Ключові  слова: відходи,  харчова  промисловість,  комплексне 

використання,  ефективність  інновацій;  економічна  доцільність;  системність; 

аналіз; оцінка.

In the master's work the features of the theoretical interpretation of the concept 

of  «integrated waste management» are revealed; the classification of food industry 

waste  has  been  developed  taking  into  account  sector  specifics;  scientific  and 

methodical approaches to assessing the economic efficiency of the use of food waste 

industries  have  been  developed;  depth  methodological  principles  of  formation  of 

efficiency of innovations in the food industry; the economic expediency of the choice 

of  the  use  of  technology  for  the  production  of  waste  from  food  enterprises  is 

substantiated; an estimation of efficiency of the integrated approach at use of food 

industry waste; the innovative directions of the use of waste products of the food 

industry (according to the results of the applied test) were determined; The socio-

economic  mechanism  for  stimulating  the  introduction  of  innovative  waste 

management technologies has been developed.

Keywords: waste,  food  industry,  integrated  use,  innovation  efficiency; 

economic feasibility; systematic; analysis; rating.


