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Тема 1 - Наукові основи технології харчових виробництв 

Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості. 

1.1. Загальна характеристика харчової сировини. Структурно - механічні 

властивості харчових продуктів. 

1.2. Основні види й способи обробки продуктів 

1.3. Технологічні принципи виробництва продуктів харчування 

1.4. Функціонально-технологічні властивості основних речовин харчових 

продуктів 

1.5. Зміна властивостей харчових продуктів під впливом теплової 

обробки.  

 

Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості. 

Харчова промисловість завжди вважалася для України пріоритетною і 

стратегічно важливою галуззю, яка здатна забезпечити не тільки потреби 

внутрішнього ринку, а й вагоме місце держави в когорті світових країн-лідерів 

із виробництва продуктів харчування. Доступність харчових продуктів, їх 

якість та екологічність впливають на рівень продовольчої безпеки держави, 

виступають індикаторами її соціальної стабільності. З огляду на це необхідність 

аналізу проблем харчової промисловості й розробки практичних рекомендацій 

щодо їх подолання не викликає жодного сумніву. Водночас посилення процесів 

глобалізації та інтеграція України до світової спільноти, по-перше, зробили 

економіку нашої держави більш вразливою до зовнішніх загроз і, по-друге, 

висунули перед нею серьозні вимоги щодо забезпечення відповідного рівня її 

конкурентоспроможності. Це, зокрема, стосується й харчової промисловості. 

Відповідність світовим стандартам може бути досягнута тільки за умови 

переходу галузі на інноваційну модель розвитку та активного впровадження 

сучасних технологій харчового виробництва. Відтак, питання щодо підвищення 

ефективності функціонування вітчизняних харчових підприємств, виявлення 

загроз і потенційних можливостей зростання галузі, а також покращення рівня 

якості та конкурентоспроможності вітчизняних продуктів харчування 

набувають неабиякої актуальності. 



 

 Загальна характеристика харчової сировини. Структурно - механічні 

властивості харчових продуктів 

Різноманітність видів сировини, напрямів використання, методів її 

технологічної обробки та асортименту готової продукції обумовлюють потребу 

класифікації харчових виробництв за різними ознаками. Вона дозволяє 

об’єднати споріднені за класифікаційними ознаками виробництва в певні групи 

та аналізувати їх з метою пошуку найбільш ефективних організаційних, 

управлінських, технологічних, маркетингових та інших рішень. 

Вся сукупність вітчизняних харчових виробництв (близько 30) входить до 

складу агропромислового комплексу (АПК) — одного з найбільш розвинутих і 

важливих комплексів системи народного господарства України. За видом 

перероблюваної сировини в структурі АПК виділяють вісім підкомплексів, а 

саме 

1. Хлібопродуктовий, до складу якого входять борошномельне, круп’яне, 

макаронне виробництва та хлібопечення. 

2. М’ясомолочний включає виробництва з переробки худоби, свиней та 

птиці, м’ясопереробні підприємства, молочне, масло — та сиропереробне 

виробництва, молочно-консервні підприємства. 

3. Олієжировий підкомплекс утворюють підприємства з виробництва олії 

та маргаринів, кулінарних та інших і жирових продуктів. 

4. Плодоовочевий об’єднує виробництва цукру, крохмалів, патоки, 

плодоовочевих консервів та сушених плодів і овочів. 

5. Підкомплекс бродильних виробництв охоплює такі виробництва, як 

пивоваріння, спиртове, дріжджове, виноробне, лікеро-горілчане, слабо — та 

безалкогольних напоїв; 

6. Харчосмаковий підкомплекс складається з кондитерського, 

харчоконцентратного, соляного, чайного, кофейного та тютюнового 

виробництв; 



7. Яйцепродуктовий підкомплекс включає підприємства, що займаються 

переробкою свіжих яєць свійської птиці та сушені або заморожені яєчні 

продукти. 

8. Підприємства рибопродуктового підкомплексу займаються 

розведенням, вирощуванням, виловом і переробкою рибної та іншої водної 

сировини. 

На регіональному рівні підприємства підкомплексів утворюють 

об’єднання, асоціації, спілки та інші організаційні форми об’єднання зусиль у 

вирішенні проблемних питань, координації діяльності, захисту корпоративних 

інтересів. 

Основні види й способи обробки продуктів 

У залежності від способу добування і обробки сировини харчові 

підприємства поділяють на дві групи - добувні та переробні. Переважна 

більшість відноситься до переробних. Їх діяльність зводиться до первинної або 

подальшої глибокої переробки вихідної сировини. І тільки підприємства 

соляної та рибодобувної галузі відносяться до добувних. їхня діяльність 

пов’язана переважно з добуванням та сортуванням сировини, яку потім 

використовують інші галузі. 

За способом отримання кінцевого (цільового) продукту підприємства 

можна об’єднати в чотири групи: 

♦  підприємства, які вилучають (вибирають) один або декілька корисних 

компонентів з початкової сировини. До таких відносяться цукро-бурякове, 

борошномельне, круп’яне, крохмальне, олійне та інші виробництва; 

♦  підприємства, які при виробництві цільового продукту видаляють з 

сировини некорисні або надлишкові компоненти, тим самим концентрують, 

підвищують вміст корисних. В цю групу відносяться такі, як: 

плодоовочесушильне, маслоробне, сироробне та деякі інші; 

♦  до третьої групи входять підприємства, продукцію яких отримують 

шляхом комбінування різних видів сировини або проміжних продуктів. Це 

кондитерські, консервні, харчоконцентратні, чайні, тютюнові, кофейні вироб-

ництва; 



♦  четверту групу складають підприємства, що переробляють продукцію 

інших підприємств, тобто продукцію, яка вже пройшла первинну переробку 

(макаронне, лікеро-горілчане, цукрорафінадне, рибопереробне, м‘ясопереробне, 

маргаринове та інші). 

За ступенем (або глибиною) переробки вихідної сировини харчові 

виробництва об’єднуються в дві групи: підприємства з первинної та вторинної 

переробки. В першу групу входять підприємства, які здійснюють початкову 

(первинну) переробку сільськогосподарської сировини: цукро-бурякове, 

картопляно-крохмальне, спиртове, ското — та птахопереробне та інші. 

Підприємства другої групи здійснюють подальшу, більш глибоку переробку 

продукції, отриманої після первинної переробки. До них відносяться такі 

підприємства, як лікеро-горілчані (перероблюють спирт), кондитерські 

(використовують цукор, борошно та ін.), ковбасні (переробляють м’ясо, сало), 

хлібо-макаронне виробництво (борошно, крупа). 

Технологічні принципи виробництва продуктів харчування 

За принципом, покладеним в основу технології виробництва продукції, 

можна виділити: 

·  підприємства, технології яких базуються на процесах бродіння. Це 

пивоваріння, виноробство, виготовлення м‘яких та твердих сирів, хлібовипічка, 

кисломолочне виробництво тощо; 

·  підприємства, засновані на використанні механічної або термічної 

обробки: борошномельне, круп’яне, макаронне, консервне виробництва; 

·  фізико-хімічні виробництва - такі, що використовують фізико-хімічні 

перетворення сировини (екстрагування, розчинення, дифузію, адсорбцію та ін.). 

Це підприємства з виробництва цукру з буряка, лікеро-горілчаної, 

безалкогольної продукції. 

·  хімічні виробництва — засновані на використанні суто хімічних 

перетворень сировини: маргаринове, крохмале-патокове, виробництво 

гідролізатів, синтетичних барвників, ароматизаторів, смакових та 

підсолоджуючих продуктів. 



Функціонально-технологічні властивості основних речовин харчових 

продуктів 

За побудовою технологічних ліній або організаційною структурою 

виробництва поділяють на послідовні, паралельні і комбіновані. 

Підприємствами, або лініями з послідовною структурою вважаються такі, в 

яких потік сировини та матеріалів послідовно проходить весь ланцюг 

технологічних операцій, а отримувана продукція за складом компонентів 

суттєво не відрізняється від початкової сировини. Наприклад, виготовлення 

плодоовочевих консервів, швидкозаморожених продуктів, цукрорафінадне 

виробництво. 

До підприємств з паралельною структурою відносяться такі, що 

переробляють багатокомпонентну сировину або суміші видів сировини на 

декілька варіантів готової продукції. 

Наприклад, переробка зерна на борошно і крупи; переробка плодів на 

соки, компоти, варення тощо. У цьому випадку переробні цехи на певних 

технологічних стадіях мають паралельні технологічні лінії, а на фінішних 

операціях ці паралельні потоки об’єднуються в один. 

Підприємства з комбінованою структурою виробництва поєднують 

принципи побудови технологічних ліній двох перших груп підприємств. 

Характерною особливістю харчових продуктів як об’єктів виробництва є 

висока ступінь залежності їхньої якості від якості вихідної сировини. Та й 

питома вага вартості сировини в собівартості готової продукції сягає 60 - 80%. 

Тому в харчових виробництвах сировині приділяється велике значення. 

Всі види продовольчої сировини можна поділити на дві групи: 

неорганічна та органічна сировина. Неорганічна сировина менш поширена. До 

цієї групи відносяться: сіль кухонна, харчова сода, сірчиста кислота та її 

ангідрид, деякі мінеральні солі: сульфіти, фосфати, мінеральні барвники. 

Переважна більшість видів продовольчої сировини представляє природні 

або штучні суміші органічних сполук. Органічну сировину за походженням 

поділяють на натуральну, модифіковану та штучну. До натуральної відносять 

природну сировину рослинного, тваринного або мікробного походження, яка не 



піддавалась промисловій переробці (наприклад, свіжі плоди, овочі, сире м’ясо 

тощо) або пройшла первинну переробку (борошно, олія, цукор, солоні 

напівфабрикати). Модифікованою вважається природна сировина, яка зазнала 

значної переробки, що призвела до зміни складу, структури, властивостей 

(білкові гідролізати, розчинні та окислені крохмалі, мікрокристалічна 

целюлоза, маргарин). Штучною є органічна сировина, яку отримують хімічним 

синтезом (синтетичні вітаміни, ароматизатори, барвники, підсолоджувачі, 

хімічні консерванти і антиокислювачі та ін.). Органічну сировину в залежності 

від вмісту певних компонентів класифікують на вуглеводвмісну, білкову, 

жирову, ефіроолійну, вітамінну та інші. 

За вмістом води і здатністю до зберігання розділяють соковиту та суху 

сировину, швидкопсувну та тривалого зберігання. За кількістю корисних 

компонентів сировину поділяють на просту (однокомпонентну) і складну 

(багатокомпонентну). 

Прикладами простої сировини може бути сіль кухонна, цукор, спирт 

етиловий, оцет, олія та тваринні жири тощо). Однак більшість видів природної 

органічної сировини є сумішами багатьох компонентів (зерно, плоди і овочі, 

м’ясо, молоко, риба та ін.). 

У залежності від вмісту сировини у готовому продукті її поділяють на 

основну та допоміжну. Наприклад, для ікри кабачкової основною сировиною 

будуть кабачки, а допоміжною — олія, томатопродукти, спеції, сіль кухонна та 

інші. 

Крім сировини в харчових виробництвах широко використовують 

технологічні матеріали, за допомогою яких здійснюється технологічний процес 

виробництва, зберігання та транспортування готової продукції. До них 

відносяться технічна вода, лід, шпагат, нитки, таропакувальні матеріали, фарби, 

дріт та інше. 

Найбільшу цінність для виробництва харчових продуктів має натуральна 

сировина рослинного та тваринного походження. Переважне використання з 

рослинної сировини мають плоди, ягоди та овочі, зерно, олійне насіння, а з 



тваринної — м’ясо свійських тварин та птиці, риба і м’ясо морських ссавців, 

молоко, яйця, тваринні жири. 

Ці види сировини помітно розрізняються за своїм складом, харчовою та 

біологічною цінністю. Кращою вважається тваринна сировина. Вона за своїм 

хімічним складом більш наближена до потреб людського організму, краще 

засвоюється, має чудові смакові та ароматичні якості. Але ресурси цієї 

сировини обмежені, вона має високу вартість. Переробка її складає певні 

технічні труднощі, тому що сировина швидко псується. 

Рослинна сировина менш цінна тому, що її склад суттєво відмінний від 

складу організму людини, вона менш задовольняє потреби людини, гірше 

засвоюється, але на відміну від тваринної вона дешевша, її ресурси більш 

доступні та різноманітні, зберігання і переробка її має менше технічних склад-

ностей. 

 

Тема 2 - Технології виробництва продуктів харчування 

Технології виробництва продуктів харчування  

2.1. Виробництво хлібопекарських виробів  

2.2. Виробництво кондитерських виробів 

2.3. Технологічний процес виготовлення макаронних виробів 

2.4. Виробництво шоколаду й цукристих кондитерських виробів 

2.5. Технологія виробництва молока й молочних продуктів 

 

Виробництво хлібопекарських і кондитерських виробів 

Підготовка кондитерської сировини до виробництва. Заміс тесту й 

способи його розпушення. Процеси, що відбуваються при замісі й випічці 

тесту. Структурно -механічні властивості тесту. Види тесту. Санітарні вимоги 

до технологічного процесу готування борошняних кондитерських виробів. 

Вимоги до якості. Мікроорганізми - шкідники хлібопекарського й 

кондитерського виробництва. Стандартизація й контроль якості продукції. 

Методи й завдання лабораторного контролю приймання випробувань, відбір 



середніх проб. Дослідження готових кондитерських виробів. Вимоги стандарту 

до якості готових виробів. Нові види сировини, застосовувані на виробництві. 

Технологічний процес виготовлення макаронних виробів 

Технологія виробництва макаронних виробів. Сировина для макаронних 

виробів. Використання спеціального борошна. Насипна щільність спеціального 

макаронного борошна. Підготовка сировини до виробництва. Технологічний 

процес виготовлення макаронних виробів: заміс тесту й формування виробів, 

сушіння, стабілізація. Розфасовка й упакування виробів. Особливості коротко й 

довго різаних макаронних виробів. Автоматизовані лінії по виробництві 

макаронних виробів.  Зміна структурно - механічних властивостей макаронів у 

процесі сушіння. Покращувачі якості сировини й готової продукції. Вимоги до 

якості, умови й строки зберігання. 

Основні стадії виробництва шоколаду й виробів з нього. Цукристі 

кондитерські вироби. 

Асортименти шоколаду. Основна й допоміжна сировина. Підготовка 

сировини. Технологічний процес одержання шоколаду. Різновид виробництва 

шоколадних виробів. Виробу із шоколаду. Вади, фальсифікація. Вимоги до 

якості, умови й строки зберігання. Асортименти цукристих кондитерських 

виробів. Сировина, використовуване для виробництва цукристих 

кондитерських виробів. Технологія виробництва. Нова кондитерська сировина. 

 Технологія виробництва молока й молочних продуктів 

Хімічний склад і властивість коров'ячого молока. Біологічні, фізико-хімічні 

властивості, мікрофлора, вади молока. Наукові основи виробництва молока й 

молочних продуктів. Вплив хімічного складу молока на технологічні процеси 

виробництва кисломолочної продукції. Технологія виробництва молока й 

кисломолочних продуктів. Технологія виробництва згущеного, сухого молока. 

Вимоги до якості молока й молочних продуктів. Молоко як сировина для 

виробництва сиру й сиру. Технологічний процес виготовлення сирів і сиру. 

Пороки, вимоги до якості. Фальсифікація молочної продукції. 

 

 



Тема 3 – Зберігання харчової продукції. 

 

Тема 3.1. Вплив різних факторів на строк зберігання та псування 

харчової продукції. 

Загальні види псування харчової продукції. Структурна нестабільність. 

Хімічні процеси, що призводять до псування. Мікробіологічне псування. 

Вплив вологи на стабільність харчових продуктів. Регулювання вмісту вологи 

в харчових продуктах. 

 

Тема 3.2. Окиснення ліпідів. 

Загальний механізм окиснення ліпідів. Фактори, що впливають на 

швидкість окиснення. Контроль процесу окиснення, застосування 

прогностичних методик. Методи визначення строків зберігання. Вплив 

температури на стійкість до псування харчових продуктів. Засоби 

подовження строків зберігання олійно-жирових продуктів. 

 

Тема 3.3. Визначення строків зберігання харчових продуктів. 

Визначення основних показників якості харчових продуктів, що 

впливають на їх строки зберігання. Методи визначення строків зберігання. 

Аналіз ступеня окиснювального псування ліпідів. Методи виявлення 

дріжджів. Пришвидшене тестування строків зберігання. 

 

 


