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9.2. Переробна промисловість

9.2.1. Характеристика галузі

Переробна промисловість посідає значне місце у функціонально-
галузевій структурі агропромислового комплексу і розвивається у тісному вза-
ємозв’язку з центральною його ланкою – сільським господарством. Спожива-
ючи понад 50 % продукції сільського господарства України, вона, в свою чер-
гу, значною мірою забезпечує тваринництво кормовими ресурсами за рахунок 
вторинних відходів виробництва і вироблюваних кормових продуктів. Харчо-
ва промисловість України представлена більш як 40 спеціалізованими галузя-
ми і виробництвами, які об’єднано в харчосмакову, м’ясну, молочну і рибну 
промисловість. Харчову продукцію виробляють також підприємства борошно-
мельно-круп’яної промисловості та комбікормової промисловості, частково 
мікробіологічної промисловості, громадського харчування, ряд інших підпри-
ємств.

У дореволюційний період в Україні зростання харчової промисловості як 
галузі індустріального виробництва почалося в основному з другої половини 
ХІХ століття. Заводське виробництво цукру виникло дещо раніше. Першу цук-
роварню в Україні збудовано в 1824 році в селі Трощині (тепер Канівського 
району Черкаської області). В 1913 році з 242 цукрових заводів Росії 203 діяли в 
Україні. Технічне оснащення цукрової промисловості було вищим, ніж інших 
галузей харчової промисловості. До рівня фабричного виробництва наблизилась 
спиртова промисловість, в якій переважали підприємства капіталістичного ти-
пу. Виробництво вина було розвинуте на Півдні України. Паромеханізовані за-
води діяли в олійножировій промисловості. В 1913 році в Україні було понад 
2000 дрібних олійниць. Інші галузі харчосмакової промисловості були менш 
розвинуті. Консервну продукцію виробляли 34 напівкустарні підприємства, зо-
середжені в основному в Херсонській, Таврійській та Київській губерніях. Пот-
реба у хлібі та хлібобулочних виробах задовольнялася, головним чином, за ра-
хунок домашнього виготовлення; у великих містах хлібопечення було представ-
лене дрібними пекарнями. В кондитерській промисловості переважало кустарне 
виробництво; невеликі підприємства фабричного типу діяли в Києві, Одесі, Ха-
ркові та інших містах. Пивоваріння, хоч і мало високу питому вагу в загально-
російському виробництві (в 1913 році в Україні було 218 пивзаводів з 628 у кра-
їні), характеризувалося сезонністю виробництва і було зосереджене лише у ве-
ликих містах.

Сіль добували дрібні солепромисловці, які орендували ділянки на морсько-
му узбережжі в Криму. Шахтне видобування солі в Донбасі (Артемівськ, Сло-
в’янськ) та на Закарпатті (Солотвин) тільки почало розвиватись. У тютюновій 
промисловості навіть на великих фабриках механізація робіт була дуже низькою. 
На рівні ремесла і, рідше, мануфактури перебували й інші виробництва. М’ясна і 
молочна промисловість у дореволюційний період в Україні тільки почала розви-
ватися. Худобу переробляли головним чином на дрібних кустарних бойнях у 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Розділ 1. ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ 505

великих містах і промислових центрах. Молочна промисловість була представ-
лена (1913 р.) 96 дрібними підприємствами, які в основному виробляли тваринне 
масло. Продукція з незбираного молока вироблялась на невеликому заводі у міс-
ті Одесі – одному з трьох підприємств такого типу, які діяли на той час у Росії. 
Близько 80 % риби в Україні виловлювали в прибережних зонах Азовського та 
Чорного морів пасивними засобами лову. Частина вилову припадала на внутріш-
ні водойми та великі річки. В 1913 році в Україні діяло 1365 так званих великих 
підприємств, які виробляли продовольчі товари; на них припадало 43,5 % вало-
вої продукції галузі. 

За роки Радянської влади розвиток всіх галузей харчової промисловості 
України був тісно пов’язаний з індустріалізацією і колективізацією сільського 
господарства країни. Було створено нові галузі – м’ясопереробну, молокопереро-
бну, маргаринову, маслоробну, консервну та інші. Створення нових галузей та їх 
розвиток поліпшили галузеву структуру харчової промисловості.

Значення багатьох галузей харчової промисловості в системі суспільного 
виробництва визначається передусім тим, що їх продукція призначена для відно-
влення головної виробничої сили суспільства – робочої сили. Головне значення 
харчування – забезпечення потреби організму в речовинах, відновлюючих ви-
трачену енергію. Важлива роль харчової промисловості в тому, що вона полег-
шує домашню працю; фабричне виробництво харчових продуктів у розфасова-
ному та упакованому вигляді скорочує трудові затрати працівників торгівлі, час 
споживачів на придбання продуктів.

Перероблюючи швидкопсувну сировину в транспортабельні продукти та 
продукти, які довго зберігаються, харчова промисловість забезпечує можливість 
міжрайонного обміну та дозволяє подолати сезонність споживання сільськогос-
подарської сировини, яка швидко псується. Харчова промисловість покликана 
забезпечити продуктами спеціального призначення різний контингент населен-
ня країни (космонавти, підводники, альпіністи, хворі і т.ін.), виробити сировину 
для інших галузей народного господарства: спирт, сіль, крохмаль, технічні жи-
ри, рослинне масло, пух, сировину для медичних препаратів. Відходи харчової 
промисловості (жом, рибне борошно та ін.) використовуються в сільському гос-
подарстві як компоненти кормів для тварин. Харчова промисловість, у свою 
чергу, пов’язана з іншими галузями народного господарства. Перш за все з сіль-
ським господарством, оскільки воно є основним постачальником сировини; з 
машинобудуванням (забезпечення технологічним обладнанням); лісовою та 
целюлозно-паперовою промисловістю (забезпечення папером, картоном, фане-
рою, деревиною); хімічною (забезпечення скляною і полімерною тарою, лаками, 
фарбами) та ін.

Співробітництво з іншими країнами дозволяє збагатити асортимент харчо-
вих продуктів у країні і забезпечити реалізацію вітчизняної продукції, обмінюва-
тися найбільш прогресивними технологіями та устаткуванням.

Основна мета харчової промисловості – постійно задовольняти попит та 
потреби населення у високоякісних продуктах широкого асортименту з метою 
отримання збалансованого раціону харчування.

Невід’ємною частиною науково-технічного прогресу в харчовій промисло-
вості є підвищення якості та біологічної цінності продуктів харчування. У наш 

Розділ 9. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Клименко Л.П., Соловйов С.М., Норд Г.Л. Системи технологій506

час велика роль відводиться технологіям виробництва харчових продуктів, які 
базуються практично на всіх фундаментальних науках.

Після 1991 року швидкими темпами розвивається недержавний сектор еко-
номіки.

9.2.2. Головні показники, географія

У 1940 році частка України у загальносоюзному випуску продукції стано-
вила: по виробництву цукру – 73 %, консервів – 31 %, кондитерських виробів –
24,3 %, олії – 19,9 %, м’яса промислової переробки – 19,3 %.

У 1944 році виробництво найважливіших харчових продуктів зменшилося 
проти 1940 року у 7-13 разів. Але вже в 1952 році за загальним обсягом виробни-
цтва продукції вона перевищила довоєнний рівень.

На зміцнення матеріально-технічної бази харчової промисловості і поліп-
шення умов праці у 1971-1980 роках було спрямовано 4,6 млрд. карбованців, у 
тому числі 2,4 млрд. карбованців за 1976-80 роки. Було збудовано близько 160 
нових об’єктів, розширено, реконструйовано і технічно переоснащено понад 500 
підприємств. Зокрема, введено в дію великі цукрові заводи у Київській, Львівсь-
кій, Полтавській, Тернопільській і Хмельницькій областях, солешахти в Донець-
кій та Закарпатській областях, найбільший в Європі олієекстракційний завод у 
місті Пологи (Запорізька обл.), ряд консервних підприємств, 15 пивобезалкого-
льних заводів, винзавод “Ольвія” (Миколаївська обл.), понад 40 хлібозаводів, 59 
підприємств по переробці молока, потужні м’ясокомбінати в Житомирі, Ковелі, 
Кам’янці-Подільському, Лубнах, Червонограді та інші об’єкти. В 1984 році об-
сяг виробництва продукції харчової промисловості України збільшився проти 
1970 року на 50 %, продуктивність праці – на 37 %, промислово-виробничі осно-
вні фонди – в 2,3 раза. Значна увага приділяється комплексній механізації і авто-
матизації виробничих процесів в усіх галузях харчової промисловості. В 1983 
році в галузі діяло 5599 комплексно-механізованих і автоматизованих дільниць, 
цехів, виробництв та 325 підприємств.

Найважливіше місце в системі харчової індустрії України посідає цукрова 
промисловість. Особливо розвинута галузь у Південнозахідному економічному 
районі (Вінницька, Черкаська, Хмельницька, Київська, Львівська, Рівненська та 
інші області). У Донецько-Придніпровському економічному районі великими 
виробниками цукру є Кіровоградська, Сумська, Полтавська і Харківська області. 
У Причорноморському економічному районі цукрові заводи діють в Миколаїв-
ській і Одеській областях. У районах цукровобурякового виробництва розміщу-
ється і основна частина цукрорафінадних заводів. Вони розташовані в Ходорові 
(Львівська обл.), в Шепетівці, Черкасах, Сумах, Дружбі (Сумська обл.), Бердиче-
ві. Найбільші підприємства цукрової промисловості України – Лохвицький та 
Куп’янський цукрові комбінати, Долинський цукровий завод, Сумський-
Червонозоряний, Одеський цукрорафінадні заводи та інші. У 1995 році в нас 
діяло 189 цукрових заводів, 5 цукроворафінадних та 14 крохмаломелясних. Зага-
льна потужність – 507,5 тис. тонн.

Підприємства хлібопекарської промисловості споруджено на новій техніч-
ній базі у багатьох містах і селищах міського типу. В галузі систематично роз-
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ширюється й поліпшується асортимент продукції, підвищується її якість. Зрос-
тає виробництво хлібобулочних виробів підвищеного попиту, зокрема здобних 
виробів, сухарних. Хлібозаводи майже цілком перейшли на виготовлення виро-
бів з сортового пшеничного борошна – зараз понад 300 видів. 

Розміщення олійножирової промисловості характеризується перш за все 
раціональними зв’язками її підприємств з сировинною базою, підвищенням рів-
ня комбінування й кооперування виробництва, створенням олійножирових ком-
бінатів. Найпотужніші з них – Кіровоградський, Слов’янський (Донецька обл.), 
Одеський, Харківський, Полтавський, Дніпропетровський, Запорізький, Вінни-
цький, Чернівецький олійножирові й жирові комбінати, Пологівський олієекст-
ракційний завод (Запорізька обл.).

Україна – великий виробник овочів, плодів і ягід, що є надійною базою для 
розвитку плодоовочевої промисловості. Продукцію галузі виробляють спеціалі-
зовані консервні, овочесушильноконсервні заводи та цехи при харчових комбі-
натах, заготівельні управління, агрофірми. Збудовано великі консервні підпри-
ємства в Криму, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій та інших областях. Пер-
винне виноробство зосереджено в Криму, Херсонській, Закарпатській, Запоріж-
зькій, Миколаївській та Одеській областях. 

Найбільші підприємства виноробної промисловості України: кримське виро-
бничо-аграрне об’єднання виноробної промисловості “Масандра”, винокомбінати 
“Таврія” (Херсонська обл.), “Вина Коблево”, “Ольвія”, “Радсад” (Миколаївська 
обл.), “Жовтнева хвиля” (Запорізька обл.), заводи шампанських вин в Артемівську, 
Одесі, Харкові, Києві, Новому Світі.

М’ясна промисловість України – високорозвинута галузь, що включає 
значну кількість великих механізованих підприємств, збудованих у великих 
промислових центрах. Асортимент продукції галузі становить близько 400 на-
йменувань. Широкого розвитку набуває виробництво пташиного м’яса, зокрема 
бройлерів. 

Україна випускає продукцію молочної промисловості майже 180 на-
йменувань. Розвивається виробництво продукції дитячого харчування, фасова-
ної молочної продукції. В усіх промислових центрах України діють міські мо-
лочні заводи; в сільськогосподарських районах споруджуються здебільшого 
заводи по випуску тваринного масла, сиру, молочних консервів та сухого 
молока. 

Найважливіші центри рибної промисловості України – Севастополь, Керч, 
Одеса, Маріуполь, Бердянськ, Очаків. Велику увагу приділяють створенню сиро-
винних ресурсів рибної промисловості.

У харчовій промисловості України здійснюються процеси концентрації, 
комбінування виробництва, поглиблюється його спеціалізація. Зміцнюються 
виробничі зв’язки між сільськогосподарськими і промисловими підприємствами 
внаслідок об’єднання виробництва сільськогосподарської сировини з її промис-
ловою переробкою. Розвиваються агропромислові об’єднання, агропромислові 
комплекси. Вдосконалюється розміщення галузі на основі розвитку підприємств 
у сировинних районах, наближення сировинної бази до великих промислових 
центрів, створення спеціалізованих індустріальних баз по виробництву сировини 
для харчової промисловості.
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Таблиця 9.2.1
Виробництво основних видів продукції харчової промисловості України 

за 1990-1997 рр., тис. т

Таблиця 9.2.2
Виробництво основних видів продукції харчової промисловості України 

за 2003-2005 рр.

Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

1997 
у % 
до 

1990

Види продукції

М’ясо, у т.ч. 
субпродукти
1 кат.

2763,0 2488,0 2050,0 1487,0 1291,0 957,4 756,9 533,5 19

Олія 1070,0 1004,0 857,5 803,2 634,3 696,2 705,0 486,0 45

Цукор-пісок з 
цукрових буряків

5388,0 3844,0 3527,0 3854,0 3354,0 3501,0 2702,0 2032,0 38

Масло тваринне 444,1 276,4 302,9 311,8 253,7 221,9 162,4 116,0 26

Борошно 7671,0 7383,0 6625,0 6587,0 5715,0 5319,4 4962,9 4223,9 55

Крупи 962,4 944,4 83,8 695,2 604,7 532,1 456,0 355,0 37

Сири жирні 183,8 161,5 112,7 101,8 104,7 73,5 58,9 44,8 24

Сіль, видобуток 8309,0 8394,0 7409,0 3877,0 3237,0 2867,0 2848,0 3200,0 39

Кондитерські 
вироби

1111,2 1039,7 842,9 646,8 410,4 315,0 283,0 319,2 29

2003 р. 2004 р. 2005 р.

Яловичина і телятина, свіжі (парні) чи охолоджені, тис. т 186 141 143

Яловичина і телятина, морожені, тис. т 97,9 57,0 49,3

Свинина свіжа (парна) чи охолоджена, тис. т 80,2 74,1 79,9

Свинина морожена, тис. т 18,9 13,9 18,0

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, свіжі чи 
охолоджені, тис. т

131 201 274

М'ясо і субпродукти харчові свійської птиці, морожені, тис. т 38,5 39,8 57,0

Вироби ковбасні, тис. т 271 332 309

Олія соняшникова нерафінована, тис. т 1257 1343 1353

Молоко оброблене рідке, тис. т 645 716 862

Масло вершкове, тис. т 1371) 116 120

Спреди та суміші жирові, тис. т ... 53,0 80,1

Сир свіжий неферментований та сир кисломолочний, тис. т 57,7 71,3 83,5

Сири жирні, тис. т 173 224 274

Продукти кисломолочні, тис. т 427 467 498

Вироби хлібобулочні, тис. т 2335 2307 2264

Цукор-пісок, тис. т 2486 2147 2139

Шоколад та інші продукти готові, з вмістом какао, в брикетах, 
пластинах чи плитках, тис. т

205 244 283
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Таблиця 9.2.3
Обсяг продукції харчової промисловості 

в цінах 1996 року, млн. грн.

Таблиця 9.2.4
Динаміка виробництва продукції 

у харчовій галузі промисловості, % (1990 = 100 %)

9.2.3. Принципові технологічні процеси. Недоліки та переваги

Технологія хлібопекарського виробництва
Принципова технологічна схема хлібопекарського виробництва наведена на 

рис. 9.2.1. Помел зерна та отримання з нього борошна – це складний технологіч-
ний процес, який відбувається на сучасних мелькомбінатах. Помел складається з 
двох етапів: підготовка зерна до помелу і сам процес помелу. Помел складається 
з двох операцій: помел зерна (дроблення) та просіювання продуктів помелу. По-
мели бувають: низькі повторювальні (прості) та високі (сортові). При простому 
отримують борошно одразу, а при сортовому – спочатку крупку, а потім борош-
но. З зерна пшениці виробляють хлібопекарське борошно п’яти сортів: крупчат-
ку, вищого, першого і другого сортів та обойну; з зерна жита – трьох сортів: сія-
ну, обдирну та обойну. Також суміш пшениці та жита – пшенично-житнє борош-
но (співвідношення 70 % і 30 %) та житньо-пшеничне (60 % і 40 %).

Приготування тіста виконується згідно з рецептурою. Тривалість замісу – 5-8 
хвилин. Бродіння тіста – це період часу з замісу до поділу на куски. Для приготу-
вання тіста зараз використовуються тістоприготувальні агрегати. Поділ тіста 
включає в себе ділення тіста на куски, округлення, попередній вистій, формування 
тістових заготовок та заключний вистій. Ділення тіста на куски необхідне для 
отримання певної маси хліба. Відхилення не повинно перевищувати 1,5 %. Округ-
лення потрібне для надання шматкам тіста кулеподібної форми. Попередній ви-
стій – це процес лежання кусків (5-8 хвилин), щоб послабити внутрішні напру-
ження. Формування заготовок – це надання певної форми виробу. Заключний ви-
стій – бродіння тіста для поповнення діоксиду вуглецю (від 25 до 120 хвилин).

Випікання хліба триває від 8-12 хвилин до 60 хвилин (житній хліб масою 
1 кг), має три періоди. Хлібопекарські печі класифікують:

 за технологічною ознакою, що визначає асортимент, печі бувають уні-
версальні (широкий асортимент) та спеціальні (один чи декілька сортів);

 способом обігріву пекарної камери, бувають печі канальні (тепло подається 
через канали), з пароводяним нагрівом, газовим нагрівом, електричні і т.ін.;

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

27765 24165 20824 18047 14715 12865 11939 10196

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

87 75 65 53 47 43 36,7
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 конструкцією поду, найбільш розповсюджені печі з конвеєрним подом;
 конструкцією пекарної камери, тупикові – операції здійснюються тільки 

з одного боку та наскрізні (тунельні) – операції з різних боків печі;
 площею поду, печі малої продуктивності (площа до 10 м2), середньої (до 

25 м2) та великої (більше 25 м2).
Зберігання хліба – обдувка повітрям з температурою 20 °С (охолодження). 

Пакувальний матеріал – целофан. 

Технологія цукрового виробництва 

Принципова технологічна схема буряково-цукрового виробництва наведена 
на рис. 9.2.2. Цукор з буряків виділяють дифузійним методом. Для цього з буряків 
роблять стружку (товщина 0,5-1 мм, ширина 4-6 мм). Відбір соку складає 115-130 %,
тобто з 100 кг стружки отримують 115-130 кг соку (за рахунок розведення).

Рис. 9.2.1. Технологічна схема хлібопекарського виробництва:
1 – теплообмінник; 2 – дозатор рідких компонентів; 3 – бункер для борошна; 4 – дозатор 
борошна; 5 – тістомісильна машина; 6 – дежа з тістом; 7 – тісторозподільна машина; 8 –
тістоокруглювальна машина; 9 – посадчик; 10 – шафа попередньої розстойки; 11 – тісто-
закатувальна машина; 12 – шафа остаточної розстойки; 13 – хлібопекарська електропічка

Заміс холодного тіста

  27°

Заготівка 
необхідної маси

Округлена заготівка

Заміс тіста
Розробка 

тіста
Попередня 
розстойка

Формування
тіста

Розстойка 
і випічка

32

Розстоєна заготівка

Заготівка 
батоноподібної форми

Готовий виріб
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Рис. 9.2.2. Принципова технологічна схема буряково-цукрового виробництва

Сьогодні цукрові заводи ведуть очистку дифузійного соку в декілька стадій:
 дефекація – обробка соку вапном;
 перша сатурація – обробка соку діоксидом вуглецю для виділення надли-

шків вапна;

Буряк

Доставка на завод, 
відокремлення домішок

Миття

Зважування

Подрібнення на стружку

Отримання дифузійного соку
(вміст сухих речовин 15-16 %)

Очистка дифузійного соку

Згущення (вміст сухих 
речовин в сиропі 65 %)

Очистка сиропу

Варіння першого утфелю (вміст сухих речовин 92 %)

Пробілка та центрифугування 
I утфелю

Варіння II утфелю 
(вміст сухих речовин 93 %)

Примусова кристалізація

Цетрифугування II утфелю

Варіння III утфелю 
(вміст сухих речовин 94 %)

Розчинення в гарячій воді 
(клерування)

Центрифугування III утфелю

Рафінування та 
центрифугування

Сушіння

На корм худобі

Сушіння, пакування, зберігання

Вода

Вологий цукор-пісок

Відтоки 
I утфелю

Цукор II кристалізації Відтоки II утфелю
Вода

Відтоки 

Цукор III кристалізаціїРафінад

Меляса
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 фільтрування;
 друга сатурація;
 фільтрування;
 сульфітація – обробка соку сірчистим газом.
Уварювання утфелю ведуть в періодично діючих вакуум-апаратах у чотири 
стадії:
 згущення сиропу до насичення розчину та початку заводки кристалів;
 заводка кристалів цукру (утворення центрів кристалізації сахарози);
 нарощування кристалів цукру;
 кінцеве згущення та спуск утфелю.

Центрифугування здійснюється на автоматизованих центрифугах періодич-
ної дії місткістю 650 кг. Пробілювання виконується гарячою артезіанською во-
дою. Після центрифугування цукор-пісок має вологість 0,8-1,2 %. Потім цукор 
сушать до вологості не більше 0,14 %. Охолоджений цукор йде на пакування.

Технологія крохмального виробництва

Принципова технологічна схема виробництва крохмалю з картоплі наведена на 
рис. 9.2.3. Щоб добути крохмаль, необхідно зруйнувати клітинні стінки і добути сік. 

Домішки

Клітинний сік

Кашка

Повторне подрібнення кашки

Кашка

Повторне подрібнення кашки

Крохмальне 
молоко

Зберігання та доставка на завод

Миття

Зважування

Подрібнення та отримання 
кашки

Виділення клітинного соку 
з кашки

Виділення вільного крохмалю 
з кашки

Рафінування крохмального 
молока

Осадження крохмалю 
з крохмального молока

Промивання крохмалю

Осадження крохмалю

Сирий картопляний крохмаль

Вода

Мезга Вода

Рис. 9.2.3. Принципова 
технологічна схема 
виробництва крохмалю 
з картоплі
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Для цього картоплю подрібнюють на картоплетерках, отримуючи кашку. Для виді-
лення вільного крохмалю її багаторазово промивають на ситовій станції заводу в 
ситових апаратах. На ситовій станції заводу встановлюються ситові апарати на п’ять 
ступенів, на яких йде розділення продукту на мезгу та крохмальну суспензію 
(крохмальне молоко) різної концентрації. Крохмальне молоко рафінують 
(очищують). Після цього виділений крохмаль багаторазово промивають чистою во-
дою та осаджують на спеціальних центрифугах – пурифікаторах або гідроциклонах. 

Виробництво шоколаду

Принципова технологічна схема одержання шоколаду, шоколадної глазурі 
та какао-порошку наведена на рис. 9.2.4. Мета дроблення какао-бобів – відді-

Какао-боби

Очистка та сортування

Термічна обробка 
та охолодження

Дроблення

Подрібнення та темперування

Домішки

Какаовелла

Препарування
Цукор

Какао-крупка

Какао терте

Просів

Розмел

ЗмішуванняПресування
Цукрова 

пудра

Какао-маслоІІ ІІ

Охолодження

Дроблення

Подрібнення 
з охолодженням 

та сепарацією

Фасування 
какао–порошку

Какао-жмих

Вальцювання

Розведення

Конширування

Темперування

Формування

Охолодження

Загортання та 
пакування десертного 

шоколаду

Вальцювання

Розведення

Гомогенізація 
шоколадної  глазурі

Шоколадна масаIV V

І

ІІІ

Рис. 9.2.4. Принципова 
технологічна схема 
одержання шоколаду, 
шоколадної глазурі 
та какао-порошку

І. Одержання какао тертого. 
ІІ. Одержання какао-порошку. 
ІІІ. Одержання шоколадної маси. 
ІV. Одержання десертного шоколаду. 
V. Одержання шоколадної глазурі.
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лити какаовеллу та паростки від ядра, бо вони погіршують смак та якість шоко-
ладу. Для цього є спеціальні дробильно-сортувальні машини, де відбувається 
розділення какао на декілька фракцій з розмірами від 8 до 0,75 мм. Крупні –
йдуть на плитковий шоколад, дрібні – на начинки для цукерок. Для розшарову-
вання на тверду та рідку фази терте какао має бути темпероване – це процес 
безперервного перемішування при заданій температурі. Процес йде в спеціаль-
них збірниках, які вміщують 2-10 тонн. Пресування відбувається при темпера-
турі тертого какао близько 100 °С та тиску 45-55 МПа. При цьому віджимаєть-
ся 44-47 % масла. Вальцювання – процес перетворення шоколадної маси в си-
пучу, порошкоподібну. Конширування – механічний та тепловий вплив (24-72 
години) при температурі 55-60 градусів. При цьому поліпшуються якості шоко-
ладу. Його відливають в металеві форми, потім виймають, охолоджують (15-16 
градусів) і загортають. 

Лікеро-горілчані вироби

Загальна характеристика
До лікеро-горілчаної продукції відносяться горілки й лікеро-горілчані вироби.
Горілкою називають напій, що отримується змішуванням ректифікованого 

етилового спирту зі спеціально підготовленою водою, обробкою цієї водно-
спиртової суміші активованим вугіллям і ретельним фільтруванням.

Горілки відрізняються вмістом спирту, ступенем очистки спирту і наявніс-
тю в деяких з них невеликої кількості інгредієнтів, які пом’якшують притаман-
ний спирту різкий присмак, але не впливають на колір і аромат горілки. Горілки 
випускають міцністю 40-56 % об.

Для виробництва горілок використовують ректифікований спирт найвищо-
го очищення.

Органолептичні властивості горілки залежать від якості спирту і води, які 
використовуються для її виробництва, а також від ступеня очистки водно-
спиртових розчинів активованим вугіллям.

Якість спирту визначає фізико-хімічні та органолептичні показники горілки.
Лужність горілок залежить від складу води, яка використовується для їх 

приготування. Вона дещо підвищується з додаванням питної соди і знижується 
при внесенні до горілки кислоти.

Лікеро-горілчані вироби – це алкогольні напої міцністю 12-45 % об., які 
виготовляються змішуванням напівфабрикатів із ректифікованим спиртом, які 
містять різні ароматичні і смакові добавки з натуральної рослинної сировини, а 
також цукор, лимонну кислоту, коньяк, мед, барвники. 

Визначаючим фактором при розподілі виробів на групи є вміст у них спир-
ту й цукру.

Коньяк – це міцний спиртний напій, один з видів виноградного бренді, який 
виробляється з витриманих в дубових діжках виноградних спиртів. Справжнім 
коньяком вважається напій, виготовлений з винограду, вирощеного в регіоні 
Коньяк на заході Франції, в низині річки Шаранта. Дубові діжки повинні бути 
виготовлені з деревини лісів Лимузена чи Тронсе. Всі інші напої, включаючи 
вітчизняні „коньяки”, – це бренді. Вміст спирту становить від 40 до 55 % об.
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Коньяк винайшли у ХVІІ ст., коли був відкритий метод хвойної перегонки 
вина. Витримка винного спирту у дубових діжках надає коньячним спиртам м’я-
кість, красивий золотистий колір та оригінальний смак. Кращими виявилися 
спирти, вироблені в місті Коньяк. Щороку продається біля 130 млн. пляшок 
справжнього коньяку. На сьогодні найбільш старим є коньяк 1820 року. Цінність 
коньяку залежить від його терміну витримки, в залежності від якої встановлені 
марки:

 VS (Very Special) означає, що найбільш молодим спиртом є спирт віком 
2,5 роки;

 VSOP (Very Superior Old Pale) – 6-12 років;
 Napoleon – 10-20 років;
 XO (Extra Old) – 20-30 років;
 Extra – 25-40 років і більше.
Вітчизняні бренді (коньяки) мають своє маркірування: 

 Ординарні:
*** – 2-3 роки витримки;
**** – 3-4 роки витримки;
***** – 4-5 років витримки.

 Марочні:
КВ (коньяк витриманий) – 6-7 років витримки;
КВВК (коньяк витриманий вищої якості (качества)) – 8-10 років витримки;
КС (коньяк старий) – витримка більше 10 років.

Найбільш якісні коньяки виробляють АП „Одеський коньячний завод”, 
ОАО „Таврія” (Херсон), АП „Ужгородський коньячний завод”, ДП „Радгосп-
завод „Коктебель” (Крим). Самі якісні коньячні спирти отримують з виноград-
них вин, виготовлених з винограду, вирощеного навкруги селища Парутиного 
(Миколаївська область), що пов’язано з унікальними ґрунтами та природними 
умовами цього регіону, які були відомі ще древнім грекам.

Лікери – це вироби міцністю 25-45 % об. з вмістом цукру 28-50 г/100 мл, які 
виготовляються з напівфабрикатів з додаванням інгредієнтів. Лікери поділяють 
на міцні й десертні. Міцні лікери мають міцність 35-45 % об. і містять цукру 28-
50 г/100 мл. Лікери десертні мають міцність 25-30 % об. і містять цукру 35-50 
г/100 мл. Готують десертні лікери в основному на напівфабрикатах із плодово-
ягідної сировини.

Креми відрізняються від лікерів більш помірним вмістом спирту (20-23 % 
об.) і високим вмістом цукру (49-60 г/100 мл).

Наливки – вироби міцністю 18-20 % об. з вмістом цукру 28-40 г/100 мл, ви-
готовляються на спиртованих соках і морсах з додаванням інгредієнтів.

Пунші – вироби зниженої міцності (15-17 % об.) з вмістом цукру 33-40 г/100 
мл, виготовляються на спиртованих соках і морсах із додаванням інгредієнтів і 
настоїв водно-спиртової рідини з ефіроолійною сировиною.

Настойки – це вироби міцністю 16-45 % об. із вмістом цукру до 30 г/100 
мл, які виготовляються на напівфабрикатах із додаванням інгредієнтів.

Настойки поділяють на солодкі міцністю 16-25 % об. і вмістом цукру 8-30 
г/100 мл; напівсолодкі міцністю 30-40 % об. з вмістом цукру 9-10 г/100 мл; напі-
всолодкі слабоградусні міцністю 20-28 % об. і вмістом цукру 4-10 г/100 мл; сла-
боградусні гіркі міцністю 25-28 % об. і гіркі міцністю 30-45 %, які виготовля-
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ються без цукру на напівфабрикатах із додаванням інгредієнтів, які надають 
присмак гіркоти. 

Аперитиви – вироби міцністю 15-35 % об. з невеликим вмістом цукру 
(4-18 г/100 мл). У склад аперитивів входять інгредієнти (полин, імбир тощо), які 
надають напоям легкий присмак гіркоти, викликають апетит і поліпшують трав-
лення.

Бальзами – міцні алкогольні напої, в основу яких покладений настій лікарсь-
ких трав, корінців і листя, натуральні соки, мед, цукор і колер. Тут рослинна сиро-
вина є в основному засобом від застудних, шлунково-кишкових захворювань. Ба-
льзами збуджують апетит, володіють стимулюючою та тонізуючою дією.

Технологія виготовлення спирту
Оскільки усі лікеро-горілчані вироби містять ту чи іншу кількість етилово-

го спирту, то звідси виходить, що основним у цій галузі є його виготовлення.
Етиловий спирт отримують двома способами: мікробіологічним і хімічним.
Хімічний спосіб базується на приєднанні води до етилену. Відомо два варі-

анти синтезу спирту – сірчанокислотний і прямої гідратації етилену. В першому
варіанті з етилену й концентрованої сірчаної кислоти утворюється кислий ефір –
етилсірчана кислота, яка згодом розкладається водою при нагріванні на етило-
вий спирт і сірчану кислоту:

             етилен     етилсірчана кислота                       етиловий спирт

При прямій гідратації суміш етилену й водяної пари пропускають під тис-
ком 6,5-7,5 МПа при температурі 230-300 °С над каталізатором. Синтез спирту в 
цьому випадку відбувається за схемою 

Спирт, отриманий таким способом, називають синтетичним. Його виробни-
цтво економічно дуже вигідне, оскільки його собівартість у 4 рази менша, ніж
спирту з харчової сировини, і вдвічі менша, ніж гідролізованого. Синтетичний 
спирт використовується тільки для технічних цілей; в харчових цілях використо-
вувати його заборонено.

Мікробіологічним способом спирт добувають із різної рослинної сирови-
ни: зерна, картоплі, цукрових буряків, меляси тощо. Цей спосіб заснований на 
ферментативному гідролізі гексоз, дисахаридів і полісахаридів, які містяться в 
рослинній сировині.

Виробництво харчового спирту складається з таких основних процесів: роз-
варювання рослинної сировини з метою порушення його клітинної структури й 
розчинення крохмалю; охолодження розвареної маси й оцукрування крохмалю 
ферментами солоду (зерна, що проросло) або культурами плісеневих грибів; 
збродження цукрів дріжджами; відгін спирту з бражки та його ректифікація 
(більш повний процес надається на рис. 9.2.5).

.SOHOHHCSOHCSOHHC 4252
OH

4524242
2   

OH.HCOHHC 52242 
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Рис. 9.2.5. Принципова схема отримання етилового спирту з крохмалистої 
речовини

У процесі бродіння ферменти дріжджів перетворюють солодовий цукор на 
гексози (глюкозу й фруктозу) і потім бродінням розкладають їх на спирт і вугле-
кислий газ:

   сахароза                      глюкоза       фруктоза              етиловий спирт 

.4COOHH4COHCOHCOHOHC 25261212612122112212 

Попередній нагрів сировини

Періодичне, циклічне або безперервне бродіння сусла

Перекачування спирту
у спиртосховище

Перекачування барди
на роздачу

Охолодження сусла
до температури складки

Охолодження розвареної маси
до температури оцукрення
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По закінченні бродіння отриману рідину – зрілу бражку з вмістом 8-10 % 
об. етилового спирту – спрямовують на перегонку для отримання спирту-сирця 
на брагоперегінний апарат або для отримання ректифікованого спирту – на бра-
горектифікаційний апарат. У процесі перегонки бражки у вигляді відходу отри-
мують барду – цінний корм для худоби.

Виробництво горілки
Процес приготування горілок складається з таких основних технологічних 

операцій: приймання ректифікованого спирту; підготовка води; приготування 
водно-спиртової суміші (сортування); попереднє фільтрування й обробка акти-
вованим вугіллям; фільтрування горілки і доведення міцності до стандартної 
(коректування); розлив горілки по пляшках (рис. 9.2.6).

Контрольне 
фільтрування горілки 

перед розливом

Розлив горілки 
по пляшках

На приготування 
денатурату

Рис. 9.2.6. Принципова 
схема виробництва 
горілки
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Поряд з цими основними операціями виконується низка допоміжних, які 
необхідні для приведення деяких видів сировини й матеріалів до такого стану, 
при якому вони могли б вступити в основний потік виробництва. Крім того, про-
водять регенерацію матеріалів, що вже побували у виробництві, щоб зробити їх 
знов придатними для використання у виробництві.

До допоміжних операцій відносяться змішування розчинів оцтової кислоти 
і питної води, приготування цукрового сиропу, варка клею, приготування розчи-
нів мийних засобів для миття скляного посуду, а також регенерація відпрацьова-
ного активованого вугілля, фільтрація й доведення до належної концентрації 
відпрацьованих розчинів мийних засобів, призначених для повторного викорис-
тання при митті пляшок, та ін.

Виробництво лікеро-горілчаної продукції
Сьогодні промисловість виробляє більш ніж 100 найменувань лікеро-

горілчаних виробів. Це алкогольні напої, в більшість яких, крім спирту і води, 
входять цукор, лимонна кислота, ефірні олії, барвники. Крім того, у всі вироби 
для надання кожному з них характерного смаку й аромату вводять продукти пе-
реробки натуральної рослинної сировини, які для лікеро-горілчаного виробницт-
ва є напівфабрикатами і використовуються у вигляді спиртованих соків, морсів, 
настоїв, ароматних спиртів.

Спиртовані соки готують пресуванням свіжих плодів і ягід із наступним 
консервуванням соку спиртом. Спиртовані морси являють собою водно-спиртові 
витяжки зі свіжої або сушеної плодово-ягідної сировини. Спиртовані настої – це 
водно-спиртові витяжки з ефіроолійної й неароматичної сировини. Ароматичні 
спирти є продуктами відгону летучих ароматичних речовин, які містяться в рос-
линній сировині, із водно-спиртовими парами.

Цукор вносять у вироби у вигляді водного розчину – цукрового сиропу. 
Ефірні олії додають у вигляді спиртованих розчинів, лимонну кислоту і барвни-
ки – у вигляді водних розчинів.

Лікеро-горілчані вироби готують змішуванням окремих компонентів у кіль-
костях, встановлених рецептурами.

Послідовність виконання виробничих операцій при приготуванні лікеро-
горілчаних виробів наведена на рис. 9.2.7.

Технологія спиртового та лікеро-горілчаного виробництва
Принципова технологічна схема виробництва спирту з зерна та картоплі наве-

дена на рис. 9.2.8. Картоплю дроблять на молоткових дробилках, зерно – на валь-
цьових верстатах. Картопля – розмір часток не більше 3 мм, зерно – 1 мм. Потім до 
зерна додають 280-300 % води, а до картопляної кашки – 15-20 %. Це зветься замі-
сом. Оцукровуючі матеріали – це солод та ферментні препарати. Розварювання 
потрібне для звільнення крохмалю – обробка парою з тиском 400-500 кПа. Сусло –
71-78 % мальтози та 22-29 % глюкози. Готове сусло – 16-18 % сухого цукру. Збуд-
ники бродіння – дріжджі родини цукроміцетів. Вони утворюють максимальну кі-
лькість спирту. Тривалість бродіння – 60 годин. Потім брага подається на перегон-
ку. Зріла брага 8-9,5 %. Ректифікація – це процес розділення суміші, компоненти 
якої киплять при різних температурах. В залежності від очистки спирт етиловий, 
ректифікований для харчових цілей є першого сорту, вищої очистки та екстра.
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Ресурси, що витрачаються

Спиртове та лікеро-горілчане виробництво. Основним видом сировини у 
виробництві харчового спирту є рослинна сировина, яка багата на крохмаль (зернові 
культури, картопля), цукор (меляса, цукровий буряк) та клітковина (деревина).

Картопля – найкращий вид сировини для виробництва спирту. З одиниці 
посівної площі картоплі можна отримати в три рази більше крохмалю, ніж із 
зернових культур, а отже, більше спирту. Крім того, картопляний крохмаль дає 
більш високий вихід спирту. На спирт переробляють технічні сорти картоплі.

Також можуть використовуватись зернові культури для одержання солоду, 
необхідного для оцукровування крохмалю, а також для безпосереднього виготов-
лення спирту. Для солоду використовують ячмінь, просо, жито, овес. Для отри-
мання спирту використовують жито, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, овес та просо. 
Мелясу використовують для виробництва спирту, хлібопекарських дріжджів та ін.

Підприємства спиртової промисловості використовують значну кількість 
води. Джерела води – ставки, річки, артезіанські свердловини. Важливим показ-
ником якості води є жорсткість, окислюваність, бактеріальна чистота. Розрізня-
ють жорсткість загальну, карбонатну та некарбонатну. Вода повинна відповідати 
вимогам питної води, крім того, небажано використовувати воду з високою кар-
бонатною жорсткістю та лужністю.

Рис. 9.2.7. Принципова схема виробництва лікеро-горілчаних виробів
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Рис. 9.2.8. Принципова 
технологічна схема виробництва 
спирту з зерна та картоплі
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лока при температурі 100 °С і трохи вище викликає реакцію між молочним цук-
ром і амінними групами амінокислот з утворенням меланоідинових з’єднань, що 
додають молоку коричневе забарвлення (що спостерігається при виробництві     
пряженого молока і ряжанки). При температурі 170-180 °С відбувається караме-
лізація цукру й у продукті з’являється буре забарвлення.

Молочний цукор приблизно в п’ять разів менш солодкий, ніж буряковий, 
але за поживністю він не поступається останньому і майже цілком засвоюється 
організмом. Його використовують у харчовій промисловості, а також у медичній 
промисловості при виробленні антибіотиків. Важливу роль відіграє молочний 
цукор у виробництві молочних продуктів. Під дією різних мікроорганізмів, що 
вводяться в молоко у вигляді заквасок і їхніх ферментів, молочний цукор збро-
джується, утворюючи в залежності від виду бактерій молочну кислоту, спирт, 
вуглекислоту, масляну чи лимонну кислоти й інші з’єднання.

Вміст лимонної кислоти в молоці коливається від 0,1 до 0,2 %. Вона 
впливає на стійкість молока при його тепловій обробці, бере участь у мінераль-
ному обміні, а також сприяє виведенню з організму важких і радіоактивних 
металів.

Передуючи діацетилу – основному ароматоносію, лимонна кислота має 
особливе значення при виробленні кисловершкової олії і деяких кисломолочних 
продуктів.

Мінеральні речовини представлені в молоці солями органічних і неоргані-
чних кислот. Загальний вміст мінеральних солей у молоці складає до 1 %, а золи 
– 0,7 %. У складі молока виявлено близько 80 хімічних елементів. За кількісним 
вмістом їх розділяють на мікроелементи (зі змістом 10-100 мг) і мікроелементи 
(0,01-1 мг). Вміст основних солей (у %) у молоці показано нижче: 

Переважають у молоці солі кальцію (вміст 120-130 мг) і фосфору (95-105 
мг). Солі кальцію знаходяться в розчиненому, колоїдному і зв’язаному з казеї-
ном етапах. Оскільки фракції казеїну розрізняються також за вмістом у них каль-
цію, кальцій у казеїновому комплексі являє до деякої міри хімічну структуру 
молекули казеїну, масу і розмір часток білка. Одно- і двозаміщені солі кальцію 
добре засвоюються організмом. Надлишок солей кальцію і магнію викликає зго-
ртання молока при тепловій його обробці.

Фосфор у молоці міститься в неорганічних солях (70-77 %) і органічних у 
зв’язаному з казеїном стані й у складі білкових оболонок жирових кульок. Неор-
ганічний фосфор необхідний для розвитку молочнокислих бактерій.

Хлористий натрій 0,0962 Хлористий калій 0,0830

Моіокалійфосфат 0,1156 Дікалійфосфат 0,0835

Калійцитрат 0,0495 Дімагнійфосфат 0,0336

Магнійцитрат 0,0367 Дікальційфосфат 0,0671

Трикальційфосфат 0,0806 Лимоннокислий кальцій 0,2133

Кальцій, зв’язаний з казеїном 0,0465
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Мікроелементи. У молоці виявлені марганець, мідь, кобальт, йод, цинк, 
олово, ванадій, срібло, нікель. Хоча їхня кількість незначна, вони мають велике 
значення для життєдіяльності організму. Так, марганець відіграє роль каталіза-
тора при окисних процесах і бере участь у синтезі вітамінів С і О, мідь необхідна 
для утворення крові, йод стимулює діяльність щитовидної залози, залізо входить 
до складу гемоглобуліну крові.

Вітаміни стосовно розчинників розділяють на жиророзчинні і водорозчинні. 
Кількість вітамінів у молоці не постійна і залежить від кормів, породи тварин, 
кліматичних умов, періоду лактації, умов іонічної переробки молока й інших 
факторів.

Вітамін А (антиксерофтальмічний), чи ретинол, утворюється в організмі 
тварини з каротину, що міститься в кормах. Каротин під впливом каротинази 
приєднує дві молекули води й перетворюється у вітамін А. У середньому в 100 
мл молока міститься 40 г вітаміну А. При недостачі його сповільнюється ріст, 
псується зір, з’являється „куряча сліпота”, знижується опірність організму до 
інфекційних захворювань.

Вітамін ПРО (антирахітичний) утворюється з оргостеролу під дією ультра-
фіолетових променів у середовищі, позбавленому кислоти. Він регулює кальціє-
вий і фосфорний обмін. Середній його вміст у молоці – 0,2-0,3 мг на 100 мол.

Вітамін Е (токоферол) необхідний для нормального розмноження тварин. 
Він відрізняється стійкістю (не руйнується при нагріванні до 170 °С) і є антиоки-
слювачем для жирів. На 100 мол молока його міститься звичайно 90 мг. 

Вітамін D сприяє згортанню крові. 
Вітамін В (тіамін, аневрин) впливає на нервову систему людини – при недо-

стачі його порушуються основні процеси діяльності мозку. Крім того, він бере 
участь у жировому і вуглеводному обміні. У молоці вітамін В частково перехо-
дить з корму, але велика частина його синтезується бактеріями, що розвивають-
ся в рубці жуйних тварин. Середній вміст у молоці – 15-40 мг на 100 мол.

Вітамін В2 (рибофлавін) входить до складу ферментів, які забезпечують 
окислювально-відновні процеси в організмі, і бере участь у білковому обміні. 
Його присутністю обумовлене зеленувато-жовте забарвлення молочної сироват-
ки. Середній вміст – 100-200 мг на 100 мол молока.

Вітамін В3 (пантотенова кислота) стимулює розвиток молочнокислих і ін-
ших бактерій.

Вітамін Б (антианемічний) є ефективним засобом при лікуванні злоякісної 
форми недокрів’я (анемії). Він відносно стійкий і руйнується лише при тривало-
му впливі високих температур. Вміст крученміну В2 складає у свіжому молоці 
від 0,2 до 7,5 мг на 100 мол, однак при розвитку пропіоновокислих бактерій його 
кількість збільшується.

Вітамін РР (нікотинова кислота) входить до складу окислювально-
поновлювальних ферментів. Він сприяє добрій засвоюваності їжі. При переробці 
і збереженні молока його кількість у продукті не змінюється. 

Вітамін Н (біотин) за своїми властивостями подібний до вітамінів групи В. 
Біотин попереджає злущування шкіри, облисіння і нервові розлади. У середньо-
му в 100 мол молока його міститься до 2 мг.

Вітамін С (аскорбінова кислота) підвищує опірність організму до інфекцій-
них захворювань. Його застосовують при лікуванні хвороб нирок, печінки, ате-
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росклерозу. Нестача чи відсутність цього вітаміну в харчовому раціоні людини 
призводять до захворювання цингою. Він легко розчиняється у воді і дуже чут-
ливий до дії високих температур. У 100 мол свіжого молока міститься від 1500 
до 3000 мг вітаміну С, однак при тепловій обробці велика його частина руйну-
ється. З метою поповнення його втрат роблять вітамінізовані молочні продукти, 
збагачені медичною аскорбіновою кислотою.

Фермент-білкові речовини, вироблювані рослинними, тваринними тканина-
ми і мікроорганізмами, в організмі відіграють роль каталізаторів хімічних реак-
цій. Функції ферментів різноманітні. Вони беруть участь у травленні, обміні ре-
човин. При нагріванні у водяних розчинах ферменти руйнуються при температу-
рах вище 60 °С, однак у сухому вигляді багато з них витримують нагрівання до 
120-130 °С. Тому якщо потрібно призупинити дію ферментів, молоко нагрівають 
до високих температур.

Фермент ліпаза розщеплює жир на гліцерин і жирні кислоти. Вона утворю-
ється в молочній залозі тварини й у невеликій кількості переходить звідти в мо-
локо. Є в молоці ліпаза і бактеріального походження, що є продуктом життєдія-
льності мікроорганізмів. Коли вміст ліпази в молоці великий (звичайно до кінця 
лактації), воно набуває гіркого смаку. Ліпаза стійка до нагрівання. Так, ліпаза 
бактеріального походження активізується при 80 °С тільки через 20 с.

Фосфатаза – фермент, що викликає гідроліз ефірів фосфорної кислоти. Осно-
вні види цього фермента – лужна фосфатаза з оптимальною активністю при РН 9 і
кисла фосфатаза з оптимальною активністю при РН 4,5. Лужна фосфатаза знахо-
диться на поверхні жирових кульок, а кисла зв’язана із сироватковими білками. 
Цей фермент завжди присутній у сирому молоці, руйнуючись лише при пастери-
зації. Пробою на фосфатазу встановлюють ефективність пастеризації молока (при 
цьому вдається визначити домішки сирого молока, що складає 0,5 %).

Лактоза розщеплює молочний цукор на глюкозу і галактозу. Цей фермент 
мікробіологічного походження. Оптимальна температура її дії дорівнює 35-45 °С.

Протеолітичні ферменти утворюються молочною мікрофлорою. Вони виді-
ляються з кліток після їхнього відмирання. При цьому ферменти молочнокислих 
стрептококів характеризуються протеіназною активністю, а молочнокислих па-
личок – пептідазною. Протеінази розщеплюють білки до пептидів, а пептидази 
сприяють розпаду пептидів до амінокислот.

Пероксидаза потрапляє в молоко з тканин молочних залоз тварин. Її кіль-
кість не залежить від числа бактерій. Пероксидаза відноситься до окислювально-
відновних ферментів і каталізує окислювання різних органічних сполук переки-
сом водню. При цьому утворюються специфічні продукти окислювання, що зни-
жують активність деяких видів заквасок. Цей фермент інактивізується при тем-
пературі 80 °С, що дозволяє застосовувати пробу на пероксидазу для встанов-
лення ефективності пастеризації при виробленні кисломолочних продуктів і вер-
шків.

Редуктаза має відбудовані властивості. Частково вона переходить у молоко 
з молочної залози, але основна кількість її утворюється в результаті життєдіяль-
ності деяких бактерій. Зі збільшенням у молоці числа бактерій зростає також 
відновлювальна здатність редуктази (прискорюється знебарвлення метиленової 
сині). По пробі на редуктазу визначають якість молока. Редуктаза інактивізуєть-
ся повністю при 75 °С протягом 5 хв.
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Крім розглянутих, у молоці містяться й інші ферменти. Для ферментативно-
го згортання молока при виробництві сирів використовують сичуговий фермент 
і пепсин.

Гази попадають у молоко при доїнні і переливанні. Основні гази молока – це 
вуглекислий, кисень і азот. Їх вміст непостійний, складає 50-60 мол у 1 л молока. 
На долю вуглекислого газу припадає 50-70 %, кисню – 5-10 і водню – 20-30 %.

Імунні тіла, що містяться в молоці, перешкоджають розмноженню бактерій. 
Завдяки їм свіже молоко має бактерицидні властивості. До імунних тіл відно-
сяться антитоксини, аглютиніни, опсоніни, лізини, лізоцим лактенний та інші.

Це біологічно активні речовини, що продукуються залозами внутрішньої 
секреції в кров. Фізіологічна роль їх велика – вони регулюють білковий, вуглевод-
ний, жировий і водно-сольовий обміни, сприяють утворенню і виділенню молока. 
У молоці присутні такі гормони, як пролактин, тироксин, окситоцин, фолікулін.

Фізико-хімічні властивості молока
Загальна (титрована) кислотність молока виражається в градусах Тернера (°Т) 

і визначається титруванням 0,1 н. розчином лугу в присутності індикатора 
(фенолфталеїну). Кислотність свіжонадоєного коров’ячого молока складає 16-18 °Т. 
Вона обумовлена наявністю в молоці солей, білків, вуглекислоти і невеликої кілько-
сті лимонної кислоти. При бродінні молочного цукру, викликаному молочнокисли-
ми бактеріями, утворюється молочна кислота і кислотність молока при збереженні 
підвищується. За титрованою кислотністю перевіряють свіжість молока.

Виробництво сметани
Сметану виробляють сквашуванням пастеризованих вершків чистими куль-

турами молочнокислих бактерій з наступним дозріванням отриманого згустка.
Серед інших кисломолочних продуктів сметана виділяється високими жи-

вильними достоїнствами. Завдяки змінам, що відбуваються з білковою частиною 
в процесі сквашування, сметана засвоюється організмом швидше і легше, ніж 
вершки відповідної жирності. У ній містяться усі вітаміни, що є в молоці, причо-
му жиророзчинні А та Е – у декілька разів більше. Деякі молочнокислі бактерії в 
процесі сквашування здатні синтезувати вітаміни групи В, тому в сметані в порі-
внянні з молоком вище також вміст вітаміну Б й особливо В.

Сметана користується великим попитом у населення. Її використовують 
при виготовленні різноманітних страв, для безпосереднього вживання в їжу. 
Сметана – наш національний продукт, довгі роки вона вироблялася тільки в на-
шій країні (СНД). Після Другої світової війни її стали виготовляти в деяких краї-
нах Європи й Америки (НДР, Франції, США та ін.), де вона випускається за на-
звою „російські вершки”, „кислі вершки”, „вершки для салатів”.

Сметана має чистий кисломолочний смак з вираженими присмаком і арома-
том, властивими пастеризованому продукту. Консистенція її однорідна, в міру 
густа. Колір – від білого до блідо-жовтого. Для сметани жирністю 30 % характе-
рний глянсовий відтінок.

Загальна технологічна схема виробництва сметани
Технологічний процес вироблення сметани включає наступні операції: се-

парування молока і нормалізація отриманих вершків, пастеризація, гомогеніза-
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ція, охолодження вершків до температури заквашування, внесення закваски, 
сквашування вершків, охолодження і дозрівання сметани, розфасовка і збере-
ження готового продукту.

Для виробництва сметани звичайно використовують натуральні свіжі верш-
ки різної жирності з кислотністю плазми не вище 2 %. Якість вироблюваного 
продукту в значному ступені залежить від вмісту у вершках сухих знежирених 
речовин (вони повинні складати не менше 5 %).

Виробляти сметану можна також з відновлених вершків на основі пластич-
них чи сухих вершків і олії.

Закваску для сметани готують з незбираного чи знежиреного молока, тому 
жирність вершків до внесення закваски повинна бути трохи вищою, ніж жир-
ність вироблюваної сметани. Жирність закваски, приготовленої на знежиреному 
молоці, при розрахунку можна не враховувати порівняно з жирністю закваски, 
приготовленої на незбираному молоці.

Для одержання сметани 30 %-ної жирності з врахуванням внесення 5 % 
закваски, приготовленої на знежиреному молоці, використовують з вихідною 
жирністю 31,6 %. Однак при сепаруванні вершки з таким вмістом жиру одержа-
ти важко. Тому вершки, що надходять на виробництво, звичайно нормалізують, 
використовуючи для цього незбиране чи знежирене молоко, а також вершки ви-
сокої жирності.

На підприємствах молочної промисловості сметану виробляють тільки з 
пастеризованих вершків. Завдяки тепловій обробці не тільки знищується сторон-
ня мікрофлора, але і поліпшується якість готового продукту; при високих темпе-
ратурах у вершках утворюються летучі ароматичні речовини, у результаті чого 
продукт набуває специфічного „горіхового” присмаку й аромату, що високо ці-
нуються споживачами.

Підвищений вміст жиру у вершках забезпечує захисний вплив на бактерії, 
збільшуючи їхню термостійкість. Тому при пастеризації вершків застосовують 
більш високі, ніж для молока, температурні режими і збільшують час їхньої ви-
тримки (при виробництві сметани 85-95 °С з витримкою 15-20 с).

Однак, як показали дослідження останніх років, пастеризація вершків при 
85 °С не забезпечує високої якості і належної стійкості продукту. Після такої тепло-
вої обробки білки молока легко віддають воду, в результаті чого при збереженні 
сметани відокремлюється сироватка. Оптимальний режим вироблення вершків, при-
значених для виробництва сметани, 93-95 °С, що забезпечує ефективність пастериза-
ції, рівну 99,99 %. Крім того, з підвищенням температури підсилюється денатурація 
сироваткових білків. У результаті цього процесу поліпшуються властивості казеїну, 
він активніше зв’язує воду і краще набухає в період сквашування, що забезпечує 
щільну консистенцію продукту, яка добре утримує сироватку.

Теплову обробку вершків здійснюють у пластинчастих стерилізаційно-
охолоджувальних установках ОП1-У1 і ОП1-У2, що забезпечують автоматичний 
контроль і регулювання режимів.

Для одержання сметани однорідної і густої консистенції, що міцно утримує 
воду, вершки перед заквашуванням рекомендується гомогенізувати при темпера-
турі 50-70 °С і тиску 7-8 МПа. З підвищенням тиску гомогенізації підвищується 
в’язкість сметани, однак ця залежність існує лише до визначеного рівня. Так, 
найкраща консистенція сметани 30 %-ної жирності досягається при тиску гомо-
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генізації 10 МПа. Подальше підвищення тиску кращих результатів не дає, а тиск 
вище 20 МПа викликає в готовому продукті відділення сироватки.

Міцність згустку сметани залежить також від температури. При гомогеніза-
ції і умовах низьких температур навіть при високих тисках у вершках знижуєть-
ся стабільність білків, унаслідок чого сметана набуває пухкої консистенції і з неї 
виділяється сироватка. В’язкість вершків зростає. Пояснюється це збільшенням 
поверхні жирової фази і додатковим зв’язуванням вільної води знов утвореними 
ліпопротеїновими оболонками жирових кульок. З підвищенням температури 
гомогенізації підвищується також стабільність білків.

Після гомогенізації вершки охолоджують до температури заквашування 
(18 °С влітку і 22 °С узимку) і направляють у резервуари для заквашування.

Кількість внесеної закваски (від 0,5 до 5 %) і її активність значно вплива-
ють на тривалість сквашування і якість одержуваного згустка.

Закваску для сметани готують на чистих культурах мезофільних стрептоко-
ків і ароматоутворюючих. Для цього можна використовувати пастеризоване і 
стерилізоване молоко. Доцільніше застосовувати закваски, приготовлені на сте-
рилізованому молоці безпересадочним способом. Ці закваски мають високу бак-
теріальну чистоту і забезпечують сприятливі умови для розвитку молочнокислих 
бактерій і підтримки високої активності. До такої закваски додають сухий лима-
ційний біопрепарат, що містить концентрат бактеріальних кліток, вільні аміно-
кислоти й азотисті речовини, необхідні для харчування й ефективного розвитку 
мікрофлори. Додавання біопрепарату прискорює процес сквашування, поліпшує 
якість сметани і дозволяє скоротити витрати закваски.

Після внесення закваски протягом перших 3 годин вершки перемішують 
ретельно щогодини, а потім залишають у спокої до кінця сквашування.

У процесі сквашування вершків, крім зброжування молочного цукру, відбу-
ваються часткові фізико-хімічні зміни білків, ступінь яких залежить від активно-
сті мікроорганізмів закваски, від їхньої здатності продуціювати ферменти проте-
олізу. Чим активніше мікрофлора, тим енергійніше відбуваються кислотоство-
рювання та ферментування впливу на білковий комплекс. Це сприяє інтенсифі-
кації процесів сквашування, кращому набряканню білків, а отже, й отриманню 
більш щільного згустка.

Сквашування вершків продовжується 12-16 годин. В утворенні згустка, 
його білкових стром бере участь не тільки казеїн, але й іденаприровані білкові 
речовини сироватки, а також жирова фаза. У процесі сквашування відбувається 
часткове тужавіння жиру в жирових кульках, що супроводжується деякою 
втратою негативного заряду на їхніх поверхнях. При цьому утворюються купки 
жирових кульок, що входять до складу білкових стром, за формою єднальних 
містків між ними. Зі збільшенням числа жирових кульок таких скупчень стає 
більше, внаслідок чого щільність і міцність згустка сметани підвищується.  
Найбільш щільний згусток утвориться в ізоелектричній краплі білків плазми й 
оболонок жирових кульок, тобто при рН 4,6-4,7. При віддаленні від ізоелектри-
чної крапки (рН нижче 4,6-4,7), що спостерігається при переквашуванні смета-
ни, білки набувають протилежного заряду і відбуваються колоїдні розчинення, 
руйнування скупчень жирових кульок, порушення гелевої структури і розрі-
дження згустка. Тому бажано сквашування завершувати при досягненні кисло-
тності 60-80 ºΤ.
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Сметану розфасовують у велику тару (металеві фляги і дерев’яні бочки ма-
сою нетто не вище 50 кг) і малу (скляні баночки, пляшки із широкими шийками, 
картонні і пластмасові стаканчики). Розфасовка сметани в малу тару більш зруч-
на і складає близько 50 % обсягу продукції. Її здійснюють за допомогою спеціа-
льних автоматів. Сметана як структурована система володіє достатньо міцними 
зв’язками і при механічному впливі розріджується. Тому бажано направляти 
сметану на розфасовку самопливом, застосовувати механізми, що створюють 
мінімальний вплив, чи ж розфасовувати недоквашеною.

Для того, щоб сметана була щільної консистенції, негайно після розфасовки 
її направляють у холодильні камери з температурою 2-8°, де вона прохолоджу-
ється і дозріває. Охолодження і дозрівання сметани може відбуватися також до 
розфасовки в тих же резервуарах, у яких сквашувались вершки, після чого роз-
фасовують уже готовий продукт.

У холодильній камері сметана поступово прохолоджується і набуває темпе-
ратури камери. У великій тарі охолодження триває близько 8-16 годин, у малій –
2 години. Охолодження і фізичне дозрівання сметани, розфасованої у велику 
тару, триває 24-48 год., у малу – 6-8 год.

Зі зниженням температури сповільнюється розвиток молочнокислих стреп-
тококів, а ароматостворююча мікрофлора, навпаки, підсилює свою життєдіяль-
ність, і в продукті накопичуються ароматичні речовини. У процесі дозрівання 
сметана набуває оптимальної кислотності (85-100 °Т), а також більш густої кон-
систенції. Це відбувається в основному внаслідок тужавіння гліцеринів молоч-
ного жиру і деяких компонентів оболонок жирових кульок. Ступінь тужавіння 
гліцеринів залежить від температури охолодження і зниження температури, кіль-
кість молочного жиру, що затвердів, у сметані збільшується. При нагріванні сме-
тани отверділі гліцерини розплавляються також фракціями.

Виробництво сиру
Сир являє собою білковий молочнокислий продукт, приготовлений сквашу-

ванням пастеризованого незбираного чи знежиреного молока з наступним вида-
ленням з отриманого згустка частини сироватки. Сир з непастеризованого молока 
використовується тільки для приготування плавлених сирів чи виробів, що підда-
ються перед вживанням у їжу термічній обробці (сирників, вареників та ін.).

В залежності від вмісту жиру сир поділяють на три види: жирний, напівжи-
рний і нежирний.

Значний вміст у сиру жиру й особливо білків (14-16 %) зумовлює високу 
живильну і біологічну цінність цього продукту. До складу білків сиру входять 
усі незамінні амінокислоти. Наявність сірковміщуючих амінокислоти метіоніну і 
лізину дозволяє використовувати сир для профілактики і лікування печінки, ни-
рок, а також атеросклерозу.

У сиру міститься значна кількість мінеральних речовин (кальцію, фосфору, 
заліза та ін.), необхідних для нормальної життєдіяльності людини.

Зберігання молока
Академік І.П. Павлов назвав молоко „дивною” їжею, виготовленою самою 

природою. Молоко коров’яче – це фізіологічна рідина, продукт нормальної сек-
реції молочної залози тварин. У ньому міститься понад 100 різних компонентів, 
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які добре збалансовані, тому легко і майже повністю засвоюються організмом 
людини. Молоко містить, %: води – 85-89, білків – 8-4, жирів – 2,9-6, молочного 
цукру – 4-4,7, мінеральних речовин – 0,7-1, вітаміни А, В, Е, С, РР, групи В, фер-
менти. Білки належать до групи повноцінних, їх поділяють на: казеїн, альбумін і 
глобулін. Перший добре переносить нагрівання, останні при нагрівання вище 
75 °С зсідаються і випадають в осад. Ця властивість білків молока враховуєтся 
при його пакуванні.

Зрозуміло, що молоко – дуже важливий для людини продукт, і перед людь-
ми постала проблема його зберігання. Звичайно, молоко краще вживати свіжим, 
але трапляються ситуації, коли його потрібно тривало (від декількох днів до де-
кількох місяців) зберігати. Цю проблему намагався вирішити Рубен Раузінг. У 
1952 році він представив світу свій винахід, перший пакет молока „Тетра Пак” у 
формі тетраедра, їх випуском зайнялася створена їм компанія „Тетра Пак”.

Компанія „Tetra Pak” – світовий лідер в області переробки, упаковування і 
доставки рідких харчових продуктів – є найбільшою промисловою групою кон-
церну „Тетра Лаваль” (Швеція).

Компанія була заснована в 1929 році двома шведськими підприємцями –
Еріком Акерлундом і Рубеном Раузингом – і одержала назву Akerlund & Rausing
(А&К). Вже в 1933 році Рубен Раузинг викупив у свого компаньйона його частку 
підприємства і став одноосібним власником компанії. Незабаром молода компанія 
стала відігравати помітну роль у шведській пакувальній промисловості, в основно-
му завдяки впровадженню нових, нестандартних технологій. Результатом довгих 
експериментів по пошуку нових типів упаковок для молочних продуктів став вина-
хід у 1944 році знаменитого картонного пакета у формі тетраедра, а також метод 
неперервного розливу продукту.

У 1950 році компанія одержала свою сучасну назву „Tetra Pak”, що незаба-
ром стала синонімом передової технології і комерційного успіху у світі перероб-
ки й упаковки продуктів харчування. У 1991 році „Тetra Раk” розширила спектр 
устаткування, що поставляється, за рахунок машин по переробці рідких продук-
тів харчування, устаткування по виробництву сиру, а також почала надавати 
послуги по проектуванню виробничих ліній. Сьогодні це єдина транснаціональ-
на компанія у світі, здатна запропонувати всеосяжні рішення по постачанню і 
проектуванню систем переробки, упакуванню і доставки рідких продуктів хар-
чування. У 1993 році в результаті злиття двох компаній „Тetra Раk” і „Alfa Laval” 
був утворений концерн „Tetra Laval”.

Щохвилини у світі купують продукти в більш ніж 150000 упаковках „Тетра 
Пак”. У 1998 році в сумі це склало близько 85 мільярдів упаковок.

Технології „Тетра Пак” дозволяють вирішувати проблеми гарантованого 
постачання населення високоякісними продуктами. Так, завдяки високотемпера-
турній технології (ВТТ) навіть такий „делікатний” продукт, як молоко, перестає 
бути швидкопсувним і без усякої „хімії” може зберігатися в упаковках „Тетра 
Брик Асептик” кілька місяців. Пріоритетний напрямок розвитку „Тетра Пак” –
асептична технологія. З більш ніж 1 мільярда 800 мільйонів упаковок „Тетра 
Пак”, використаних нашими споживачами в 1998 році, більше двох третин –
асептичні упаковки для продуктів із тривалим терміном зберігання.

Усе почалося з того, що швед Рубен Раузинг після одержання ступеня ма-
гістра природничих наук у Колумбійському університеті в 1920 році повернув-
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ся на батьківщину. Під час навчання в США Раузинг мав можливість безпосе-
редньо познайомитися з незвичайними для Європи магазинами самообслугову-
вання. Він відразу збагнув, що ідея супермаркетів незабаром буде експортована 
за межі Штатів і, ймовірніше за все, приживеться на його рідному континенті. 
А це, у свою чергу, означало глобальне підвищення попиту на заздалегідь упа-
ковані продукти.

У 1930 році, коли після краху на Уолл-Стріт почалася велика депресія, Рау-
зинг не розгубився і разом з Еріком Акерлундом заснував у Швеції перше в Скан-
динавії підприємство з виробництва упаковок. Згодом у надрах саме цієї фірми і 
були зроблені перші кроки в створенні картонних упаковок для молока.

1943 рік був ознаменований початком розробки упаковок для молока, які 
вимагають мінімум матеріалу і забезпечують максимум вимог санітарії. У ре-
зультаті знайдений принцип, на якому ґрунтується картонна упаковка, що має 
форму тетраедра. Далі події розвивалися в наступній хронології:

1944-1951 роки – продовження розробок і впровадження нових технологій нане-
сення шарів пластику на папір, а також запечатування упаковок нижче рівня рідини;

1953 рік – як пластикове покриття для пакувального матеріалу на паперовій 
основі впроваджується поліетилен;

1956 рік – починається розробка асептичної системи упакування;
1961 рік – представлена перша машина для асептичного упакування молока;
1963 рік – почато виробництво упаковки типу „Тетра Брик”;
1965 рік – широкій публіці представлений новий тип упаковки „Тетра Рекс” 

у вигляді прямокутного пакета з „гребінцем” зверху;
1989 рік – у Швеції і Великобританії почалася реалізація перших упаковок 

„Тетра Топ” із квадратним верхом.
Матеріал. Одну з ключових позицій у будь-якій технології займає викорис-

товувана сировина, тому варто зупинитися на складі матеріалу, застосовуваного 
при виготовленні упаковок „Тетра Пак”.

Пакувальний матеріал складається із шарів (ламіната) паперу, поліетилену 
і, для асептичної упаковки, алюмінієвої фольги. Комбінація матеріалів варіюєть-
ся в залежності від вимог до упаковки кожної категорії продуктів. Однак у будь-
якому випадку єдиним матеріалом, що безпосередньо стикається з вмістом упа-
ковки, залишається харчовий поліетилен. 

Зображення наноситься методами флексодруку, або ротогравюри, офсет-
ним способом чотирма кольорами, з можливістю використовувати п’ятий.

Міцності упаковці надає папір. Поліетилен робить пакет непроникним для 
рідини, а алюмінієва фольга – для світла і кисню.

Виробництво кефіру

Для виробництва кефіру застосовуються наступні сировина й основні матеріали:
 молоко коров’яче, заготовлюване не нижче 2-го сорту, кислотністю не 

більше 19 °Т, щільністю не менше 1028 кг/м3;
 молоко знежирене кислотністю не більш як 20 °Т, щільністю не менш як 

1030 кг/м3;
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 вершки з коров’ячого молока з масовою часткою жиру не більше 30% і 
кислотністю не більше 1619 °Т;

 маслянка (сколотини) кислотністю не більше 19 °Т, щільністю не менше 
1027 кг/м3, отримана при виробництві солодковершкового масла;

 молоко коров’яче незбиране сухе розпилюючої сушки вищого ґатунку;
 молоко коров’яче сухе знежирене розпилюючої сушки;
 молоко згущене знежирене;
 сколотини сухорозпилюючої сушки;
 вода питна (для відновлення сухих молочних продуктів);
 закваска (на ефіробактеріях та термальних культурах), вироблена відпові-

дно до вимог інструкції з готування і застосування заквасок для кисломо-
лочних продуктів на підприємствах молочної промисловості.

Технологія виробництва
У залежності від масової частки жиру і застосування сировини кефір пови-

нен випускатися наступних видів:
 кефір 1,0 % жирності;
 кефір 2,5 % жирності;
 кефір 3,2 % жирності;
 кефір нежирний;
 кефір таллінський 1,0 % жирності;
 кефір таллінський нежирний.
Кефір виробляють резервуарним і термостатним способами.

Резервуарний спосіб виробництва
Технологічний процес виробництва кефіру здійснюють у наступній послідо-

вності:
 приймання і підготовка сировини (нормалізація);
 очищення, пастеризація, гомогенізація і охолодження суміші;
 заквашування і сквашування суміші;
 перемішування, охолодження і дозрівання молочного згустка;
 розлив, упакування, маркірування.

Приймання і підготовка сировини, нормалізація. Молоко й іншу сирови-
ну приймають по масі і якості, встановленій ВТК (лабораторією) підприємства.

Відібране по якості молоко нормалізують по жиру. При цьому нормаліза-
цію молока по жиру здійснюють з таким розрахунком, щоб масова частка жиру 
в готовому продукті була не менше масової частки жиру, передбаченого стан-
дартом.

Молоко по жиру нормалізують таким чином:
 додають до незбираного молока знежирене молоко (сколотини);
 сепарують частину молока в сепараторах-вершковідділювачах чи в сепа-

раторах-нормалізаторах з метою добору вершків знежиреного молока 
при сепаруванні.

Нормалізацію суміші по масовій частці сухих речовин проводять шляхом 
додавання суміші, нормалізованої по масовій частці жиру, сухого незбираного 
знежиреного молока відповідно до рецептури.
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Щільність суміші для кефіру перед заквашуванням повинна відповідати 
показникам. Сухі сколотини відновлюють до сухого незбираного молока.

Максимальна маса відновлених сколотин (маслянок), яку можна використо-
вувати при виробленні кефіру, складає не більше 70 % від маси знежиреного 
молока, використовуваного для нормалізації.

Допускається вироблення кефіру з натурального і відновленого молока чи  
повністю з відновленого молока.

Очищення, пастеризація, гомогенізація й охолодження суміші. Нормалі-
зовану суміш, підігріту до температури 40-45 °С з витримкою 5-6 хв. чи 85-89 °С 
з витримкою 10 хв., за умови виводу секцій пастеризації і витримки на даний 
режим.

Допускається застосовувати роздільну гомогенізацію суміші. При роздільній 
гомогенізації нормалізоване по жиру молоко при температурі 34-45 °С надходить у 
сепаратор-вершковідділювач. Вершки при масовій частці жиру 16-20 % направля-
ють у двоступінчастий гомогенізатор і гомогенізують при тиску: у першому ступе-
ні 8-10 МПа; у другій – 2-2,5 МПа. Гомогенізовані вершки в потоці змішують зі 
знежиреним молоком, що виходить із сепаратора-вершковідділювача, і направля-
ють у секцію пастеризації.

Після гомогенізації і витримки суміш охолоджують до температури заква-
шування 36 °С.

Збереження незаквашеної суміші при температурі 36 °С не допускається.

Заквашування і сквашування суміші. Заквашують і сквашують суміш у 
резервуарах для кисломолочних напоїв з охолоджуваною сорочкою, обладнани-
ми спеціальними мішалками, що забезпечують рівномірне і ретельне перемішу-
вання суміші з закваскою і молочним згустком. При невеликих обсягах виробни-
цтва пастеризацію, охолодження, заквашування і сквашування суміші можна 
робити в різних двостінних ємностях з мішалками.

Щоб уникнути спінювання, що впливає на відділення сироватки при збере-
женні кефіру, суміш у резервуар подають через нижній штуцер.

Закваску, яка містить ефідобактерії і термофільні культури, відповідно в 
кількості 3-5% вносять одночасно з сумішшю перед подачею її в резервуар.

Для кращого перемішування суміші з закваскою заповнення резервуара 
сумішшю роблять при включеній мішалці. Перемішування закінчують через 
15 хв після заповнення резервуара.

Після перемішування суміші з закваскою їй дають спокій у резервуарі для 
сквашування на 7-8 годин.

Суміш сквашують при температурі 36 °С до утворення молочного згустка 
кислотністю 85-100 °Т (рН 4,65-4,50).

Для об’єктивної оцінки консистенції кефіру в процесі виробництва і насту-
пного вибору режимів перемішування й охолодження кефіру рекомендується
наприкінці сквашування визначати в’язкість згустка на приладах.

Перемішування, охолодження і дозрівання молочного згустка. По закін-
ченні сквашування молочний згусток перемішують і охолоджують до температу-
ри 14 °С в наступній послідовності. 
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Молочний згусток у двостінних резервуарах охолоджують шляхом пуску в 
міжстінний простір крижаної води з температурою 2 °С.

Через 30-60 хв після подачі води в міжстінний простір резервуара включа-
ють у роботу мішалку. Тривалість першого перемішування може коливатися від 
10 до 30 хв. В усіх випадках перше перемішування повинне забезпечити однорі-
дну консистенцію молочного згустка. При збереженні кефіру з неоднорідною, з
грудочками, консистенцією може відокремлюватися сироватка.

При досягненні однорідної консистенції молочного згустка мішалку зупи-
няють на 1-1,5 год. Подальше перемішування ведуть періодично, включаючи 
мішалку на 2-10 хв щогодини, поки температура не досягне 14 °С. Тривалість і 
кратність перемішування молочного згустка залежить від показника його в’язко-
сті наприкінці сквашування й інтенсивності охолодження.

Перемішаному, охолодженому до 14 °С молочному згустку дають спокій 
для дозрівання на 9-13 год, попередньо виключивши подачу води в міжстінний 
простір резервуара.

Допускається здійснювати дозрівання молочного згустка при температурі 
20 °С протягом 6 годин.

З моменту заквашування до закінчення дозрівання повинно пройти не мен-
ше 24 год.

Охолодження кефіру до температури не більше 8 °С відбувається в холоди-
льній камері в потоці на установках для охолодження кисломолочних напоїв 
типу А1-ОКН.

При виробленні кефіру з вітаміном С аскорбінову кислоту вносять у закваску. 
У цьому випадку аскорбінову кислоту додають за 30-40 хв до внесення закваски в 
нормалізовану суміш, потім ретельно перемішують її за допомогою мішалки про-
тягом 10-15 хв і витримують 20-30 хв. Допускається також вносити аскорбінову 
кислоту безпосередньо в резервуар з нормалізованою сумішшю до чи після її за-
квашування в молочно-білковий згусток перед першим його перемішуванням.

Розлив, упакування, маркірування

Перед початком розливу кефір у резервуарах перемішують протягом 2-6 хв 
при наявності достатніх площ холодильних камер, здатних забезпечити охоло-
дження розлитого кефіру, допускається направляти поквашений кефір на розлив 
після часткового охолодження до температури 20 °С, ретельного перемішування 
протягом 20 хв із наступним дозріванням і доохолоджуванням кефіру в холоди-
льній камері.

Розливають кефір відповідно до вимог діючого стандарту.
Упакування і маркірування продукту роблять відповідно до вимог діючого 

стандарту.

Термостатний спосіб виробництва 
Технологічний процес виробництва кефіру здійснюють у наступній послі-

довності:
 приймання і підготовка сировини, нормалізація;
 очищення, пастеризація, гомогенізація й охолодження суміші;
 заквашування суміші;
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 розлив, упакування, маркірування;
 сквашування суміші;
 охолодження і дозрівання молочного згустка.
Приймання, підготовку сировини, нормалізацію, очищення, пастеризацію, 

гомогенізацію й охолодження суміші, заквашування суміші роблять так само, як 
і при виробництві кефіру резервуарним способом. Допускається вироблення ке-
фіру термостатним способом з негомогенізованого молока. 

Заквашування суміші. Заквашують суміш у резервуарах після охолодження 
її до 36 °С. Заповнивши резервуар сумішшю, вносять закваску в кількості 1-3 %, 
при використанні ефідобактерій і термофільних культур. Заквашене молоко рете-
льно перемішують протягом 15 хв, а потім направляють на розлив.

Розлив, упакування, маркірування. Розлив однієї ємності заквашеної 
суміші повинен бути закінчений протягом 20-40 хв, щоб уникнути утворення 
пластівців зсілого білка.

Заквашену суміш розливають при безупинному перемішуванні, щоб уник-
нути осідання закваски.

Упакування і маркірування продукту роблять відповідно до вимог діючого 
стандарту.

Сквашування суміші. Скляну тару з заквашуваною сумішшю встановлю-
ють у ящики і негайно направляють у термостатну камеру для сквашування на 7-
8 год. Температуру термостатної камери встановлюють 36 °С.

Закінчення сквашування визначають по утворенню згустка кислотністю 75-
80 °Т (рН 4,85-4,75).

Охолодження і дозрівання молочного згустка. По закінченні сквашування 
молочний згусток направляють у холодильну камеру, де він поступово прохоло-
джується до температури не більше 8 °С, дозріває протягом 9-13 год, після чого 
технологічний процес вважається завершеним і продукт готовий до реалізації.

Аналіз ситуації виробництва молокопродуктів
(за даними: “Бізнес” № 14 від 03.04.2006 р.)

Аналіз підсумків роботи галузі в 2005 р. і деяких її хронічних проблем по-
казує: в країні дотепер не розроблені стандарти на всі види молочної продукції, 
закуповувана переробниками сировина в більшості випадків не відповідає  при-
йнятому  стандарту  на  молоко,  частка  молока,  що закуповується у великих 
фермерських господарствах, мізерна.

У 2005 р. в Україні збереглася тенденція скорочення молочної череди. Так, 
відповідно до офіційної статистики, у країні було 3,766 млн. корів, на 187 тис. 
голів менше, ніж у 2004 р. До речі, ще 10 років тому в Україні нараховувалося 
7,8 млн. корів. При цьому, незважаючи на стрімке скорочення поголів’я корів, 
виробництво молока в 2005 р. залишилося практично на рівні 2004 р. і склало 
13,8 млн. т.

Така тенденція дивує і насторожує експертів. Наприклад, Вадим Чагаровсь-
кий, голова ради директорів Союзу молочних підприємств України (СМП; 
м. Київ; поєднує 70 підприємств – переробників сирого молока), упевнений, що 
ці цифри сфальсифіковані. На його думку, в Україні виробляється 8-9 млн. т мо-
лока в рік. З такою оцінкою погоджується Сергій Глущенко, заступник директо-
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ра по стратегічному розвитку ВАТ “Шосткінський гормолкомбінат” (м. Шостка, 
Сумська обл.; виробництво сирів, незбираної молочної продукції, морозива; з 1981 
p.): “Дані про виробництво в Україні 13,8 млн. т молока завищені. Методики, що 
використовуються в країні, не дозволяють точно оцінити обсяги виробництва 
молока господарствами і населенням. Як правило, це молоко збирають посеред-
ники, і за ним немає належного контролю з боку переробників. Тому фальсифі-
кація процвітає як в оцінках кількості, так і якості продукту, що збирається. Крім 
того, в Україні виробляється багато фальсифікованої “вершкової” олії з добавка-
ми рослинних жирів. Тому визначити, скільки молока використано для його ви-
робництва, також складно”.

Виробництво молочних продуктів в Україні, тис. т*

* За даними Союзу молочних підприємств України

Продукт 1990 2003 2004 2005

Масло вершкове 441,1 137,3 114,4 117,3

Молоко 2589 645,1 686,3 850

Кисломолочні продукти   945 426,6 462,6 490,3

Сухе молоко і вершки 61,1 88,5 105,3 112,3

Сир жирний, бринза 184 172,9 222,8 271,1

Молочні консерви 169,5 80,6 99,9 103,4
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Василь Винтоняк, директор ТОВ “Аграрика” (м. Київ; інформаційні послу-
ги; з 2000 р.), також погоджується, що дані Держкомстату про виробництво мо-
лока трохи завищені, але додає, що “дані по обсягах його переробки – 5,7 млн. т 
– занижені”. За його оцінками, “у 2005 р. підприємства молочної галузі переро-
били більше 7 млн. т молока, у тому числі для виробництва вершкової олії, су-
хих молочних продуктів і молочних консервів – 2,4 млн. т. Близько 5 млн. т мог-
ло бути використане населенням як для власного споживання і відгодівлі телят, 
так і для реалізації молока і продуктів з нього на базарах”.

Не менш гострою є і проблема якості українського молока. Процес руйну-
вання і розкрадання колгоспів в Україні пройшов бурхливо і стрімко. Якщо в 
1995 р. вітчизняні молокозаводи, що переробили 6 млн. т молока, закупили 
92,8 % сировини в сільгосппідприємствах, а 7,2 % – у господарствах населення, 
то в 2005 р. з 5,7 млн. т переробленого підприємствами молока 33 % прийшло з 
фермерських господарств, а 67 % – від приватників. В умовах затяжної кризи 
тваринництва українські переробники молока змушені докладати серйозних 
зусиль, щоб закріпити за собою сировинні зони й утримати постачальників мо-
лока. Внаслідок неослабної конкуренції на ринку сировини закупівельні ціни на 
молоко не падають (навіть лютневе 2006 р. зниження цін знаходиться в межах 
сезонних коливань).

За словами експертів, ціни на молоко на вітчизняному ринку вже досягають 
цін на більш просунутому польському, хоча якість українського молока ще дуже 
низька.

Частка молока, що відповідає прийнятому в 2003 р. стандарту (а він пре-
д’являє до сировини більш жорсткі вимоги, ніж російський), поки складає не 
більше 12 %. А ефективних механізмів контролю якості молока, що збирається, 
не існує (особливо, якщо молоко збирають з чисельних приватних подвір’їв). 
Поголів’я корів у Росії також скорочується, щоправда, не так стрімко, як в 
Україні. Якщо в Україні за 10 років кількість корів скоротилася більш ніж у два 
рази, то в Росії – майже на 70 %. При цьому, як повідомив Володимир Лабинов, 
виконавчий директор Російського союзу підприємств молочної галузі 
(РСПМГ), “із загальної кількості випущеного молока в Росії 45,3 % сировини 
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йде на промислову переробку, і це в основному молоко, зібране в сільгосппідп-
риємствах, а не у приватників”.

Не дивно, що росіяни не тільки вимагають, щоб експортовані українські 
молочні продукти проходили ветеринарний контроль, але і наполягають на тому, 
щоб продукція, що поставляється на їх ринок, була зроблена з молока, одержува-
ного у великих молочних комплексах. Проблема, за словами молочарів, скоріше 
не в дотаціюванні тваринників (дотаційний механізм існує з 1999 р.), а у відсут-
ності державної програми розвитку тваринництва в Україні. “Для відродження 
крупнотоварного тваринництва (мається на увазі вирощування корів у великих 
сільгосппідприємствах, а не в індивідуальних господарствах) потрібний держав-
ний стратегічний план розвитку цієї галузі, як мінімум, на десять років”, – вва-
жає Вадим Чагаровський. Але поки, на думку експертів, в українських сільгосп-
підприємств немає засобів на відтворення молочної череди, будівництво доїль-
них залів, придбання техніки, транспортних засобів. За оцінками експертів, сьо-
годні зведення тваринницького комплексу на 2 тис. корів коштує $7-8 млн. (без 
врахування ресурсів на закупівлю молочної череди).

У Росії ж в останні роки намітилася стійка тенденція закупівель молока 
вищого ґатунку великими молочними компаніями. Наприклад, якщо в 2000 p., за 
даними РСПМГ, частка молока вищого ґатунку, що надійшла на заводи компанії 
“Данон”, складала 18 %, то в 2004 р. – 77 %, а в 2005 р. – 85 %. А заводи компа-
нії “Вимм-Билль-Данн” (у Росії) у 2001  р. придбали 27 % високосортного моло-
ка, а в 2004 р. – 52,5 % (порівняно з українськими 12 %).

Переробка
Як уже говорилося, у 2005 р. українські молокозаводи переробили менше 

половини всього отриманого молока – 5,7 млн. т. Це на 9,6 % більше, ніж у 2004 р.
За даними СМП, у 2004 році близько 30 % молока пішло на виробництво 

незбираної молочної продукції, 23 % – на олію, сухе молоко, молочні консерви, 
казеїн і 44 % – на тверді сири. У 2005 р. порівняно з 2004 p. у цілому виросло 
виробництво практично всіх видів молочної продукції. Але більше всього 
“підріс” випуск питного молока (на 23,8 %) і сирів (на 21,6 %).

Нарощування виробництва сирів пов’язане з тим, що в 2004 р. і в 2005 р. 
українські сировари стали активно обновляти застарілі потужності. Наприклад, 
корпорація “Клуб сиру” (м. Київ) вклала в модернізацію виробництва $40 млн.

Збільшення випуску сирів стимулювало не стільки зростаюче внутрішнє 
споживання цього продукту, скільки нарощування його експортних постачань 
у Росію (до введення ембарго). Туди йшло 96 % експортованих з України си-
рів. У 2005 р. частка імпорту росіянами українських сирів склала 48 % і збіль-
шилася більш ніж на 15 %  порівняно з 2004 р. У цілому на вітчизняному моло-
чному ринку зберігається тенденція концентрації виробництва і скорочення
чисельності гравців. “Сьогодні з 440 зареєстрованих підприємств фактично 
працюють не більше 300. У минулому році частка 11 великих молочних компа-
ній на ринку молокопереробки в Україні склала 58 %, а частка 10 сироварів –
55 %”. В Україні залишиться не більше 25-30 підприємств, що випускають не-
збирану молочну продукцію. За даними СМП, у 2005 р. намітилася тенденція 
зростання ринкової частки деяких регіональних підприємств, таких, наприклад, 
як ВАТ МЗ “Родич” (м. Херсон), ЗАТ “Галичина” (м. Львів). Як розповів Ва-
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силь Винтоняк, ці компанії провели реконструкцію переробних потужностей і 
змінили маркетингову стратегію, що дозволило їм вийти за межі регіональних 
ринків збуту. У результаті, наприклад, частка ЗАТ “Галичина” в обсягах про-
даж кисломолочної продукції в Україні в лютому 2006 р. склала 5 %, і компанія 
ввійшла в цьому сегменті в п’ятірку лідерів. А частка ВАТ МЗ “Родич” у зага-
льноукраїнському виробництві кисломолочної продукції у лютому досягла 3 %. 
Процес модернізації і впровадження нових технологій на українських молоч-
них підприємствах проходить більш активно, ніж на російських. За оцінкою 
Лідії Карпенко, у цьому питанні українські виробники випередили північних 
сусідів на 2-3 роки. До цих дій вітчизняних молочарів підштовхує більш жорст-
ка, ніж на російському ринку, конкурентна боротьба. І якщо в Україні з загаль-
ної кількості молокопереробних заводів модернізовано приблизно 30 % підпри-
ємств, то в Росії – не більше 10 %. У відновлення українських підприємств –
виробників незбираних молочних продуктів у 2004-2005 роках було інвестова-
но $30-50 млн. У результаті асортимент молочної продукції на внутрішньому 
українському ринку сьогодні більш широкий, ніж на російському. До речі, ви-
робники сирів, котрі вже провели модернізацію, можуть тепер використовува-
ти цю перевагу (робити сири поліпшеної якості, знизити витрати сировини, 
стабілізувати якість, розширити асортимент) при експорті сирів у Російську 
Федерацію.

Стандарти
У чому росіяни зробили великий крок уперед, так це не тільки в розробці та 

впровадженні внутрішніх стандартів на молоко і молочні продукти, але й у робо-
ті з гармонізації цих стандартів з міжнародними. Ще в 2002 р. був прийнятий 
Федеральний закон № 184-ФЗ “Про технічне регулювання”. Відповідно до цього 
закону, вся система стандартизації Росії приводиться у відповідність з міжнарод-
ними вимогами, у тому числі стандарти в молочній галузі.

При цьому в Росії в 2005 р. були розроблені і прийняті стандарти на термі-
ни і визначення всіх молочних продуктів і спредів. І сьогодні на розгляді в Дер-
жавній думі знаходиться законопроект “Про прийняття спеціального технічно-
го регламенту “Вимоги до молока, продуктів його переробки, їх виробництва й 
обороту”. Цей технічний регламент встановлює, крім вимог, перерахованих у 
його назві, правила і форми ідентифікації продуктів, підтвердження відповід-
ності, вимоги до пакування. Згаданий федеральний закон вводить добровільне 
підтвердження відповідності продукції національним, міжнародним стандар-
там, стандартам підприємств, вимогам договорів або контрактів. А також обо-
в’язкове підтвердження відповідності продукції вимогам цього регламенту у 
формі декларування або сертифікації товару. В Україні ж немає системної ро-
боти над стандартами в молочній галузі. І це, на думку молочарів, недогляд, 
насамперед – держави. Виробники користуються деякими стандартами, розроб-
леними ще в радянський час. На думку Леоніда Козаченка, президента Україн-
ської аграрної конфедерації (УАК; м. Київ, 2002 p.), чи ледь не єдиним позити-
вним кроком у цьому напрямку було впровадження в 2003 р. (наказ МінАП
№ 262 від 05.09.2003 р.) стандарту на сире молоко, розробленого ще в 1997 р. 
Прийнятий же в липні 2004 р. Закон “Про молоко” “дає можливість легалізува-
ти фальсифікацію молочних продуктів”, переконаний пан Чагаровський. Так, 
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відповідно до визначення терміна “молочні продукти” у цьому Законі, можна 
робити таку продукцію з 50 %-ним вмістом молочної сировини, а отже, додава-
ти до молока все, що захоче переробник. Цим Законом забороняється поділ 
технологічного процесу виробництва молокопродукту і його пакування. Тобто 
зроблена, наприклад, влітку вершкова олія, що зберігається в холодильниках, 
взимку не може бути розфасована в невеликі споживчі пачки й ін. Безсистем-
ність у розробці “молочних” стандартів в Україні підтверджує і той факт, що 
сьогодні, до розробки і прийняття державних стандартів на терміни і визначен-
ня, чомусь розробляються, наприклад, стандарти на спред для дитячого харчу-
вання і на молочний жир.

Перспективи розвитку галузі
Локальний аналіз вітчизняних і російської молочних галузей показав, що 

російський ринок в цілому не є досконалим і бездоганним. Проте дещо в російсь-
кій молочній галузі українському урядові не заважало б узяти на озброєння.

У першу чергу, це, звичайно, розробка і впровадження єдиних державних 
стандартів на молочну продукцію. Координувати таку роботу повинні суспільні 
професійні організації, вважають українські молочарі. Потрібно привести усі віт-
чизняні стандарти на молочну продукцію і систему технічного регулювання у 
відповідність з вимогами ВТО. Росіяни це вже зробили. Уся законодавча база 
галузі в Росії більш підготовлена до вступу у ВТО, ніж в Україні. На думку вітчи-
зняних молочарів, необхідно також змінювати механізм контролю якості і безпе-
ки молочної продукції. У Росії якість і безпеку продукції контролює одна органі-
зація (Россельхознадзор), в Україні – три (Держспоживстандарт, Мінздрав і Дер-
жавний департамент ветеринарної медицини). СМП пропонує створити в Україні 
єдиний контролюючий орган з питань якості і безпеки молочної продукції.

Крім того, назріла необхідність не у формальній, а реальній атестації моло-
копереробних підприємств. 2005 року формальну атестацію 417 молочних заво-
дів “для галочки” проводили місцеві органи влади. Молочарі упевнені, що якщо 
атестацію будуть проводити професійні об’єднання, на ринку залишиться не 
більше 100-120 підприємств. Власне, скільки б не говорили про вимоги, стандар-
ти в молокопереробній промисловості, все одно повертаються до першопричини 
– сировинного питання. Від жорсткості контролю випуску й обороту молочних 
продуктів в Україні не стане більше корів. Поки вітчизняна молочна галузь не 
дійшла до того стану, що їй уже нічого буде переробляти, необхідно якнайшвид-
ше розробити державну програму розвитку тваринництва, переглянути механізм 
дотацій сільгоспвиробників. УАК і СМП наполягають: дотації необхідно направ-
ляти тільки для сільгосппідприємств і використовувати тільки для розвитку        
крупнотоварного виробництва, тому що дотувати розвиток виробництва молока 
в індивідуальних господарствах – справа безперспективна.
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9.2.5. Напрямки розвитку галузі

Одним з альтернативних рішень є організація безвідходних виробництв у 
харчовій промисловості. Технології харчових виробництв забезпечують вилу-
чення тільки одного корисного компонента сировини (наприклад, цукру, олії, 
крохмалю), вміст якого в декілька разів нижчий за масу первинної сировини. 
Основна маса відходів та побічних продуктів харчової промисловості – близько 
70 % – використовується безпосередньо на кормові цілі в тваринництві, близько 
20 % направляється на виробництво продуктів харчування та технічної продук-
ції, решта використовується як добриво та паливо. Відходи харчових підпри-
ємств бідні на білки і вітаміни, дуже об’ємні, містять багато вологи, малотранс-
портабельні і не можуть довго зберігатися. 

Багато продуктів виробляється з відходів. Це кормові та хлібопекарські дрі-
жджі, спирт, господарське мило, молочна сироватка. Крім того, з відходів отри-
мують тисячі тонн пектину та фруктового порошку, рослинного масла, лимонної 
та глютамінової кислоти.

Важлива утилізація бурякового жому – найбільшого за обсягом відходу 
харчової промисловості. Жом має багато амінокислот та азотистих речовин. У 
свіжому вигляді худобі згодовується 84 %, сушеному – 16 %. Така структура 
споживання призводить до великих втрат (при зберіганні жом втрачає до 50 % 
цінних речовин). 20-25 % корисних речовин втрачається при транспортуванні. 
Найбільш раціональним способом зберігання жому з найменшими втратами цін-
них речовин є його сушіння. Для налагодження випуску сухого жому треба здій-
снити перехід на комбінування цукрового виробництва з жомосушильним.

Зараз майже всі харчові виробництва мають комбіновані підприємства, які 
випускають продукцію з відходів. У цукровій промисловості це сухий жом та 
добрива, в м’ясній – кормова мука та лікарські препарати, в молочній – замінни-
ки незбираного молока та молочний цукор, у спиртовій – вуглекислота, харчові 
та кормові дріжджі, в крохмалепатоковій – сухі білкові корми тощо.

Зараз широко впроваджуються технології одержання фруктово-глюкозних 
порошків з фруктових жмихів, які утворюються в процесі виробництва соків та 
екстрактів. Ця цінна сировина, яка містить багато білка, цукру, вітамінів, в осно-
вному йде на корм тваринам. Але з неї можна виробляти цукерки, мармелад та
інші кондитерські вироби.

Таким чином, безвідходне виробництво може бути організоване на основі 
утилізації відходів практично всіх підприємств харчової промисловості: спирто-
вих заводів, масложирових комбінатів, м’ясокомбінатів і т.д.

Дуже важливо не допускати прямих втрат продуктів населенням. Такі втра-
ти зараз складають близько 50 %. За підрахунками, не менше 10 % загального 
об’єму продуктів харчування потрапляє у відходи.

Актуальною потребою є розробка та впровадження способів збору врожаїв, 
що забезпечували б мінімізацію втрат.

Вивчення причин втрат упакованої продукції показало, що 20-22 % їх 
загального обсягу може ліквідуватися тільки за рахунок впровадження раціона-
льної тари.

Система безвідходного споживання продуктів харчування повинна обов’яз-
ково включати підсистему збору та утилізації харчових відходів.
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Одна з великих проблем – це погана якість продукції. Основними причина-
ми поганої якості продукції, що виробляється та реалізується населенню, є різке 
погіршення матеріально-технічної бази та устаткування підприємств харчової 
промисловості, тривале зберігання сировини для переробки, використання неякі-
сних сировини та компонентів, які використовуються в харчових виробництвах, 
різке послаблення виробничого та галузевого контролю в зв’язку з ліквідацією 
органів господарського управління з лабораторними службами, що входили до 
їх складу, бажання виробників зменшити витрати на контроль якості продукції, 
низький рівень санітарної культури працівників харчової промисловості, торгів-
лі, громадського харчування, зниження виробничої дисципліни.

Проблема якості та безпечності харчів значно загострилась у зв’язку з вели-
ким потоком імпорту, в тому числі з країн СНД, Туреччини, Польщі. На відміну 
від давно усталеної системи поставок, коли зовнішньоторговельною діяльністю 
займались державні організації, в останні роки значний обсяг харчової продукції 
надходить за прямими контрактами і договорами між виробником і торговель-
ною організацією по бартеру, а також у зв’язку з підприємницької діяльністю 
окремих громадян, які ввозять з порушеннями правил зберігання та транспорту-
вання продукцію поганої якості.

Запровадженню жорсткого контролю якості продовольчої сировини та 
харчових продуктів за показниками безпеки, а також стану харчування та здо-
ров’я різних груп дитячого та дорослого населення має належати пріоритетне 
місце. Ретельний аналіз отримуваних в результаті цієї роботи даних, розробка 
та впровадження заходів та рекомендацій, спрямованих на зниження рівня за-
бруднення продовольчої сировини та продуктів харчування сторонніми речо-
винами, їх широке впровадження в сільськогосподарських та харчових вироб-
ництвах можуть привести до поліпшення структури харчування населення та 
сприяти його оздоровленню.

Основні підсумки та перспективи розвитку аграрної 
реформи України

3 грудня 1999 р. вийшов Указ Президента України щодо прискорення рефо-
рмування аграрного сектора економіки. 

Весь період реформ можна охарактеризувати трьома етапами:
Перший (1994-2002) – відхід від адміністративно-командної системи управ-

ління, якісна зміна форм господарювання на основі запровадження приватної вла-
сності на землю, майно, результати праці та ринкових засад аграрної політики.

Слід зазначити, що він був найбільш трудомістким і болючим, з багатьма 
суперечностями як ідеологічного, так і практичного плану. Адже по суті треба 
було перебудувати психологію селянина, його усталений стереотип неприйняття 
приватновласницьких відносин на зовсім нове поняття – володіння землею і 
майном та господарювання на приватних засадах.

У ході першого етапу реформування вдалося вивести з кризового стану і 
стабілізувати аграрне виробництво, напрацювати законодавчу базу для подаль-
шого розвитку аграрного виробництва.

На базі колишніх 11,2 тис. колективних та інших недержавних сільськогос-
подарських підприємств створено 18,6 тис. агроформувань ринкового типу з 
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приватною власністю на землю і майно. Крім того, нині діють 41,6 тис. фермер-
ських господарств, які обробляють 2,6 млн. га сільськогосподарських угідь.

Близько 6,6 млн. селян отримали сертифікати на земельний пай, з них май-
же 2,5 млн. – державні акти на право приватної власності на землю. Свої земель-
ні і майнові паї здавали в оренду понад 5,4 млн. селян, за що в 2001 році одержа-
ли близько 2,2 млрд. грн. орендної плати.

У постійне користування виділена земля і працівникам соціальної сфери 
села, яким передано її майже 500 тис. га.

Держава поступово відійшла від невластивих їй функцій постачання селу 
техніки, палива, мінеральних добрив та інших ресурсів. Цю роботу перебрали на 
себе відповідні комерційні структури і виконують її досить успішно.

Подальшому реформуванню сільського господарства дали ґрунтовну осно-
ву укази Президента України щодо формування прозорого ринкового середови-
ща та розвитку інфраструктури аграрного ринку, запровадження біржової торгів-
лі продукцією і ресурсами для села, врегулювання майнових відносин, удоскона-
лення земельної реформи тощо.

Визначальною, навіть історичною віхою у здійсненні радикальних реформ 
на селі стало прийняття Верховною Радою 2001 року нового Земельного кодексу 
України, яким законодавчо утверджено конституційне право приватної власнос-
ті селян на землю. Він, за великим рахунком, дає можливість усьому сільському 
господарству нашої країни поступового переходу до соціально орієнтованої і 
ефективно функціонуючої ринкової економіки. 

За 2001-2002 роки, коли активно відбувалися складні процеси реформу-
вання, в сільському господарстві нарощено обсяги виробництва продукції, сут-
тєво поліпшились фінансові результати господарювання, агропромисловий 
комплекс природно підійшов до другого, вже пореформеного етапу розвитку 
(2002-2004 роки). Він характеризується подальшою стабілізацією та нарощу-
ванням обсягів сільськогосподарського виробництва з одночасним застосуван-
ням стимулів держави для залучення в аграрну сферу ринкових інститутів 
(банки, страхові та лізингові компанії, інвестиційні та інноваційні фонди, при-
ватний бізнес).

На даний час вже створені позитивні тенденції, використовуючи які, можна 
приступити до реалізації складніших і масштабніших напрямів соціально-
економічних перетворень.

Перше. Темпи зростання обсягів виробництва валової продукції сільського 
господарства за 2000-2001 роки становили в середньому майже 10 %. Швидше 
збільшувалося виробництво товарної продукції харчової та переробної промис-
ловості, зокрема в 2001 році – на 18,2 %.

У 2001 році отримано найвищі за останні сім років обсяги виробництва зер-
на – майже 40 млн. тонн, виробництво цукрових буряків зросло на 2,2 млн. тонн, 
льону – в 1,7 раза.

Позитивні тенденції спостерігаються і в тваринництві. Тут стабілізувалось 
поголів’я, збільшилися обсяги виробництва молока, продукції птахівництва, сут-
тєво знизилась збитковість галузі.

Після приватизації землі і майна у сільському господарстві відбуваються 
процеси раціонального впорядкування розмірів сільськогосподарських підпри-
ємств, їх спеціалізації, розміщення конкурентного виробництва з урахуванням 
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принципів економічної доцільності. Це надзвичайно важливо для становлення 
ефективних аграрних господарських формувань ринкового типу.

Структура виробництва продукції сільського господарства і продовольчих 
товарів має й надалі все більше задовольняти потреби ринку за рахунок поліп-
шення їх якості, розширення асортименту, стабілізації цінової політики.

На даному етапі, реалізуючи положення відповідних указів Президента 
України, необхідно суттєво прискорити формування ринкової інфраструктури: 
підвищити ефективність функціонування аграрних бірж, торгових домів, заготі-
вельно-збутових кооперативів, пунктів тощо.

Друге. З поступовим наповненням внутрішнього продовольчого ринку у 
країні активізувалась експортна діяльність. У 2001 році обсяги експорту продук-
ції сільського господарства та продовольчих товарів зросли проти попереднього 
майже на третину і становили 2,1 млрд. дол. США. Перевищення обсягів експор-
ту над імпортом досягло 830 млн. дол. США. В 2002 році Україна вийшла на 
п’яте місце в світі по експорту зернових.

Вітчизняні продовольчі товари практично витіснили імпортні з внутрішньо-
го ринку і сьогодні мають задовільний попит на зовнішніх ринках, насамперед 
завдяки формуванню відповідного ринкового середовища в Україні, освоєнню і 
врахуванню сучасних вимог міжнародної торгівлі.

Третє. Сільське господарство України вже третій (2000, 2001, 2002 рр.) 
господарський рік завершило з позитивними фінансовими результатами. Рівень 
рентабельності виробництва за 2001 рік – у межах 10 %. Усі види сільськогос-
подарської продукції, за винятком м’яса та вовни, були прибутковими. Загальна 
маса прибутку сільськогосподарських підприємств досягла майже 1,3 млрд. грн. 
в рік.

Завдяки заходам, які вживались державою, поступово вирішується проблема 
паритету цін на продукцію сільського господарства та ресурси, які воно споживає.

У галузі вже сформована критична маса капіталу для започаткування роз-
ширеного відтворення. Наприклад, у 2001 році було освоєно 1,3 млрд. грн. капі-
тальних вкладень, у тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 904 
млн. грн., з них 96 % – власні кошти.

Четверте. За останні роки підприємства АПК стали більш дисципліновани-
ми щодо сплати податків, а це ще одне свідчення значного пожвавлення їх еко-
номічної діяльності. За 2000-2001 роки загальна маса сплачених податків зросла 
в 1,5 раза і становила 5,6 млрд. грн. Крім того, обсяги надходжень від фіксовано-
го сільськогосподарського податку збільшились майже вдвічі. Завдяки цьому 
маса платежів до бюджету та спеціальних фондів зросла на 2,6 млрд. грн. Отже, 
на нинішньому етапі розвитку галузі діючу систему оподаткування можна назва-
ти стимулюючою.

Необхідно сповна використати результати відродження сільського госпо-
дарства для активізації функціонування підприємств хімічної і машинобудівної 
промисловості, транспорту, торгівлі та інших суміжних галузей економіки.

П’яте. Банки як наймобільніші ринкові структури повірили у позитивні пе-
ретворення, що відбулися на селі. Стимулом зростання довіри стали запровадже-
на приватна власність на землю та майно, а також відміна мораторію на банкрут-
ство сільськогосподарських підприємств. Ці дії держави підвищили рівень захи-
сту позичок та інвестицій у сільське господарство, гарантували своєчасне і пов-
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не повернення наданих кредитів. У 2001 році комерційні банки кредитували під-
приємства АПК на загальну суму 5,6 млрд. грн., у тому числі на пільгових умо-
вах – 2,8 млрд. грн. Зростання цих обсягів проти 2000 року відповідно у 2,7 і 3,4 
раза є яскравим свідченням високої довіри банків до новостворених суб’єктів 
аграрного сектора. Повернено пільгових кредитів у 2001 р. 92 %.

Шосте. У своїй діяльності Уряд націлює АПК на головні завдання – гаран-
тування продовольчої безпеки держави та формування експортного потенціалу.

Аналіз сучасного стану АПК
Перш за все необхідно показати індекси валової продукції сільського госпо-

дарства в 90-х роках, взявши за базисний 1990 р. (табл. 9.2.5). Доречно розділити 
виробників сільськогосподарської продукції на дві групи: а) сільськогосподарсь-
кі підприємства; б) господарства населення. Це потрібно, бо в цих двох групах 
спостерігається протилежна динаміка.

Як видно, загалом по виробникач до 1999 р. йшов спад виробництва, це пояс-
нюється впливом багатьох факторів (трансформаційний етап економіки, нерозви-

Таблиця 9.2.5
Індекси валової продукції сільського господарства (в 1990 – 100 %)

Роки Всього
У тому числі продукція

Рослинництва Тваринництва

Господарства всіх категорій

1995 65,1 73,7 56,4

1998 52,1 58,9 45,3

1999 48,5 52,9 44,2

2000 53,3 64,4 42,1

2001 58,6 72,9 44,3

Сільськогосподарські підприємства

1995 48,5 54,8 41,3

1998 31 37,5 23,5

1999 28,2 34,2 21,3

2000 26,7 35,3 16,9

2001 31,9 43,9 18,5

Господарства населення

1995 104,9 131,2 85,6

1998 103,1 124,2 87,7

1999 97,4 109,4 88,7

2000 117,1 152,9 91

2001 121,4 158,1 94,7
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неність ринку сільськогосподарської продукції, погані ділові якості керівництва 
підприємств і т.д.), але вже з 2000 р. пішов підйом, а в 2001 р. виробництво було 
майже на рівні 1995 р., особливо це помітно на продукції рослинництва. Щодо 
тваринництва, то тут прослідковується постійне падіння, лише невеликий підйом у 
2001 р. – на 2,2 %. Взагалі ситуацію підтримують господарства населення, адже у 
сільськогосподарських підприємств постійний, причому глибокий спад, і по тва-
ринництву (–22,8 %), і по рослинництву (–10,9 %). У господарств населення в той 
же час підйом як по тваринництву (+ 9,1 %), так і по рослинництву (+26,9 %).

Варто приділити увагу валовому збору сільськогосподарських культур 
(табл. 9.2.6). По зернових в Україні в 2001 р. іде великий підйом – на 15247 тис. т, 

Таблиця 9.2.6
Валовий збір сільськогосподарських культур (тис. т)

2000 2001

Зернові культури 24459 39706

У тому числі

Пшениця:
Озима
Яра

9775
422

20794
554

Ячмінь:
Озимий
Ярий

607
6265

1449
8737

Жито озиме 966 1821

Овес 881 1116

Кукурудза на зерно 3848 3641

Просо 426 266

Гречка 481 388

Рис 90 69

Зернобобові 652 827

Технічні культури,
у тому числі

Цукрові буряки (фабричні) 13199 15575

Соняшник на зерно 3457 2251

Соя 64 74

Льон-довгунець (волокно) 8 12

Картопля і овочебаштанні культури,
у тому числі

Картопля 19838 17344

Овочі (без насінників) 5821 5907

Кормові культури,
у тому числі трави

Однорічні (на сіно) 647 799

Багаторічні (на сіно) 2572 2983
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Таблиця 9.2.7
Структура валової продукції сільського господарства

2000 2001

Всього 100 100

У тому числі:

Продукція рослинництва 60,5 61,6

З неї:

Зернові культури 15 28,9

Технічні культури 7,1 5,4

Картопля, овочі та баштанові культури 28,7 21,3

Плодово-ягідні культури та виноград 4,6 2,9

Кормові культури 4 2,9

Інша продукція 1,1 0,2

Продукція тваринництва 39,5 38,4

З неї:

Худоба та птиця 18,6 18,8

Молоко 15 14,5

Яйця 4,2 3,8

Вовна 0 0

Інша продукція 1,7 1,3

або на 62 %. Якщо взяти озиму пшеницю, то тут прослідковується дуже великий 
підйом – більш ніж у два рази. Ячмінь селяни теж стали збирати більш жвавіше, 
однією з причин є те, що його найпростіше збути.

Жита теж виростили в 2001 р. в 2 рази більше порівняно з 2000 р. Падіння 
прослідковується у виробництві кукурудзи на зерно (–6 %), проса (–37 %), греч-
ки (–19 %), рису (–23,3 %). Щодо технічних культур, то тут лише падіння вироб-
ництва соняшника на зерно (–26 %), це пояснюється тим, що в 2001 р. були не-
сприятливі погодні умови для соняшника. По картоплі – невеликий спад (–12 %), 
а по кормових культурах прослідковується підйом – близько 20 %.

Щодо структури продукції, то зростає питома вага рослинного виробництва 
(+1,1 %), а в ньому зростає частка зернових культур майже в два рази (+13,9 %). 
Щодо всіх інших представників рослинного виробництва, то тут прослідковуєть-
ся падіння їх питомої ваги (табл. 9.2.7); про продукцію тваринництва можна ска-
зати, що трошки зростає лише частка худоби та птиці (+0,2 %), а все інше 
(молоко, яйця, вовна) втрачає свою вагу. Вовна як товар на ринку взагалі не ви-
пускається в Україні з 1998 р.

Сьогодні в світі неможливо, щось вправно робити без різних механізмів, 
тому не можна не торкнутися теми матеріального забезпечення наших сільсько-
господарських виробників, а саме – найважливіших атрибутів – тракторів та зер-
нозбиральних комбайнів (табл. 9.2.8).
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Ситуація, що склалася в Україні, просто критична. В наших селян не виста-
чає техніки ані на посів, ані на збирання врожаю. Так, протягом всіх 90-х просте-
жується постійне стабільне падіння кількості сільськогосподарської техніки. 
Парк тракторів скоротився в 2001 р. порівняно з 1990 р. на 47 %, а парк зерноз-
биральних комбайнів на 44 %.

Також важливо спостерігати за посівними площами України (табл. 9.2.9). 
Загалом вони збільшилися на 3 %, а під зернові культури селяни відвели на 14 % 

Таблиця 9.2.8
Парк тракторів і зернозбиральних комбайнів сільськогосподарських 

підприємств (тис.)

Роки Трактори Зернозбиральні комбайни

1990 495 107

1995 469 91

1998 374 74

1999 347 70

2000 319 65

2001 260 58

Таблиця 9.2.9
Посівні площі сільськогосподарських культур (тис. га)

2000 2001

Вся посівна площа 27173 27928

Зернові культури 13646 15586

У тому числі: 
Пшениця:

Озима
Яра

5316
303

6831
282

Ячмінь:
Озимий
Ярий

340
3645

507
3590

Жито озиме 668 923

Овес 521 594

Кукурудза на зерно 1364 1291

Просо 437 354

Гречка 574 713

Рис 26 19

Зернобобові 408 432
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більше площ в 2001 р., ніж в 2000 р. Для жита було передано на 38 % більше 
площ, для вівса на 14 %, для гречки на 24 %, для зернобобових на 5 %. В таких 
культурах, як кукурудза, просо, рис, простежується незначне падіння площі по-
сівів. Щодо технічних культур, то скрізь простежується збільшення посівних 
площ, окрім соняшнику, йому відвели на 15 % менше, ніж в 2000 р.; площа од-
норічних і багаторічних кормових культур зменшилась на 13 %, а на пари в 2001 
р. селяни залишили 2712 тис. га, що менше за 2000 р. на 15 %.

Позитивним є зростання врожайності на ланах України (табл. 9.2.10). Цей 
показник по зернових в 2001 р. порівняно з 2000 р. зріс на 40 %, особливо по 
озимих – на 56 %. Взагалі, врожайність зросла майже по всіх культурах, вона 
впала лише у виробництві проса (–9 %), гречки (–26 %), соняшнику (–23 %), сої 
(–5 %) та картоплі (–1 1 %).

Раніше було вже сказано про падіння продукції тваринництва в Україні. 
Необхідно акцентувати свою увагу на поголів’ї худоби (табл. 9.2.11). Так, 
іде стабільне вирощування великої рогатої худоби, трохи більш жвавіше в гос-
подарствах населення та невеличке падіння в сільськогосподарських підприєм-
ствах.

Така ж ситуація з коровами: загалом невеличке падіння, а в господарствах 
населення невеличке зростання (+3 %). Краща ситуація зі свинями, їх вирощу-
вання зросло на 9 %, причому тут більшу частку мають сільськогосподарські 

2000 2001

Технічні культури 4187 3779

У тому числі: 
Цукрові буряки (фабричні) 856 970

Соняшник на зерно 2943 2502

Соя 65 82

Льон-довгунець (волокно) 23 27

Картопля і овочебаштанні культури 2277 2188

У тому числі: 
Картопля 1629 1604

Овочі (без насінників) 538 490

Кормові культури 7063 6375

У тому числі трави:

Однорічні (на сіно) 1765 1534

Багаторічні (на сіно) 2985 2603

Площа чистих парів 3213 2712

Продовження таблиці 9.2.9
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Таблиця 9.2.10
Урожайність сільськогосподарських культур (ц з 1 га)

2000 2001

Зернові культури 19,4 27,1

У тому числі:

Пшениця:
Озима
Яра

20
15,4

31,4
20,6

Ячмінь:
Озимий
Ярий

18,9
18,6

29,4
25,5

Жито озиме 15,2 20,7

Овес 18,3 20

Кукурудза на зерно 30,1 32,4

Просо 11,6 10,6

Гречка 9,1 6,7

Рис 35,6 36,6

Зернобобові 17 20,1

Цукрові буряки (фабричні) 177 183

Соняшник на зерно 12,2 9,4

Соя 10,6 10,1

Льон-довгунець 4,2 5,2

Картопля 122 108

Овочі (без насінників) 112 123

Однорічні трави (на сіно) 22,4 24,6

Багаторічні трави (на сіно) 20,6 25,1

підприємства. Підтримування позитивної динаміки у вирощуванні овець та кіз 
вдається завдяки населенню (+7 %), бо на сільськогосподарських підприємствах 
іде спад (–5 %). Ці тенденції збереглися у 2002 році.

Взагалі, в Україні спостерігається непогана позитивна динаміка у сільсько-
му господарстві. Зростання виробництва продукції рослинництва іде дуже впев-
нено, зростання виробництва в тваринництві йде з деяким запізненням порівня-
но з рослинництвом, але на те є дуже переконливі об’єктивні причини. Україна 
починає набувати певної спеціалізації у виробництві сільськогосподарської про-
дукції. Поки що тільки виробництво соняшнику не поставлено на відповідний 
рівень для країни з одними з найкращих умовами в світі для цієї культури, але 
вже в 2002 році намітилися позитивні зрушення.
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Розвиток сільського господарства як складової агропромислового ви-
робництва

В аграрному секторі нашої країни в останні роки намітилися певні позитив-
ні зрушення. Є всі підстави для висновку, що найглибшу „яму” аграрної кризи 
подолано. Це підтверджується динамікою багатьох економічних показників.

У 1998 році питома вага прибуткових сільськогосподарських підприємств 
становила лише 1 %, у 2001 р. вона зросла до 65,5 %. У 2001 р. сільськогоспо-
дарські підприємства країни одержали 1,4 млрд. грн. прибутків. При цьому від 
реалізації продукції рослинництва було одержано 1,83 млрд. грн. прибутків, а 
від реалізації продукції тваринництва – 1,96 млрд. грн. збитків. Загалом прибут-
ки сільськогосподарських підприємств мали, в основному, віртуальний характер 
– вони утворилися як результат реалізації урядових заходів з реструктуризації 
їхніх боргових зобов’язань. Однак мінімальний рівень збитковості в галузі на 
фоні значно гірших показників за попередні роки можна вважати досягненням.

Економічне пожвавлення спостерігається в більшості галузей харчової про-
мисловості. Загальний обсяг виробництва зріс на 23 %, зокрема в кондитерській 
промисловості – на 36 %, в олійно-жировій – на 65 %, у м’ясо-молочній – на 
16 %, рибній – на 23 %. Навіть триваючий спад у цукровій та борошномельно-
круп’яній і комбікормовій промисловості не дозволяє спростувати твердження 
про те, що в АПК розпочалися зміни на краще.

Таблиця 9.2.11

Поголів’я худоби 2000 2001

Господарства всіх категорій

ВРХ 9424 9421

у тому числі корови 4958 4918

Свині 7652 8369

Вівці та кози 1875 1965

Сільськогосподарські підприємства

ВРХ 5038 4663

у тому числі корови 1851 1675

Свині 2414 2906

Вівці та кози 413 390

Господарства населення

ВРХ 4386 4758

у тому числі корови 3107 3243

Свині 5238 5463

Вівці та кози 1462 1575
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У ринковій економіці основним чинником позитивної економічної динамі-
ки як у всьому народному господарстві, так і в окремих його сферах виступає 
зростаючий попит. Зважаючи на те, що продукти харчування належать до това-
рів першої необхідності, а витрати сімей на їх придбання займають найбільшу 
питому вагу у структурі сімейних бюджетів у нашій країні, ця залежність вияв-
ляється особливо тісною.

Грошові доходи в розрахунку на душу населення протягом 1998-2001 рр. у 
номінальному вираженні зросли з 1081 до 1756 грн. Якщо врахувати, що інтег-
рований індекс інфляції за цей період становив 179,9 %, то реальні грошові до-
ходи знизилися на 13,2 %. Тому про розширення попиту за рахунок їх зростання 
не може бути й мови. Більше того, зниження реальних грошових доходів призве-
ло до того, що заради підтримання звичного харчового раціону сім’ї були зму-
шені довести питому вагу витрат на придбання продовольчих товарів у структу-
рі сімейних бюджетів у 2001 р. до 59 %, що на 2 пункти більше, ніж у поперед-
ньому році.

Місткість ринку вітчизняних продовольчих товарів збільшилася за рахунок 
витіснення продукції іноземних виробників. З грудня 1997 р. по грудень 2001 р. 
курс долара в Україні зріс у 2,85 раза. Темпи зростання курсу долара були вищи-
ми від темпів інфляції за той самий час у 1,58 раза. Внаслідок цього виробницт-
во багатьох видів продовольчих товарів стало вигіднішим від їх ввезення з-за 
кордону. Поступово з вітчизняного агропродовольчого ринку була витіснена 
значна частина продовольчих товарів іноземного походження, які стали некон-
курентоспроможними. Це дало потужний стимул для розвитку вітчизняної хар-
чової промисловості.

Однак цей зовнішній чинник не може бути довготривалим. Курс долара у 
грудні 2001 р. порівняно з груднем 1999 р. зріс на 4,8 %, а індекс інфляції за цей 
час становив 125,8 %. Розпочався зворотний процес здешевлення долара на віт-
чизняному ринку. Вигоди від його подорожчання в найближчій перспективі мо-
жуть бути знецінені.

В основі певних позитивних тенденцій у розвитку АПК, крім зовнішніх, 
лежать внутрішні чинники. Індекс зростання цін на продовольчі товари за 1997-
2001 рр. становив 190,8 %, що на 7,3 пункта менше від індексу споживчих цін 
(індексу інфляції) (табл. 9.2.12). Інтегрований індекс цін реалізації сільськогос-
подарської продукції за цей період становив 232,7 %. Темпи зростання цін, за 
якими сільськогосподарські підприємства реалізували свою продукцію, випере-
джали темпи зростання цін на продовольчі товари в 1,2 раза. Якщо економічні 
позиції виробників продовольства залишалися приблизно такими самими, як і в 
інших галузях, то економічні позиції сільськогосподарських підприємств в їх 
взаємовідносинах з іншими партнерами всередині АПК значно зміцніли.

Надмірний економічний тиск на сільськогосподарські підприємства з боку 
монополізованих переробних підприємств протягом 1991-1996 рр. виражався в 
несправедливо низькому рівні закупівельних цін. Це спонукало сільських това-
ровиробників вишукувати альтернативні, більш вигідні шляхи просування своєї 
продукції на ринок. Значна її частина перероблялася безпосередньо в сільського-
сподарських підприємствах або постачалася на ринок у непереробленому вигля-
ді. В результаті цього переробні підприємства опинилися під загрозою повної 
втрати постачальників сировини. Протягом 1997-2001 рр. вони були змушені 
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Таблиця 9.2.12
Індекси споживчих цін та цін виробників продукції 
(грудень поточного року до грудня попереднього)

Показники 1998 1999 2000 2001 З 2001 до 1996 р.

Індекс споживчих цін 110,1 120 119,2 125,8 198,1

Індекс роздрібних цін 
на товари

106,9 124,6 118 121,6 191,1

У тому числі:

Продовольчі товари 107,2 121,3 117,1 125,3 190,8

Індекс цін реалізації 
сільськогосподарської 
продукції

105,1 110 129,2 155,8 232,7

Індекс цін виробників 
промислової продукції

104,8 128,5 127,9 123,2 212,2

У тому числі:

Електроенергія 104,7 177,2 107,3 106,7 212,4

Бензин 106,9 126,6 240,1 137,7 447,4

Дизельне паливо 98,8 132,1 245,2 149,9 479,7

Природний газ 100,8 230,8 114,2 141,4 375,7

Складні добрива 103,3 142,6 100 100 147,3

підвищувати ціни на сільськогосподарську сировину значно вищими темпами 
від темпів зростання цін на продовольчі товари. Відбувся значний перерозподіл 
новоствореної вартості всередині АПК.

Вимушене погіршення економічних позицій переробних підприємств у їх 
взаємовідносинах з сільськогосподарськими підприємствами протягом 1997-
2001 рр. негативно позначилось на величині одержуваних ними прибутків та 
величині заробітної плати працівників. Однак це закономірний результат їх нев-
далої економічної стратегії. Нав’язування несправедливих умов з боку монополі-
зованих економічних структур немонополізованим структурам рано чи пізно 
обертається втраченими вигодами.

На основі аналізу даних таблиці можна зробити висновок про поліпшення 
економічних позицій сільськогосподарських підприємств у їх взаємовідносинах 
з виробниками промислової продукції. Інтегрований індекс цін на промислові 
товари протягом 1997-2001 рр. становив 212,2 %, що менше від індексу цін ви-
робників сільськогосподарської продукції. Однак такий висновок не можна вва-
жати повністю справедливим.

Індекс цін виробників промислової продукції розраховується як середній з 
індексів цін на всі види продукції галузей промисловості. Разом з тим сільськогос-
подарські підприємства купують і використовують у вигляді ресурсів лише незна-
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Таблиця 9.2.13
Середні ціни та собівартість окремих видів продукції

Види продукції
Роки 2001 р. до 

1998 р. ( %)1998 1999 2000 2001

Середня ціна в торгівельній мережі (крім міських ринків), грн./кг

Хліб житній і житньо-пшеничний 0,79 0,8 0,96 1,54 194,9

Цукор-пісок 1,21 1,31 1,79 2,82 233,1

Соняшникова олія 2,1 3,29 4,61 4,3 204,8

Молоко 0,82 0,95 1,36 1,55 189

Яловичина 3,65 4,5 5,46 9,32 255,3

Середня ціна реалізації в сільськогосподарських підприємствах

Зерно 0,18 0,15 0,2 0,44 244,4

Цукрові буряки 0,07 0,07 0,08 0,12 171,4

Насіння соняшнику 0,25 0,32 0,51 0,52 208

Молоко 0,24 0,28 0,36 0,54 225

ВРХ (живою вагою) 0,88 1,24 1,5 2,07 235,3

Середня собівартість у сільськогосподарських підприємствах

Зерно 0,13 0,15 0,18 0,27 207,7

Цукрові буряки 0,07 0,08 0,1 0,11 157,1

Насіння соняшнику 0,2 0,26 0,32 0,34 170

Молоко 0,53 0,55 0,58 0,58 109,4

ВРХ (живою вагою) 2,31 3,12 3,7 3,72 161

чну кількість з широкого асортименту промислових виробів. Якщо темпи зростан-
ня цін на складні мінеральні добрива та електроенергію були дещо нижчими від 
темпів зростання цін реалізації сільськогосподарської продукції, то індекси цін на 
дизельне паливо та бензин значно їх випереджали. Тому можна констатувати ли-
ше незначне поліпшення в економічних відносинах сільськогосподарських підп-
риємств з виробниками матеріальних ресурсів для ведення виробництва.

Зміна міжгалузевих цінових співвідношень дістала відображення у зміні 
економічної ефективності виробництва окремих видів сільськогосподарської 
продукції та продовольчих товарів. По всіх видах продукції, наведених у табл. 
9.2.13, середні темпи зростання цін їх реалізації за 1997-2001 рр. випереджали 
темпи зростання собівартості.
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Середня ціна реалізації зерна в сільськогосподарських підприємствах про-
тягом 1997-2001 рр. зросла на 144,4 %. За той самий період собівартість зросла 
на 107,7 %, тобто була меншою на 36,7 пункту. Аналогічний за рівнем розрив у 
динаміці реалізаційних цін та собівартості спостерігається по таких видах проду-
кції, як цукрові буряки та насіння соняшнику. Однак по молоку та м’ясу великої 
рогатої худоби (ВРХ) він є значно більшим. Темпи зростання їх собівартості за 
досліджуваний період становили, відповідно, 9,4 та 61 %. Натомість середні ціни 
реалізації зросли, відповідно, у 2,25 і 2,35 раза. Це не могло не позначитися на 
зниженні рівня збитковості їх виробництва. У молочному скотарстві він знизив-
ся з 53,7 до 6 %, а в м’ясному – з 61,5 до 42,3 %.

Як відомо, собівартість одиниці сільськогосподарської продукції складаєть-
ся під визначальним впливом затрат на 1 га посіву чи на 1 голову худоби та рів-
ня врожайності сільськогосподарської культури чи продуктивності 1 голови тва-
рин. Протягом 1997-2001 рр. урожайність зернових у нашій країні знизилася з 
24,5 до 15,4 ц з га, цукрових буряків – з 177 до 176 ц з га, а насіння соняшнику –
зросла з 11,5 до 12,2 ц з га. Надій молока на 1 корову в сільськогосподарських 
підприємствах зріс з 1383 до 1588 кг.

Динаміка цих показників свідчить про те, що значно нижчі темпи зростання 
собівартості одиниці продукції в сільськогосподарських підприємствах порівня-
но з темпами інфляції та темпами зростання середніх реалізаційних цін були 
забезпечені ніяк не за рахунок зростання продуктивності тварин і підвищення 
урожайності. Основним чинником стало скорочення затрат виробництва на 1 
голову худоби та на 1 га посіву, де інтенсифікація виробництва стала однією з 
характерних рис вітчизняного сільського господарства. При цьому особливо 
відчутним було скорочення витрат на оплату праці. Хоча середньомісячна заро-
бітна плата працівників сільськогосподарських підприємств за 1997-2001 рр. у 
номінальному вираженні зросла з 84 до 111 грн., у реальному вираженні вона 
знизилася на третину. Темпи скорочення споживання матеріальних ресурсів у 
сільськогосподарських підприємствах за цей час були нижчими.

Аналіз співвідношення темпів зростання цін на продовольчі товари та сіль-
ськогосподарську сировину для їх виробництва за окремими видами показав, що 
вигідні для сільськогосподарських підприємств тенденції спостерігаються не по 
всіх з них. Так, середні ціни на цукор-пісок у торговельній мережі (крім міських 
ринків) зросли на 133,1 %, а середні ціни реалізації цукрових буряків у сільсько-
господарських підприємствах – лише на 71,4 %. Це означає, що вигодами від 
подорожчання цукру-піску на ринку скористалися, головним чином, підприємст-
ва цукрової промисловості та торговці. Вигоди ж сільськогосподарських підпри-
ємств були значно меншими.

У сільськогосподарському виробництві намітилися принципово відмінні 
економічні умови розвитку галузей рослинництва та тваринництва. Зазначений 
процес деінтенсифікації виробництва проявляє себе в цих галузях по-різному.

Одним з основних показників рівня інтенсифікації виробництва в галузі рос-
линництва є величина затрат виробництва в розрахунку на 1 га посіву сільськогос-
подарської культури. Нами було проведено групування сільськогосподарських під-
приємств по адміністративних областях країни за цим показником на вирощуванні
зернових у 2001 р. У результаті групування було встановлено значний вплив рівня 
інтенсифікації на показники ефективності виробництва зерна (табл. 9.2.14).
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Таблиця 9.2.14
Вплив величини виробничих затрат на 1 га посіву зернових 

у сільськогосподарських підприємствах адміністративних областей 
на показники економічної ефективності їх виробництва (2001 р.)

Інтенсифікація в усіх країнах світу вважається основним чинником підви-
щення ефективності сільськогосподарського виробництва. Збільшення виробни-
чих затрат на 1 га зернових у нашій країні привело до зростання урожайності. 
Якщо в першій групі областей середня урожайність становила 16,9 ц з га, то у 
третій – 22,2 ц з га. Проте підвищення урожайності не приводить до адекватного 
зниження собівартості. В першій групі областей вона виявилася найвищою, а у 
третій – найнижчою. Рівень рентабельності виробництва зерна зростає в міру 
підвищення інтенсивності виробництва, але це досягається не за рахунок зни-
ження собівартості, а за рахунок зростання середніх цін реалізації в сільськогос-
подарських підприємствах. Не докопуючись глибше до причин виникнення да-
них тенденцій, зробимо таке узагальнення: підвищення рівня інтенсифікації в 
зерновому господарстві приводить до зростання ефективності виробництва. До-
даткові затрати в цій галузі (як і в інших галузях рослинництва) в кінцевому під-
сумку себе окуплять.

Зовсім інші тенденції встановлено в галузі тваринництва. Групування адмі-
ністративних областей за величиною затрат виробництва на 1 корову в сільсько-
господарських підприємствах показало, що для останніх додаткові вкладення в 
галузь скотарства є марнотратством. Збільшення затрат приводить до підвищен-
ня продуктивності корів, але при цьому високими темпами зростає собівартість 
1 ц молока (табл. 9.2.15). Оскільки на противагу зерну це зростання не компен-
сується підвищенням реалізаційних цін, то рівень збитковості виробництва у 
третій групі областей виявився вищим, ніж у першій. В основі деінтенсифікації 
галузі скотарства лежать об’єктивні економічні передумови: чим більше госпо-
дарства вкладають коштів у розвиток галузі, тим більше отримують збитків. 
Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств щодо згортання роз-
витку скотарства та інших галузей тваринництва цілком виправдана.

Групи 
областей 

за витратами 
на 1 га (грн.)

Кількість 
областей 

у групі

Затрати 
на 1 га 
(грн.)

Урожай-
ність 

(ц з га)

Собівар-
тість 1 ц 

(грн.)

Ціна реа-
лізації 1 ц 

(грн.)

Рівень 
рентабельн.

( %)

І – до 450 8 427 16,9 25,6 41,46 62

ІІ – 451-550 9 515 20,1 26,95 44,63 66,7

ІІІ – 551
і більше

8 635 22,2 30,69 52,54 71,2

Разом
і в середньому

25 494 20 26,6 43,83 64,8
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Таблиця 9.2.15
Вплив величини виробничих затрат на 1 корову в сільськогосподарських 

підприємствах адміністративних областей на показники ефективності 
виробництва молока (2001 р.)

Групування в розрізі адміністративних областей за певною факторною 
ознакою приводить до результатів, дещо відмінних від одержуваних у разі гру-
пування в розрізі сільськогосподарських підприємств. При групуванні останніх 
враховуються особливості управління конкретними господарствами. При групу-
ванні областей ці особливості нівелюються. Тенденції, виявлені в результаті 
проведених групувань, характерні для усередненого, типового рівня господарю-
вання, культури управління та виробництва в сільськогосподарських підприємс-
твах країни. Це зовсім не заперечує існування протилежних тенденцій на рівні
конкретних сільськогосподарських підприємств. Відомо немало господарств, в 
яких додаткові вкладення у тваринництво дають додаткові прибутки.

Тваринництво технологічно та економічно є складнішою галуззю порівняно 
з рослинництвом. Процес примітивізації сільськогосподарського виробництва в 
нашій країні дістає своє вираження у трьох взаємопов’язаних процесах: 

 деінтенсифікація виробництва в сільськогосподарських підприємствах;
 “вимивання” з сільськогосподарських підприємств високотехнологічних 

видів виробництв;
 переміщення більшої частини виробництва та відповідних ресурсів зі 

сфери сільськогосподарських підприємств, для яких характерні сучасні 
технології, в патріархальні особисті господарства населення.

Роль сільськогосподарських підприємств у продовольчому забезпеченні 
країни неухильно знижується. Основними виробниками сільськогосподарської 
продукції стали дрібні особисті господарства селян. Вони відрізняються від сіль-
ськогосподарських підприємств не тільки розмірами чи особливостями техноло-
гій виробництва продукції. Це зовсім інший соціально-економічний тип госпо-
дарства. Для нього характерна натуральність виробництва, орієнтованого на 
продовольче забезпечення господарюючої сім’ї. Лише незначна кількість таких 
господарств (насамперед, у приміській зоні великих міст) має товарний харак-
тер, їх не можна вважати господарствами підприємницького типу. В основі їх 
розвитку лежать зовсім інші чинники, ніж у розвитку сільськогосподарських 

Групи 
областей 

за витратами 
на 1 корову 
за рік (грн.)

Кількість 
областей 

у групі

Затрати 
на 1 

корову за 
рік (грн.)

Середній 
надій на 1 

корову за рік 
(кг)

Собівар-
тість 1 ц 
молока 
(грн.)

Ціна 
реалізації 
1 ц (грн.)

Рівень 
рентаб. 

(%)

І – до 1000 6 905 1380 54,22 52,87 –2,5

ІІ – 1001-1250 13 1130 1598 58,16 56,93 –2,1

ІІІ – 1251 і 
більше

6 1320 1842 58,91 55,07 –6,5

Разом 
і в середньому

25 1135 1614 57,39 54,22 –6
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підприємств, для яких головною метою виробництва є одержання якомога біль-
шої маси прибутку. Коли забезпечення господарства ресурсами здійснюється не 
за рахунок їх придбання, а відтворюється всередині самого господарства, і обся-
ги реалізації продукції зведені до мінімуму, такі категорії, як ціни, собівартість, 
прибуток, перестають бути істотними.

Категорія ефективності виробництва у традиційному її розумінні не придат-
на для характеристики більшості особистих господарств населення. Ефективні-
шим вважається те господарство, в якому краще забезпечуються продовольчі 
потреби сільської сім’ї. Проте навіть за низького рівня товарності особисті гос-
подарства за рахунок їх великої кількості відіграють важливу роль на вітчизня-
ному агропродовольчому ринку.

Ніхто не заперечує значного впливу на ціноутворення в умовах відкритості 
економіки цін світового ринку. Але не можна не відзначити, що сучасний рівень 
цін на продовольчі товари і сільськогосподарську продукцію в нашій країні вста-
новився в результаті конкуренції між сільськогосподарськими підприємствами 
та особистими господарствами населення.

Гіпотетично можна передбачити, що за умови відсутності особистих госпо-
дарств населення (як у багатьох країнах світу) ціни на продовольчі товари і сільсь-
когосподарську продукцію в нашій країні були б вищими. Особисті господарства 
більшою мірою схильні до цінових поступок, ніж сільськогосподарські підприєм-
ства, адже їм немає потреби покривати затрати на придбання ресурсів, здійснене
для ведення виробництва. Вони легше погоджуються на нижчу суспільну оцінку 
їх праці не тільки тому, що в умовах масового сільського безробіття нерідко не 
мають альтернативних джерел доходів, а й тому, що вони надто малі за розмірами 
і їх (розрізнених) надто багато для того, щоб диктувати ринку свою волю. Розши-
рення таких господарств виконує руйнівну функцію щодо сільськогосподарських 
підприємств, насамперед, через їх вплив на процеси ціноутворення.

Особисті господарства населення сьогодні споживають значно більше ресу-
рсів, у першу чергу земельних та трудових, ніж 10 років тому. Але обсяги вироб-
ництва продукції сільського господарства в них залишилися практично такими 
самими. У цьому також проявляється безперспективність даних господарств. 
Уже тепер необхідна реалізація заходів з випереджаючого розвитку господарств 
підприємницького типу, якими є реформовані сільськогосподарські підприємст-
ва та селянські (фермерські) господарства.

Деінтенсифікація та натуралізація сільськогосподарського виробництва в 
нашій країні спричинені, насамперед, недостатністю попиту на продовольчі то-
вари. В науковій економічній літературі досі не стихають дискусії щодо сутності 
ринкової економіки. Одна частина вчених вважає, що в нашій країні основи рин-
кової економіки вже сформовані. Інша – переконує, що на цьому шляху зробле-
но лише перші кроки. Але в більшості публікацій випускається основна характе-
ристика ринкової економіки – наявність масового покупця. Якщо покупців на 
ринку мало або їх купівельна спроможність є низькою, то про розвинуту ринко-
ву економіку йтися не може.

Бідність населення нашої країни не дозволяє сформувати стійкий попит на 
продовольчі товари. Середньодушовий грошовий доход у 2001 р. становив 146 
грн. на місяць, що є вдвічі меншим від прожиткового мінімуму. При таких дохо-
дах населення змушене мобілізувати свої зусилля для самозабезпечення продук-
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тами харчування. Сільські жителі звели свою роль покупців на продовольчому 
ринку до мінімуму. За даними Львівського обласного управління статистики, 
частка спожитих сільськими жителями продуктів харчування, вироблених в осо-
бистих господарствах, у 2001 р. становила: м’яса і м’ясопродуктів – 66,5 %, мо-
лока і молочних продуктів – 88,6, яєць – 92,3, картоплі – 98, овочів і баштанних 
– 81, фруктів, ягід, горіхів, винограду – 80,6 %. Лише цукор, соняшникову олію 
та інші рослинні жири, хліб та хлібні продукти селяни продовжують купувати в 
торговельних закладах.

Зростає рівень самозабезпечення продовольством міських жителів. По кар-
топлі та овочах, а також баштанних він досяг, відповідно, 40,3 % і 26 %.

За даними обстеження домогосподарств, грошові витрати сімей на прид-
бання продовольчих товарів у цілому по країні в 2001 р. зросли до 3,12 грн. У 
розрахунку на 1 чол. на добу, в тому числі у великих містах – 3,86 грн., в малих 
– 3,25, в сільській місцевості – 2,15 грн. Питома вага вартості спожитої продукції, 
одержаної з особистого господарства, а також доходів від продажу сільськогоспо-
дарської продукції у структурі сукупних доходів населення у 2001 р. становила 
22,4 %, у тому числі в сільській місцевості – 48,3 %.

Усі ці дані свідчать про надзвичайно високий рівень натуральності агропро-
мислового виробництва. Через ринок розподіляється незначна частина виробле-
ного у країні продовольства. Будь-які заходи з підвищення ефективності агроп-
ромислового виробництва наштовхуються на недостатній попит на продовольчі 
товари. Нарощування обсягів виробництва виявляється невигідним у зв’язку з 
тим, що додаткову продукцію неможливо реалізувати.

Поступальний розвиток АПК повинен передбачати наявність такого ланцю-
га послідовних економічних перетворень: зростання грошових доходів населен-
ня → розширення попиту на продовольчі товари → збільшення обсягів виробни-
цтва → інтенсифікація виробництва → підвищення урожайності сільськогоспо-
дарських культур та продуктивності тварин → здешевлення продукції. Вони 
повинні органічно поєднуватися з удосконаленням механізму фінансування та 
кредитування АПК, його оподаткування, регулювання цінових пропорцій. Осно-
вною ланкою цього ланцюга має стати нова стратегія державної політики у сфері
грошових доходів населення як одного з головних чинників, що стримують пос-
тупальний розвиток агропромислового виробництва.

Контрольні питання

1. Загальна характеристика АПК України.
2. Технологія вирощування зернових.
3. Україна на світовому зерновому ринку.
4. Вирощування овочів.
5. Тваринницький комплекс України.
6. Економічні та екологічні проблеми зерновиробництва.
7. Економічна та екологічна ситуація в тваринництві України.
8. Загальна характеристика харчової промисловості України.
9. Технологія виробництва олії.
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10. Технологія молочних виробів.
11. Виробництво хліба та макаронних виробів.
12. Виробництво томатної пасти та кетчупів.
13. Технологія виготовлення майонезу.
14. Виробництво алкогольних напоїв.
15. Виробництво цукру.
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