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1. Особливості харчових продуктів як об’єктів виробництва  

Продукти харчування необхідні людині для забезпечення її здоров’я та 

працездатності. Вони є єдиним джерелом всіх необхідних організму речовин. 

Шляхом складного механізму засвоєння цих речовин організм людини 

отримує з їжею необхідну енергію, пластичні та регуляторні сполуки. Ці 

сполуки включаються в процес обміну речовин, завдяки якому організм 

постійно підтримує внутрішнє середовище в динамічному збалансованому 

стані і забезпечує перебіг всіх процесів життєдіяльності (дихання, травлення, 

зріст, праця тощо).  

Тому виробництво харчових продуктів завжди було і залишається 

життєво важливою проблемою, яка дедалі ускладнюється і загострюється 

через зростання споживання та зменшення природних ресурсів харчової 

сировини. У вирішенні цієї проблеми важливу роль відіграє технологія.  

Технологія харчових виробництв (харчова технологія) це прикладна 

наука, предметом якої є способи переробки сировини в харчові продукти, з 

метою вибору і практичного застосування найбільш ефективних за якістю та 

економічністю.  

Харчові продукти, потрапляючи в організм людини, стають факторами 

ризику для її життя та здоров’я. Через це вони є особливими об’єктами 

виробництва, зберігання, транспортування і споживання. До їх виробництва 

та обігу ставляться специфічні вимоги.  

По – перше, харчові продукти повинні бути нешкідливими для 

організму. Вони не повинні містити більш гранично допустимих норм 

небезпечних і токсичних речовин (важкі метали, пестициди, нітрати і 

нітрити, радіонукліди та інші). Ці токсичні забруднювачі завжди присутні в 

сировині, в оточуючому середовищі, в технологічному обладнанні, 

пакувальних матеріалах. Тому завданням інженера-технолога харчового 

виробництва є попередження або зменшення забруднення продукції 

токсичними речовинами.  



По – друге, харчові продукти повинні бути збалансованими за 

харчовою та біологічною цінністю, тобто в їх складі мають бути присутніми 

всі речовини, щоб забезпечити потреби організму в енергії, пластичних та 

регуляторних сполуках. Ось чому завданням харчової технології є розробка і 

виробництво саме таких за складом продуктів, які б містили тільки ті 

речовини, які потрібні організму і в оптимальній кількості.  

Через зменшення природних ресурсів продовольчої сировини стає 

нагальною потребою розширення сировинної бази, залучення у харчове 

виробництво нової та нетрадиційної сировини, збагачення продуктів 

харчування недостатніми компонентами (білками, вітамінами, 

мікроелементами та іншими незамінними факторами харчування).  

По – третє, більшість харчових продуктів і сировини є сприятливим 

середовищем для розвитку мікроорганізмів, у тому числі і патогенних. Через 

швидке псування багатьох продуктів можливі харчові отруєння. Для 

запобігання цьому до сировини, умов виробництва, технологічного 

обладнання і персоналу пред’являються жорсткі санітарно-гігієнічні вимоги. 

Ці вимоги викладені в нормативних та законодавчих актах, які в сукупності 

складають харчове законодавство. Працівники і спеціалісти харчових 

виробництв повинні добре знати та суворо дотримуватись цих вимог.  

В – четверте, харчова сировина і готова продукція здебільшого є дуже 

складною і нетривкою за складом і властивостями. До складу багатьох видів 

сировини (плоди, овочі, м’ясо, риба, зерно та ін.) входять десятки і сотні 

різноманітних речовин (білки, вуглеводи, жири, вітаміни, ароматичні, 

фарбувальні речовини тощо), які можуть швидко змінюватись під впливом як 

природних так і технологічних факторів. Ці зміни впливають на харчову, 

біологічну цінність, на технологічні та споживчі властивості, а тому їх 

необхідно контролювати і запобігати негативному впливу на якість і 

кількість продукції.  

В – п’яте, харчові продукти повинні мати звичні для споживача 

органолептичні властивості: смак, запах, забарвлення, консистенцію, 

зовнішній вигляд та інше. Людина дуже консервативна відносно споживчих 

характеристик продуктів харчування, а тому завданням харчової технології є 

максимальне збереження звичних для споживача характеристик продукції, 

що досягається використанням “щадних ” технологій та внесенням до складу 

продукту натуральних харчових добавок (фарбувальних, мінеральних, 

білкових речовин, ароматизаторів, структуроутворювачів тощо).  

Всі ці та інші особливості харчових продуктів як об’єктів виробництва і 

споживання повинна враховувати харчова технологія, а фахівці цієї галузі 

повинні добре їх розуміти, знати та забезпечувати. Окрім цього інженери - 



технологи харчових виробництв повинні добре розумітися в основах 

раціонального харчування.  

Медициною ХХ століття переконливо доведено, що так звані “хвороби 

цивілізації”: цукровий діабет, атеросклероз, ішемічна хвороба, остеохондроз, 

захворювання печінки, нирок викликані нераціональним харчуванням. І 

значна доля “провини” в цьому належить саме харчовій технології. Справа в 

тому, що більшість сучасних технологій виробництва харчових продуктів 

було розроблено в ХІХ – ХХ століттях під впливом теорії збалансованого 

харчування. Її основні положення стверджували що:  

- їжа повинна компенсувати всі витрати організму в енергії та 

пластичних речовинах (звідси й назва теорії “збалансованого харчування”);  

- з їжею в організм повинні доставлятися всі необхідні речовини не 

тільки в потрібній кількості, а й в певному співвідношенні необхідному для 

їх засвоєння;  

- в шлунково-кишковому тракті їжа розщеплюється до простих речовин 

(мономерів), які всмоктуються і транспортуються до клітини, де і 

засвоюються;  

- нерозщеплена частина їжі не засвоюється і виводиться з організму, а 

тому вона є баластом;  

- мікрофлора кишечнику є конкурентом організму в засвоєнні їжі, а 

продукти її життєдіяльності можуть бути небезпечними для людини.  

Виходячи з положень цієї теорії харчова технологія застосовувала 

прийоми технологічного очищення сировини від речовин, які не засвоюються 

(“баластних”), розробляла продукти, які містили переважно мономерні 

речовини, щоб полегшити процес травлення і засвоєння їжі.  

Але, як засвідчили спостереження вчених, тривале вживання саме 

таких “рафінованих” продуктів спричинило швидке поширення “хвороб 

цивілізації”. Цей незаперечний факт змусив вчених переглянути та 

доповнити теорію збалансованого харчування новими положеннями, а саме:  

- Їжа в організмі людини виконує не тільки поживну функцію, а й 

регуляторну. Під її впливом в організмі продукуються ендогормони, які 

беруть участь у засвоєнні компонентів харчів;  

- Мікрофлора не є конкурентом у засвоєнні їжі, а навпаки – допомагає 

організмові людини у процесі асиміляції компонентів їжі, тобто поводить 

себе як симбіонт, а не антагоніст;  

- Баластні речовини не є зайвими для організму людини. Вони разом з 

продуктами життєдіяльності мікроорганізмів виконують важливі фізіологічні 

функції. Тому їх стали називати “харчовими волокнами”.  



Така, “вдосконалена” теорія збалансованого харчування отримала 

назву теорії адекватного харчування і є зараз загальноприйнятою.  

Корекція поглядів на принципи раціонального харчування призвела до 

зміни акцентів у завданнях сучасної харчової технології. Вона повинна 

розробляти такі продукти, які б були не тільки збалансованими, але й 

звичними для організму людини, адекватними сформованим у процесі 

еволюції механізмам їх засвоєння. Такі продукти отримали назву “здорових”. 

До них відносять продукти з низькою калорійністю, малим вмістом 

холестерину, насичених жирів, цукру, кухонної солі, хімічних консервантів 

та штучних добавок. До їх складу вводяться з метою підвищення біологічної 

цінності білкові добавки, вітаміни, мікроелементи, незамінні амінокислоти та 

жирні кислоти.  

Для деяких категорій споживачів розробляються продукти з 

лікувальними, дієтичними та профілактичними властивостями.  

 

2. Сировина харчових виробництв та шляхи розширення 

сировинної бази  

Характерною особливістю харчових продуктів як об’єктів виробництва 

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

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

Тому в харчових виробництвах сировині приділяється велике значення.  

Всі види продовольчої сировини можна поділити на дві групи: 

неорганічна та органічна сировина. Неорганічна сировина менш поширена. 

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

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

Переважна більшість видів продовольчої сировини представляє 

природні або штучні суміші органічних сполук. Органічну сировину за 

походженням поділяють на натуральну, модифіковану та штучну. До 

натуральної відносять природну сировину рослинного, тваринного або 

мікробного походження, яка не  

піддавалась промисловій переробці (наприклад, свіжі плоди, овочі, 

сире м’ясо тощо) або пройшла первинну переробку (борошно, олія, цукор, 

солоні напівфабрикати). Модифікованою вважається природна сировина, яка 

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

властивостей (білкові гідролізати, розчинні та окислені крохмалі, 

мікрокристалічна целюлоза, маргарин). Штучною є органічна сировина, яку 

отримують хімічним синтезом (синтетичні вітаміни, ароматизатори, 

барвники, підсолоджувачі, хімічні консерванти і антиокислювачі). Органічну 



сировину в залежності від вмісту певних компонентів класифікують на 

вуглеводвмісну, білкову, жирову, ефіромасличну, вітамінну та інші.  

По вмісту води і здатності до зберігання розділяють соковиту та суху 

сировину, швидкопсувну та тривалого зберігання. По кількості корисних 

компонентів сировину поділяють на просту (однокомпонентну) і складну 

(багатокомпонентну). Прикладами простої сировини може бути сіль кухонна, 

цукор, спирт етиловий, оцет, олія та тваринні жири тощо). Однак, більшість 

видів природної органічної сировини є сумішами багатьох компонентів 

(зерно, плоди і овочі, м’ясо, молоко, риба).  

В залежності від вмісту сировини у готовому продукті її поділяють на 

основну та допоміжну. Наприклад, для ікри кабачкової основною сировиною 

будуть кабачки, а допоміжною – олія, томата-продукти, спеції, сіль кухонна 

та інші.  

Крім сировини в харчових виробництвах широко використовують 

технологічні матеріали, за допомогою яких здійснюється технологічний 

процес виробництва, зберігання та транспортування готової продукції. До 

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

фарби, дріт та інше.  

Найбільшу цінність для виробництва харчових продуктів має 

натуральна сировина рослинного та тваринного походження. Переважне 

використання з рослинної сировини мають плоди, ягоди та овочі, зерно, 

масличне насіння, а з тваринної: м’ясо свійських тварин та птиці, риба і м’ясо 

морських ссавців, молоко, яйця, тваринні жири.  

Ці види сировини помітно розрізняються за своїм складом, харчовою та 

біологічною цінністю. Кращою вважається тваринна сировина. Вона по 

своєму хімічному складу більш наближена до потреб людського організму, 

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

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

технічні труднощі, тому що вона швидкопсувна.  

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

складу організму людини, вона менш задовольняє потреби людини, гірше 

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

доступні та різноманітні, зберігання і переробка її має менше технічних 

складностей.  

На даному етапі проблема забезпечення харчових виробництв 

сировиною спричинена з одного боку постійним зростанням потреб людини, 

а з другого – поступовим зменшенням ресурсів традиційної продовольчої 

сировини. Зростання потреб в продуктах харчування пов’язане як із швидким 



збільшенням загальної чисельності населення планети так і відносним 

підвищенням  

добробуту, а це в свою чергу обумовлює чітку тенденцію до 

розширення виробництва харчів. В той же час світові запаси ресурсів 

сировини в розрахунку на душу населення мають тенденцію до зменшення.  

Причинами такого зменшення в різних країнах є різні фактори, їх 

чимало, головними серед них є такі:  

1. Величезні втрати сировини в ланцюзі “виробництво-заготівля-

зберігання - переробка – споживання”. За підрахунками вчених загальні 

втрати ресурсів сировини за рахунок неповного використання потенціалу 

рослин і тварин, їхніх хвороб та ушкоджень шкідниками, прямих втрат при 

збиранні, зберіганні та переробці досягають по різним видам сировини від 40 

до 55...60% від валового збору.  

2. Нераціональне використання продовольчої сировини. Воно 

зумовлене з одного боку зростаючими витратами цінної продовольчої 

сировини на технічні та кормові цілі, а з другого – неповним та 

неефективним використанням потенційних можливостей сировини, 

недосконалістю технологій переробки, внаслідок чого значна частина 

сировини іде у відходи.  

3. Наслідки урбанізації та розвитку промислової інфраструктури. 

Щорічно на забудову міст, промислових та військових об’єктів, прокладання 

шляхів, нафто-, газо- та продуктопроводів, очисних споруд тощо відводяться 

величезні площі, що призводить до скорочення сільськогосподарських угідь, 

зокрема ріллі, луків, лісових насаджень.  

4. Зростання антропогенного навантаження та “екологічна криза”. 

Швидкий розвиток промисловості, інтенсифікація сільського господарства, 

безгосподарська вирубка лісів та інші форми діяльності людини призводять 

до ерозії ґрунтів, їх виснаження та забруднення промисловими відходами, до 

загострення та збільшення природних катаклізмів (руйнівні повені, посухи, 

поширення епізоотій...), до виникнення техногенних катастроф планетного 

масштабу (на кшталт Чорнобильської), до порушення балансу природного 

відновлення біоресурсів. Все це та дещо інше зменшує можливості людства в 

забезпеченні харчових виробництв традиційними видами продовольчої 

сировини.  

5. Проблеми перехідного етапу економічного розвитку. До наведених 

вище загальних проблем в Україні додаються проблеми, пов’язані з набуттям 

незалежності та формуванням державного устрою, з порушенням усталених 

та налагодженням нових економічних відносин між країнами СНД, зі 

структурними змінами в народногосподарському комплексі та інші.  



Пошук шляхів подолання “сировинної кризи” ведеться здавна. В різних 

країнах вони мають свою специфіку. Для України на даному етапі розвитку 

вони полягають в наступному:  

а) Скорочення прямих та непрямих втрат продовольчої сировини. 

Цього можна досягнути багатьма способами, а саме:  

- вдосконаленням технології вирощування, заготівлі, зберігання і 

транспортування сировини, впровадженням досягнень агро- та зоотехнії і 

передового досвіду господарювання, підвищенням родючості ґрунтів та 

продуктивності тварин, надійним захистом рослин і тварин від хвороб і 

шкідників, використанням досконалої спеціалізованої сільськогосподарської 

техніки та транспортних засобів, застосуванням нових прогресивних методів  

сортування, кондиціонування, пакування, транспортування і зберігання 

сільськогосподарської сировини;  

- використанням більш ефективних та високопродуктивних видів, 

сортів, порід і гібридів, що дозволить нарощувати ресурси сировини без 

збільшення і навіть при скороченні посівних площ, чисельності поголів’я 

тощо;  

- збалансуванням темпів розвитку виробництва сировини з 

нарощуванням потужностей бази зберігання і переробки, максимальним 

наближенням переробних підприємств до місць виробництва сировини, 

поглибленням інтеграції галузей АПК;  

- технічним переоснащенням, реконструкцією та розширенням діючих і 

будівництвом нових підприємств на базі прогресивних ресурсозберігаючих 

технологій і техніки, переходом від окремих технологічних процесів і 

дільниць до створення комплексно механізованих та автоматизованих ліній, 

цехів і виробництв;  

- вдосконаленням управління технологічними процесами та якістю 

продукції завдяки впровадженню мікропроцесорної техніки, інформаційно-

керуючих комп’ютерних технологій і систем, оптимізацією матеріальних, 

енергетичних, фінансових та інформаційних потоків;  

б) Поступове скорочення та повне припинення використання 

продовольчої сировини на технічні та кормові цілі шляхом заміни її 

мінеральною, синтетичною та мікробіологічною продукцією;  

в) Збільшення виходу корисної продукції з одиниці вихідної сировини. 

Це досягається завдяки впровадженню комплексної глибокої переробки 

сировини, освоєнню сучасних безвідходних технологій переробки, 

біотехнологій, вакуумної, кріогенної, мембранної та екструзійної техніки, 

дозволяючої значно підвищити ступінь використання потенціалу сировини;  



г) Максимальне залучення місцевої та нетрадиційної сировини з метою 

заміни дефіцитної, імпортної та коштовної традиційної сировини, випуску 

збалансованих за харчовою та біологічною цінністю продуктів, розширення 

асортименту за рахунок нових та поліпшених за властивостями продуктів 

харчування;  

д) Впровадження у виробництво новітніх досягнень хімії, біології, 

технологічної науки для розробки більш ефективних методів обробки, 

пакування та зберігання готової продукції, які б дозволяли якнайкраще 

зберегти унікальні нативні склад і властивості вихідної сировини, підвищити 

її стійкість при зберіганні та ступінь засвоєння при вживанні.  

 

3. Класифікація та стисла характеристика харчових виробництв  

Різноманітність видів сировини, напрямів використання, методів її 

технологічної обробки та асортименту готової продукції обумовлюють 

потребу класифікації харчових виробництв за різними ознаками. Вона 

дозволяє об’єднання споріднених за класифікаційними ознаками виробництв 

в певні групи та їх аналіз з метою пошуку найбільш ефективних 

організаційних, управлінських, технологічних, маркетингових та інших 

рішень.  

Вся сукупність вітчизняних харчових виробництв (біля 30-ти) входить 

до складу агропромислового комплексу (АПК) – одного з найбільш 

розвинутих і важливих комплексів системи народного господарства України. 

За видом  

перероблюваної сировини в структурі АПК виділяють вісім 

підкомплексів, а саме:  

- Хлібопродуктовий, до складу якого входять борошномельне, 

круп’яне, макаронне виробництва та хлібовипічка;  

- М’ясомолочний включає виробництва з переробки худоби, свиней та 

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

виробництва, молочно-консервні підприємства;  

- Олієжировий підкомплекс утворюють підприємства з виробництва 

олії та маргаринів, кулінарних та інших жирових продуктів;  

- Плодоовочевий об’єднує виробництва цукру, крохмалів, патоки, 

плодо-овочевих консервів та сушених плодів і овочів;  

- Підкомплекс бродильних виробництв охоплює такі виробництва, як 

пивоваріння, спиртове, дріжджеве, виноробне, лікеро-горілчане, слабо- та 

безалкогольних напоїв;  



- Харчосмаковий підкомплекс складається з кондитерського, 

харчоконцентратного, соляного, чайного, кофейного та табачного 

виробництв;  

- Яйцепродуктовий підкомплекс включає підприємства що займаються 

переробкою свіжих яєць свійської птиці на сушені або заморожені яєчні 

продукти;  

- Підприємства рибопродуктового підкомплексу займаються 

розведенням, вирощуванням, виловом та переробкою рибної та іншої водної 

сировини.  

 

На регіональному рівні підприємства підкомплексів утворюють 

об’єднання, асоціації, спілки та інші організаційні форми для об’єднання 

зусиль у вирішенні проблемних питань, координації діяльності, захисту 

корпоративних інтересів.  

В залежності від способу добування і обробки сировини харчові 

підприємства поділяють на дві групи – добуваючі та переробні. Переважна 

більшість відноситься до переробних. Їх діяльність зводиться до первинної 

або подальшої глибокої переробки вихідної сировини. І тільки підприємства 

соляної та рибодобувної галузі відносяться до добувних. Їхня діяльність 

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

потім використовують інші галузі.  

За способом отримання кінцевого (цільового) продукту підприємства 

можна об’єднати в чотири групи:  

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

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

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

- підприємства, які при виробництві цільового продукту видаляють з 

сировини некорисні або надлишкові компоненти, тим самим концентрують, 

підвищують вміст корисних. В цю групу відносяться такі як: 

плодоовочесушильне, маслоробне, сироробне та деякі інші;  

- до третьої групи входять підприємства, продукцію яких отримують 

шляхом комбінування різних видів сировини або проміжних продуктів. Це 

кондитерські, консервні, харчоконцентратні, чайні, табачні, кофейні 

виробництва;  

- четверту групу складають підприємства, що переробляють продукцію 

інших підприємств, тобто продукцію, яка вже пройшла первинну переробку 

(макаронне, лікерогорілчане, цукрорафінадне, рибопереробне, 

мясопереробне, маргаринове та інші).  



За ступенем (або глибиною)переробки вихідної сировини харчові 

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

вторинної переробки. В першу групу входять підприємства, які здійснюють 

початкову (первинну) переробку сільськогосподарської сировини: цукро-

бурякове, картопляно-крохмальне, спиртове, ското- та птахопереробне та 

інші. Підприємства другої групи здійснюють подальшу, більш глибоку 

переробку продукції, отриманої після первинної переробки. До них 

відносяться такі підприємства як лікерогорілчані (перероблюють спирт), 

кондитерські (використовують цукор, борошно...), ковбасні (переробляють 

м’ясо, сало), хлібовипічка, макаронне виробництво (борошно, крупа).  

За принципом покладеним в основу технології виробництва продукції, 

можна виділити:  

- підприємства, технології яких базуються на процесах бродіння. Це 

пивоваріння, виноробство, виготовлення м’яких та твердих сирів, 

хлібовипічка, кисломолочне виробництво тощо;  

- підприємства, засновані на використанні механічної або термічної 

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

- фізико-хімічні виробництва – такі що використовують фізико-хімічні 

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

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

безалкогольної продукції.  

- хімічні виробництва – засновані на використанні суто хімічних 

перетворень сировини: маргаринове, крохмальо-патокове, виробництво 

гідролізатів, синтетичних барвників, ароматизаторів, смакових та 

підсолоджуючих продуктів.  

За побудовою технологічних ліній або організаційною структурою 

виробництва поділяють на послідовні, паралельні і комбіновані. 

Підприємствами, або лініями з послідовною структурою вважаються такі, в 

яких потік сировини та матеріалів послідовно проходить весь ланцюг 

технологічних операцій, а отримувана продукція за складом компонентів 

суттєво не відрізняється від початкової сировини. Наприклад, виготовлення 

плодо-овочевих консервів, швидкозаморожених продуктів, цукрорафінадне 

виробництво.  

До підприємств з паралельною структурою відносяться такі, що 

переробляють багатокомпонентну сировину, або суміші видів сировини на 

декілька варіантів готової продукції. Наприклад, переробка зерна на борошно 

і крупи; переробка плодів на соки, компоти, варення тощо. В цьому випадку 

переробні цехи на певних технологічних стадіях мають паралельні 



технологічні лінії, а на фінішних операціях ці паралельні потоки 

об’єднуються в один.  

Підприємства з комбінованою структурою виробництва поєднують 

принципи побудови технологічних ліній двох перших груп підприємств.  

 

4. Основні технологічні процеси харчових виробництв (механічні, 

гідродинамічні, теплові, масообмінні, хімічні, біохімічні). 

В основі харчових технологій лежить складний комплекс фізико-

механічних, теплових, хімічних, біохімічних і мікробіологічних процесів, в 

результаті яких і відбувається перетворення сировини в харчові продукти. 

Фізико-механічні процеси 

В основі цих процесів лежить механічний вплив на матеріал; вони 

визначаються законами механіки твердих тіл і гідравліки. 

До цих процесів належать: 

- подрібнення; 

- сортування за розмірами і формою; 

- перемішування; 

- обробка матеріалів тиском 

- осадження; 

- фільтрація; 

- центрифугування. 

Рушійною силою цих процесів є сила механічного та гідростатичного 

тиску, відцентрова сила. 

Теплові процеси 

На шляху перетворення сировини в продукти харчування істотне місце 

займає теплова обробка, в результаті якої змінюється харчова цінність 

продуктів, поліпшуються їх смакові якості. Іноді нагрівання і осадження 

вимагають наступні операції, наприклад, рослинне масло підігрівають перед 

фільтруванням для зменшення в'язкості. 

Цілий ряд масообмінних, хімічних і біохімічних процесів для 

забезпечення їх швидкості протікання вимагають підтримки певної 

температури, тобто супроводжуються підігрівом або охолодженням. У 

харчовій промисловості найбільш поширені сушка, сорбція і десорбція газів 

рідинами (процеси сатурації), розчинення твердих речовин і кристалізація. 

Нарешті, до теплових процесів відносяться процеси фазового перетворення - 

випарювання і конденсація, які також широко застосовуються в харчових 

виробництвах. Перенесення теплоти здійснюється трьома способами: 

теплопровідністю, конвекцією, радіацією. 

Хімічні процеси 



В основі ряду харчових технологій лежать хімічні перетворення. До 

них відносяться отримання патоки, кристалічної глюкози шляхом кислотного 

гідролізу крохмалю, різних жирів способом гідрогенізації і переетерифікації, 

інвертного цукру шляхом кислотного гідролізу сахарози. Важлива роль 

відводиться цим процесам на окремих стадіях виробництва хліба, 

борошняних кондитерських виробів, цукру, шоколаду, олії, пресованих 

дріжджів, а також при зберіганні продуктів. 

Отримання і зберігання найрізноманітніших харчових продуктів 

супроводжуються протіканням хімічних процесів. Одні з них пов'язані з 

реакціями гідролізу, інші - з окисно-відновними реакціями 

(меланоідиноутворення, сульфітацією, окисленням тощо). 

Біохімічні процеси 

Біохімічні процеси протікають за участю ферментів і мають велике 

практичне значення, так як лежить в основі технологій отримання хліба та 

хлібобулочних виробів, вина, пива, чаю, амінокислот, органічних кислот, 

вітамінів і антибіотиків. Ці процеси відіграють важливу роль при зберіганні 

харчової сировини і готової продукції (зерна, плодів, овочів жиру, 

жировмісних продуктів тощо). 

Знаючи характер протікання біохімічних процесів в харчовій сировині, 

можна встановити ті чи інші особливості процесу, визначити дефекти даної 

партії сировини, намітити найбільш правильний режим технологічного 

процесу. 

Мікробіологічні процеси 

Мікробіологічні процеси широко застосовують у різних галузях 

народного господарства. В їх основі лежить використання в промисловості 

біологічних систем і процесів, що ними викликаються. В основі багатьох 

виробництв лежать реакції обміну речовин, що відбуваються при зростанні і 

розмноженні деяких мікроорганізмів. 

В даний час за допомогою мікроорганізмів виробляють кормові білки, 

ферменти, вітаміни, амінокислоти і антибіотики, органічні кислоти, ліпіди, 

гормони, препарати для сільського господарства тощо. 

У харчовій промисловості мікроорганізми використовуються при 

отриманні ряду продуктів. Так, алкогольні напої-вино, пиво, коньяк, спирт-та 

інші продукти отримують за допомогою дріжджів. У хлібопекарській 

промисловості використовують дріжджі і бактерії, у молочній 

промисловості-молочнокислі бактерії тощо. 

Серед різноманіття викликаються мікроорганізмами процесів одним з 

істотних є бродіння. 



Під бродінням розуміють перетворення вуглеводів і деяких інших 

органічних сполук в нові речовини під впливом ферментів, продукованих 

мікроорганізмами. Відомі різні види бродіння. Зазвичай їх називають по 

кінцевим продуктам, що утворюється в процесі бродіння, наприклад 

спиртове, молочнокисле, оцтовокисле тощо. 

Багато видів бродіння – спиртове, молочнокисле, ацетонобутилове, 

оцтовокисле, лимоннокисле та інші, що викликаються різними 

мікроорганізмами, - використовують у промисловості. Наприклад, у 

виробництві етилового спирту, хліба, пива застосовують дріжджі; у 

виробництві лимонної кислоти - плісеневі гриби; у виробництві оцтової та 

молочної кислот - бактерії. 

Основні групи мікроорганізмів, що використовуються в галузях 

харчової промисловості, – бактерії, дріжджові і плісеневі гриби. 

Масообмінні процеси 

У харчовій промисловості широко застосовуються процеси 

масообміну. Найчастіше зустрічаються екстрагування і екстракція, абсорбція 

і адсорбція, перегонка і ректифікація, розчинення і кристалізація і, нарешті, 

сушка. 

Рушійною силою масообмінних процесів є різниця концентрацій. 

Масообмінні процеси прийнято класифікувати за агрегатним станом і 

характером взаємодії фаз. 

В основі уявлень про массопередачі лежить поняття рівноваги фаз. Ця 

рівновага, наприклад концентрація розчиненого речовини в двох 

взаємодіючих фазах, залежить від температури і тиску. 

Колоїдні процеси 

У харчовій промисловості важлива роль належить дисперсним і 

колоїдних систем і їх властивостями. 

Дисперсними системами є більшість продуктів харчування: хліб, 

борошно, шоколад, сир, пиво і т.п. 

Дисперсні системи гетерогенні і складаються з двох фаз. Середовище, 

що містить речовини в роздробленому стані називається дисперсійним, а 

роздроблене (поділене в ній) речовина - дисперсійної фазою. Частинки 

речовини дисперсійної фази можуть мати різні розміри і форму. 

Колоїдні системи утворюються двома способами: Диспергування - 

дробленням великих часток грубодисперсних систем до колоїдної 

дисперсності; конденсацією - з'єднанням атомів, іонів або молекул в більш 

великі частки колоїдних розмірів. Необхідними умовами утворення 

колоїдних систем є нерозчинність речовини дисперсної фази в 

дисперсійному середовищі; досягненням частинками дисперсної фази 



колоїдної дисперсності; наявність стабілізатора, який повідомляє колоїдної 

системі агрегатну стійкість. 

У виробництві харчових продуктів диспергування і конденсація 

займають одне з провідних місць. Диспергування використовують при 

дробленні і подрібненні зерна в борошно, какао-бобів в какао-терте, цукру в 

цукрову пудру і т.п. 

Конденсація виникає в ректифікаційних апаратах при отриманні 

спирту, кристалізації цукру, випаровуванні розчинів, обклеювання вин тощо. 

 


