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2.1  Визначення технологічної системи  

В загальновизначеному розумінні під системою розуміють якимось чи-

ном упорядковану множину різнорідних взаємозв'язаних між собою та утво-

рюючих деяку єдність елементів. Будь-яка технологічна лінія підпадає під це 

загально прийняте визначення системи, оскільки складається із певної зазда-

легідь визначеної кількості різнорідних технологічних операцій, що об'єд-

нанні певним чином для виготовлення певного продукту визначеної кількості 

та якості. Окремі технологічні операції об'єднують в угруповання (дільниці, 

цехи), тобто в середині технологічної лінії (системи) утворюють підсистеми, 

які повинні мати деякі властивості цілої системи (технологічної лінії). 

У відповідності з фундаментальними визначеннями загальної теорії сис-

тем треба визначити характерні особливості системи: 

1.  Наявність мети функціонування, яка визначає її основне призначен-

ня. Для технологічної системи основною метою є випуск продукції певної 

якості та кількості. Ця мета досягається послідовним виконанням окремих 

завдань, які здійснюються складовими системи-підсистемами (технологічни-

ми операціями). 

2. Наявність керування, тобто упорядкованість системи — приведення її 

у відповідність з метою та завданнями системи. Керування здійснюється без-

посередньо працівниками (ручне керування), працівниками з використанням 

технічних засобів (автоматизоване управління) або тільки технічними засо-

бами, які працюють за програмами, що розроблені працівниками (автоматич-

не керування). 

3. Система має визначену структуру і розкладається на підсистеми, ос-

новною ознакою яких є її цільове призначення. Мета функціонування кожної 

підсистеми виходить із загальної мети функціонування системи і є часткою 

функціонування системи більш високого рівня. 

4.  Ієрархічність побудови системи. Це означає, що кожна складова сис-

теми (підсистема) може розглядатись як система, яка в свою чергу сама є 

складовою системи більш високого порядку. 

5. Безперервна зміна стану елементів підсистем без зміни структури  

(графа)   системи,   оскільки  при  зміні  структури змінюється вся система 

(нова або удосконалена технологія). 

 



На базі цих загальних положень будь-яку технологічну лінію (виробниц-

тва хліба, цукру, лугів, кислот, пального, тощо) можна розглядати як систе-

му, що складається із окремих технологічних операцій (подрібнення, сорту-

вання, нагрівання, вилучення вологи, хімічні і біохімічні перетворення) або 

підсистем. Комплекс окремих технологічних операцій іноді об'єднують в 

групи (цехи, дільниці) розглядаючи їх як підсистеми більш високого порядку 

в системі технологічної лінії. 

Об'єднання окремих технологічних операцій в групи (цехи, дільниці) 

пов'язано частіше зі зручністю керування. Зі зміною систем керування об'єд-

нання окремих операцій в дільниці (цехи) може змінитися. 

Технологічна лінія - це відкрита система, яка залежить від умов зовні-

шнього середовища, визначає її життєдіяльність та взаємоурівноваженість із 

зовнішнім середовищем (попит ринку, технічний прогрес, наукові доробки, 

нове устаткування, тощо). 

Крім того, що технологічна лінія як система складається із фізико-

хімічних систем, вони є складовою системи організації виробництвом (керу-

вання підприємством) через яку здійснюється взаємозв'язок із зовнішнім се-

редовищем (ринок). 

При дослідженні структури системи і її властивостей, в тому числі і 

властивостей системи моделей, відрізняють структурний і функціональний 

підходи. При структурному підході виявляють склад відокремлених елеме-

нтів системи та зв'язок між ними. Найбільш загальним описом структури 

вважають топологічний, який дозволяє визначити частини системи і зв'язок 

між ними на основі теорій графів. При функціональному описі поведінки 

системи реалізують функціональний підхід, який оцінює функції, котрі вико-

нує, чи повинна виконувати система, що приводять до досягнення мети. Фу-

нкціональні і структурні (морфологічні) описи можуть бути об'єднані і одер-

жані емпіричним або аналітичним методом аналізу фізико-хімічних явищ. 

Класичний підхід до аналізу технологічних ліній або систем використо-

вують при удосконаленні діючих ліній, розглядаючи кожну складову техно-

логічного процесу послідовно з метою її відповідності кінцевій меті техноло-

гії за різними ознаками. 

Системний підхід використовують звичайно при проектуванні нових 

технологічних ліній, починаючи з аналізу ринку готової продукції або послуг 

(маркетингу). Спочатку можливість його збуту в певній кількості та якості 

встановлюють вимоги до продукту, а потім встановлюють необхідну потуж-

ність виробництва. Виходячи з асортименту, якості та кількості готової про-

дукції, наявності та якості сировини, встановлюють послідовність технологі-

чних операцій, необхідне устаткування та можливість його постачання. 

При визначенні послідовності технологічних операцій встановлюють 

об'єм та площу приміщень, витрати на її обслуговування, шляхи постачання 

енергії, сировини, допоміжних матеріалів, робочої сили тощо. Тобто, систем-

ний підхід починають "з кінця", будуючи відповідні моделі не тільки для 

проектування, але й для здійснення самого проекту (управління проектами). 

 



Викладене дозволяє зробити висновок:  

1) технологічною системою умовно можна назвати сукупність техноло-

гічних операцій, що виконуються над продуктом, що переробляється (сиро-

виною) у визначеній послідовності; 

2)  технологічну систему можна сформувати із різних елементів в різних 

комбінаціях, але при цьому повинна бути чітко сформульована технологічна 

мета системи (кількісні та якісні характеристики її функціонування); 

3) технологічна система знаходиться в рівновазі, якщо кількість однорі-

дних частинок (молекул, клітин), що виходять з однієї частини системи (фа-

зи, речовини) дорівнює кількості вхідних; 

4) умовою рівноваги (узгодженості) технологічної системи з вищим рів-

нем керування є відповідність її продукції попиту на ціни. 

 

2.2 Технічний рівень об'єктів технологічних систем 

Показники якості технологічних процесів 

Під якістю будь-якої продукції, в тому числі окремих технологічних 

процесів, обладнання, технологічних ліній, продукту, що виробляється і т.д., 

розуміють сукупність показників, що обумовлюють придатність продукції 

задовольнити певні потреби згідно з її призначенням. 

Під властивістю продукції розуміють об’єктивну особливість, яка ви-

являється при її створенні, експлуатації чи споживанні, ознакою — якісну 

або кількісну характеристику, до параметрів — тільки кількісну. Якщо тех-

нологічна лінія, машина, апарат призначена для виконання якої-небудь тех-

нологічної операції (відокремлення від домішок, надання певної форми, змі-

ни якостей об'єкту обробки, тощо), то якість машини, апарату визначається 

мірою виконання заданого призначення (ефективністю). 

Якість продукції або якогось технологічного об'єкту треба оцінювати 

показниками якості — кількісними характеристиками об'єкту одного чи 

декількох властивостей, з яких складається якість.  
Одиничний показник якості продукції характеризує одну її властивість, 

комплексний (груповий, узагальнюючий) — декілька властивостей. Визнача-

льним є той показник, за яким вирішено оцінювати продукцію (виріб, маши-

ну, агрегат, тощо) на визначеному етапі її аналізу.  

Інтегральний показник визначається відношенням сумарного корисного 

ефекту від експлуатації або споживання продукції по відношенню до сумар-

них витрат на її створення або експлуатацію. Ці загальні положення і визна-

чення регламентовані міжнародними стандартами. 

Рівень якості продукції визначають як відносну характеристику її якості, 

основою якої є порівняння показників якості з їх базовим значенням. Техніч-

на досконалість продукції визначається її технічним рівнем, або відносною 

характеристикою якості, основою якої є порівняння показників, які характе-

ризують їх технічну досконалість, з базовими показниками, тобто з такими 

значеннями цих показників, які прийняті за основу при порівняльній оцінці. 

Оцінку за технічним рівнем використовують при відсутності економічних 

показників. 



Як базове значення вибирають зазвичай нормативні, тобто ті значення, 

які встановлено нормативною документацією (технічними умовами, прави-

лами, інструкціями, тощо). Базове значення можна обрати виходячи з відо-

мих характеристик найбільш розповсюджених типових машин, апаратів, тех-

нологічних ліній і т.і. Зазвичай як базові значення вибирають такі, що мають 

достовірні дані. 

Таким чином, для визначення технологічного рівня або удосконалення 

якого-небудь технологічного засобу (машини, апарату, технологічної лінії, 

тощо) необхідно встановити номенклатуру показників якості, визначити їх 

базові значення, порівняти отриманні таким чином числові показники з базо-

вими і проаналізувати результати порівняння. 

Номенклатура показників якості харчової продукції залежить і від 

визначених умов її створення і застосування: 

1. Показники призначення, які характеризують функціональну та техно-

логічну ефективність і конструктивну досконалість. 

2. Показники надійності, які оцінюють властивості довговічності, ремо-

нтопридатності і збережуваності. 

3. Показники технологічності, які використовують для оцінки витрат ма-

теріалів, засобів виробництва і часу при технологічній підготовці виробницт-

ва, виготовленні, технологічному обслуговуванні і ремонті. 

4. Показники стандартизації, які характеризують відповідність продукції 

стандартам та оригінальним пристроям. 

5. Ергономічні показники, які оцінюють систему "людина-техніка" і вра-

ховують комплекс гігієнічних, фізіологічних та психологічних особливостей, 

що проявляються у виробничих умовах. 

6. Естетичні показники, які оцінюють інформаційну виразність і раціо-

нальність форми, цілісність композиції і досконалість виробничого виконан-

ня продукції. 

7. Патентно-правові показники, які вказують міру оновлення технічних 

рішень, використаних в продукції, їх патентний захист, а також можливість 

безперешкодної реалізації продукції в країні і за її межами. 

8. Екологічні показники, які оцінюють рівень впливу на навколишнє се-

редовище при експлуатації. 

9. Показники безпеки, що характеризують безпеку персоналу при вико-

ристанні продукції. 

Методи визначення показників якості технічної продукції 

Для оцінки показників обладнання використовують методи, які можна 

поділити на дві групи: 

1) за способом  отримання  інформації  (вимірювальний, реєстраційний, 

органолептичний, розрахунковий); 

2) за джерелами отримання інформації (традиційний, експертний, соці-

ологічний). 

Так, вимірювальний метод ґрунтується на інформації, яка добувається за 

допомогою технічних вимірювальних засобів. Реєстраційний засіб викорис-

товує ту інформацію, яка здобута шляхом підрахунку числа визначених по-



дій, предметів або витрат (відмов устаткування, витрат на ремонт, тощо). Ор-

ганолептичний метод базується на інформації, яку отримують як результат 

дії органів почуття (зору, слуху, нюху, дотику та смаку) і залежної від здіб-

ностей, кваліфікації та навичок осіб-контролерів. Розрахунковий засіб засто-

совують при обробці інформації за допомогою теоретичних та емпіричних 

залежностей. Визначення значень показників якості виконується при тради-

ційному заході уповноваженими особами експертних та обчислювальних 

підрозділів (лабораторій, конструкторських відділів) організацій та підпри-

ємств. При експертному методі — групою спеціалістів-експертів; при соціо-

логічному — фактичними чи потенціальними споживачами продукції шля-

хом опитування. 

Оцінку рівня якості продукції проводять диференціальними, комплек-

сними та інтегральними методами. 

При плануванні технічного рівня обладнання використовують абсолютні 

показники його якості. 

Галузеві стандарти і нормативно-технічна документація (НТД) встанов-

лює базові показники якості і коефіцієнти вагомості обладнання. Вони отри-

мані на основі науково-технічного аналізу результатів випробувань облад-

нання в порівняльних умовах і обумовлені перспективами розвитку техніки. 

Оцінюючи рівень якості обладнання враховують, що високі початкові 

технічні показники його, є необхідною, але недостатньою умовою регламен-

тованої якості, характеризують лише потенційно виробничо-технічні можли-

вості обладнання, які можуть бути реалізовані за умови відповідної надійнос-

ті. Надійність як комплексна властивість складається з багатьох відносно са-

мостійних властивостей, що характеризують безвідмовність,  ремонтоприда-

тність, збережуваність. В залежності від призначення і складності об'єкту 

можуть бути домінуючі окремі властивості та їх сукупність. В технологічних 

системах оцінка надійності необхідна для визначення сталої можливості їх 

використання за призначенням в процесі функціонування. Надійність облад-

нання, є однією із головніших його властивостей, закладається при розробці, 

забезпечується в процесі виготовлення, зберігається при транспортуванні і 

зберіганні, підтримується в умовах експлуатації. 

Технологічною системою можна називати сукупність технологічних 

операцій, що виконуються в певній послідовності над продуктом, шо переро-

бляється. Технологічну систему можна сформувати із різних окремих елеме-

нтів в різній комбінації, але при цьому повинна бути чітко сформульована 

технологічна мета системи у вигляді кількісних та якісних характеристик. 

Основні або загальні завдання технологічної системи: забезпечення 

заданих або оптимальних властивостей готової продукції, відповідність ви-

робництва екологічним умовам та безпеки для працюючих, раціональне ви-

користання сировини, ресурсо- та енергозбереження, інтенсифікація, інфор-

маційне забезпечення виробництва та забезпечення найбільшого прибутку. 

Вони можуть бути виконані тільки при врахуванні основних технологічних 

принципів: скорочення часу проведення процесів, найкращого використання 

сировини, енергії, устаткування та утилізації відходів. 



2.3 Принцип раціонального використання сировини 

Крім вирішення головного завдання технології — максимального вироб-

ництва продукції заданого призначення і якості при мінімальних витра-

тах, при організації харчових виробництв необхідно виконувати також низку 

обов'язкових обмежень, а саме: безпечність продукції для споживача, безпеч-

ність виробництва для довкілля та працюючих на ньому, суспільна доціль-

ність та економічна ефективність, тобто одержання для виробника максима-

льного прибутку. Частіше всього про оптимальність варіанту технічного і 

технологічного рішення процесу роблять висновок з розміру інтегрального 

показника ефективності виробництва — собівартості одиниці продукції. 

Особливістю більшості харчових виробництв є те, що основною, іноді домі-

нуючою, складовою (до 60…80 %) собівартості продукції є вартість сирови-

ни. Тому ж природно, що її ефективне використання є надто важливим в хар-

човій технології. 

Вартість сировини, тобто речовини з якої виробляють готову продукцію 

складає значну частину вартості виробництва. У зв'язку з цим для всіх без 

винятку виробництв максимальне використання сировини є одним із основ-

них засобів зниження питомих затрат на виготовлення продукції. 

Завищені витрати сировини приводять до зниження потужності техноло-

гічних ліній по готовому продукту. Для тих галузей промисловості, в яких 

потужність визначається кількістю переробленої сировини за одиницю часу, 

від якості сировини залежить кількість виробленої продукції та міра викори-

стання устаткування. Завищені витрати сировини приводять до збільшення 

витрат пального, електроенергії, води на одиницю продукції, тобто приво-

дять до збільшення собівартості продукції. 

Основними показниками якості сировини вважають наявність або кон-

центрацію в ній корисної речовини. Наприклад, в залізній руді міститься 

50...70% заліза, в мідній — 0,5...3,0% міді, в марганцевій — 20...50% марган-

цю, урану в урановій руді міститься біля 1%. В цукровому буряку міститься 

16...24% цукру. Вихід м'яса складає біля 50% від живої ваги тварини і т.п. 

Крім основної сировини використовують допоміжну, яка полегшує ви-

лучення цільового продукту: розчинники при екстрагуванні, піноутворювачі 

при флотації, поглиначі при адсорбції небажаних речовин. Наприклад, для 

вилучення олії із рослинної сировини на кожну тону сировини витрачають 8 

кг бензину. 

Вода є дуже важливою допоміжною сировиною, оскільки в більшості 

виробництв без використання води неможливе виробництво взагалі. Не мен-

шу роль як робочий агент грає повітря. 

Комплексне використання сировини полягає в переробці всіх складових 

частин сировини без відходів. Комплексне використання сировини частково 

розв'язує питання про екологію виробництва, бо при цьому не потрібні затра-

ти на будівництво очисних споруд. 



Вважають, що кожні 11 років потреба в сировині у світі подвоюється. 

Людство вже давно використовує природні ресурси — вугілля, торф, нафту, 

гази, руди, мінерали, різні солі. А вартість сировини становить (60...70)% со-

бівартості продукту. І хоч поки що підприємства забезпечуються всіма вида-

ми сировини, нестача деяких починає відчуватись, і виникає проблема мате-

ріальних ресурсів. Є декілька способів їх розв'язання: 

 використання доступної сировини (природного газу, продуктів нафто-

переробки тощо); 

 використання  концентрованої  сировини (з великим вмістом корисних 

компонентів). Концентрують таку сировину на збагачувальних фабриках, в 

результаті цього стають дешевшими транспортування і переробка сировини, 

забезпечується швидке проведення хімічних реакцій та більший вихід проду-

кту; 

 заміна харчової сировини нехарчовою. Так, замість жиру для добуван-

ня миючих засобів використовують парафіни нафти, етиловий спирт добува-

ють не з картоплі, пшениці і жиру, а з етилену тощо. Для добування 1000 т 

натурального каучуку необхідна праця 15500 робітників, а для такої ж кіль-

кості синтетичного — тільки 15 робітників. Як бачимо, цей напрямок пов'яза-

ний із зменшенням матеріальних та трудових затрат. 

Раціональне використання сировини і матеріалів харчового виробни-

цтва залежить від багатьох факторів, в першу чергу, від їх відповідності 

меті виробництва, від їх якості і безпеки, від ступеню переробки, від стану 

технологічного обладнання, рівня технології та інших.  

Відповідність сировини меті виробництва означає її придатність для 

ефективної переробки в певні (завдані) види продукції певного призначення 

та рівня якості. Наприклад, якщо завданням консервного виробництва є виго-

товлення маринованих томатів, то до сировини вирішальними вимогами бу-

дуть однорідність томатів за розміром, формою, забарвленням, ступенем сти-

глості. Якщо ж виробничим завданням передбачений випуск томатної пасти 

або пюре, то вирішальними показниками стають вже не розмір і форма, а 

вміст сухих речовин, кількість насіння та ступінь стиглості. При недотри-

манні цих вимог вихід готової продукції буде зменшуватись, а собівартість 

зростати. Тому при формуванні виробничих планів і виборі номенклатури 

продукції необхідно обов'язково виходити з наявності відповідної для цього 

сировини, а при обмеженості вибору номенклатури — формувати сировинну 

базу саме під задану номенклатуру. 

Надзвичайно впливовим фактором на ефективність використання 

є якість та безпечність продовольчої сировини. Від них безпосередньо за-

лежать якість, безпечність і собівартість готової продукції. Основними кри-

теріями якості і безпеки харчової сировини є: вміст корисних компонентів, 

наявність сторонніх, у тому числі і шкідливих, домішок, наявність дефектів, 

пошкоджень, хвороб, що ведуть до зниження якості продукції, збільшення 

відходів і втрат сировини. 



Вміст корисних компонентів (або компонента) у сировині визначає її ви-

трати на одиницю продукції. Чим вищий цей показник, тим більш прийнят-

ною є сировина, більше вихід готової продукції і менше витрати сировини. 

Так, наприклад, при переробці великої рогатої худоби вищої категорії вгодо-

ваності вихід м'яса та жиру сягає 60—65% від живої маси, а від худих — 

тільки 40—45%. На виробництво 1 т 30% томатної пасти витрачається 5,5 т 

томатів з вмістом сухих речовин 8%, а при використанні плодів з 4% сухих 

речовин — 11т. Таким чином, невідповідність сировини технологічним ви-

могам збільшує її витрати, а це, в свою чергу, знижує продуктивність вироб-

ництва (по готовому продукту), призводить до збільшення витрат енергоре-

сурсів, праці, часу, збільшенню навантаження на технологічне обладнання і в 

кінцевому результаті — до зниження економічної ефективності виробництва. 

Суттєвою характеристикою якості продовольчої сировини є наявність і 

характер сторонніх домішок: землі, піску, органічних (бадилля, солома, 

листя та ін.), металевих, сировини інших видів тощо. На якість сировини та-

кож впливає наявність і кількість нестандартної (некондиційної) сировини. 

До такої відноситься сировина, що не відповідає вимогам за формою, розмі-

ром, забарвленням, а також сировина з механічними ушкодженнями, уражена 

шкідниками або хворобами. Така сировина потребує сортування, додаткової 

обробки; вона нестійка в зберіганні, а тому збільшуються її втрати і зростає 

кількість відходів. Все це негативно впливає на організацію та ефективність 

виробництва. 

При виготовленні деяких харчових продуктів з особливими вимогами до 

смаку, аромату, вмісту біологічно активних речовин тощо вимоги до сирови-

ни стосуються не тільки її хімічного складу (вміст цукрів, кислот, незамінних 

факторів, БАР), однорідності та кондиційності, а й її здатності зберігати свої 

показники протягом певного часу, наявності шкідливих забруднень, ступеня 

зараженості мікроорганізмами. Так, при виробництві продуктів для дитячого 

та дієтичного харчування, лікувального та спеціального призначення, нату-

ральних вин, плодових та овочевих соків, деяких натуральних консервів і мо-

лочних продуктів вимоги до сировини більш жорсткі й чітко визначені, які 

пов'язані з суворими обмеженнями у використанні добрив та отрутохімікатів 

при вирощуванні та при рільничій обробці землі.  

Особливе значення має вибір таких видів сировини, які мають більші 

періоди зберігання, оскільки при підвищенні припустимих періодів зберіган-

ня якісні показники готового продукту або вихід його зменшуються. Поряд з 

чистотою сировини та відсутністю вад і пошкоджень важливе значення ма-

ють стандартні розміри та правильна форма сировини. Для вироблення де-

яких видів продукції спеціально підбирають та вирощують сорти городини та 

садовини певної форми з незначною глибиною залягання очок, з оптималь-

ною товщиною шкірки тощо. 

В таких виробництвах якість сировини визначає рівень механізації та ав-

томатизації процесів очищення. В консервній галузі механізація процесів 



можлива при правильній формі та стандартних розмірах городини та садови-

ни. При неправильній формі та різних порушеннях (вадах) використовується 

ручне доочищення, яке значно знижує ефективність, приводить до переви-

трат сировини та підвищенню собівартості продукції. 

З розвитком технологічних процесів, розширенням асортименту продук-

ції, підвищенням рівня механізації та автоматизації вимоги до якості сирови-

ни не тільки підвищуються, а зовсім змінюються. 

Вимоги до виведення нових сортів плодів, зерна, олійних та інших куль-

тур ставляться перед селекціонерами. Хімічний склад, фізичні властивості та 

форма сировини повинна відповідати новим прогресивним технологіям та 

забезпечувати одержання продукції підвищеної якості. 

Синтез їжі з неорганічних речовин поки є більше теоретичною науковою 

проблемою, але породжує проблему знаходження нових видів сировини. Є 

деякі успіхи в перетворенні природних органічних речовин шляхом викорис-

тання хімічних та мікробіологічних методів обробки. Технологія в основному 

складається з операцій по виведенню з органічних сполучень окремих скла-

дових частин та комбінації їх для створення продуктів з новими поживними 

та смаковими властивостями з непридатної для виготовлення харчів сирови-

ни. Створенням таких технологій можна збільшити харчові ресурси та особ-

ливо ресурси білку. Найбільш відомим продуктом є штучна чорна ікра (ка-

в'яр). Основним напрямком досліджень цієї проблеми вважають пошук ефек-

тивних методів одержання та використання білків мікробіологічного по-

ходження, а також одержання білків із риби, сої, насіння олійних культур, 

водоростей, вторинних молочних продуктів та ін. 

При розширенні виробництва білків рослинного походження можна бу-

де замінити значну частину м'яса при виробництві м'ясних продуктів та мо-

лока. Для одержання харчового білка поряд з продуктами рослинного похо-

дження є можливість використати малоцінні продукти тваринного похо-

дження (малоцінну рибу та інші морські організми). 

Важливим джерелом білка є дріжджі. З хлібопекарських дріжджів мож-

на одержати чисті білки та амінокислоти у вигляді порошку для збагачення 

різних мучних продуктів та кулінарних виробів. 

Раціональне використання сировини означає також її комплексну глибо-

ку переробку, під якою розуміється найбільш повне, безвідходне використан-

ня всіх, потенційних можливостей сировини. Для харчових виробництв це 

важлива проблема. Так, тільки в консервній промисловості при переробці 

плодів і овочів відходи становлять щорічно близько 700—800 тис. т, що 

створює не тільки виробничі, а й екологічні проблеми. До них відносяться 

вичавки з плодів, овочів і ягід, насіння та кісточки, грона, шкірки, бадилля, 

плодоніжки і т.і. Але ці відходи містять значну кількість поживних та інших 

цінних речовин і можуть бути ефективно перероблені на потрібну продук-

цію. Наприклад, при виробництві соків з яблук відходи у вигляді вичавок 



складають 20—40%. Здебільшого ці відходи вивозять на звалища, в кращому 

випадку використовують на кормові цілі. Однак їх можна переробляти для 

одержання пектину, яблучно-пектинової пасти, сухих фруктових порошків, 

натуральних ароматизаторів та інших продуктів, які наша харчова промисло-

вість вимушена імпортувати з-за кордону. Аналогічним прикладом можуть 

бути відходи томатного виробництва у вигляді шкірки і насіння. З цих відхо-

дів виробляють високоякісну олію, харчові рослинні білки, барвники та кор-

мове борошно. Подібне становище з відходами спостерігається і в інших га-

лузях АПК. 

Упровадження в харчових виробництвах глибокої комплексної перероб-

ки сировини на основі безвідходних технологій дозволить значно розширити 

асортимент продукції, зменшити витрати сировини, частково вирішити еко-

логічні проблеми виробництв, а в кінцевому рахунку підвищити економічну 

ефективність роботи підприємств. 

Найбільш поширеним способом оцінки раціональності використання си-

ровини є складання матеріального балансу технологічних операцій 

та продуктових розрахунків руху сировини по операціях технологічного 

процесу. При складанні матеріального балансу операцій враховують всі ком-

поненти складу та їх теоретично можливий вихід на всіх технологічних опе-

раціях. Продуктові розрахунки дозволяють враховувати всі можливі відхи-

лення виходу продукту від теоретичного, що спричиняється дією термодина-

мічних, кінетичних та інших факторів технологічного процесу. 

Основою продуктових розрахунків є рівняння матеріального балансу, 

що відображає закон збереження маси. Відповідно цього закону маса сиро-

вини, яка поступає на переробку, дорівнює масі вихідних продуктів, відходів і 

втрат у виробництві. 

З метою підвищення ефективності використання сировини перед техно-

логічною наукою і практикою постає завдання чіткого визначення технологі-

чних вимог до сировини: її хімічного складу, фізичних та споживчих власти-

востей, стійкості до факторів транспортування, зберігання та переробки. Це 

дасть можливість спрямувати селекційну роботу на створення нових, більш 

ефективних її видів і сортів, на пошук замінників імпортної та дорогої сиро-

вини, на розробку технологій використання місцевої, нетрадиційної та мало-

цінної сировини 

 

2.4 Принципи ресурсо- та енергозбереження технологічної системи 

Харчові виробництва відносяться до енерговитратних. В якості енерго-

ресурсів частіше всього використовуються гаряча водяна пара, гаряча вода, 

електричний струм, природний газ, тверде та рідке паливо. Гаряча пара і вода 

є основними теплоносіями в технологічних процесах нагрівання, пастериза-

ції, стерилізації, уварювання, випарювання, дистиляції, сушіння та інших. 

Електрична енергія використовується у приводах технологічних машин і ме-

ханізмів, у транспортних пристроях, у холодильних установках, сушарках 

тощо. При випіканні, обжарюванні, коптінні, сушінні застосовують природ-



ний газ, тверде та рідке паливо або топочні гази, що утворюються при їх спа-

люванні в термоагрегатах. Гаряча вода і пара широко застосовуються також 

для миття та стерилізації тари, обладнання, для санітарної обробки техноло-

гічного устаткування, виробничих приміщень. 

Частка вартості енергоресурсів у собівартості одиниці харчової продук-

ції може сягати 20—25%. Так, при виробництві однієї тони м'яса витрачаєть-

ся 50—80 кВт год. електричної енергії та 20—35 т пари, а на одну тисячу 

умовних банок консервів відповідно — 7—34 кВт-год. та 160—1090 т пари. 

У зв'язку з цим великі переробні підприємства мають власні джерела енерго-

постачання (котельні, електричні підстанції). 

Як і у випадку з сировиною, основним способом оцінки раціональності 

використання енергоресурсів є складання енергетичного балансу. Оскільки, 

згідно з законом збереження енергії, сума всіх видів енергії в замкнутій си-

стемі є постійною. 

У харчових виробництвах переважним видом енергії є теплова, тому ча-

стіше за все складається тепловий баланс. 

На жаль витрати енергії на виробництво харчових продуктів в Україні 

майже в 2,4 рази більші, ніж в Європі. 

Ефективність використання енергії в технологічному процесі встанов-

люється за допомогою енергетичного балансу.  

Частку використання теплоти в технологічному процесі або технологіч-

ній операції зображають тепловим ККД (ƞт) або коефіцієнтом використання 

енергії, під яким розуміють відношення кількості теплоти, що використана на 

ведення технологічної операції Qт, до загальної кількості витраченої теплоти 

Qз  

   
  

  
. 

Для характеристики раціональності використання енергії саме на техно-

логічні потреби іноді розраховують коефіцієнт корисного витрачання енергії 

в окремих операціях, стадіях або технологічному процесі в цілому. Він відо-

бражає відношення витрат енергії на проведення технологічної операції (ста-

дії, процесу) до загальних витрат. 

Щоб підвищити ККД та досягти економії матеріальних і енергоресурсів, 

у харчових виробництвах запроваджуються прогресивні ресурсо- і енергоз-

берігаючі технології та устаткування, які розроблені вітчизняною й світовою 

технологічною наукою. Необхідно підкреслити, що на вітчизняних вироб-

ництвах зміна технологій і обладнання відбувається вкрай повільно. Значна 

частина технологій і технологічного обладнання застарілі, не відповідають 

сучасним вимогам. Наслідком цього є витрати енергоресурсів на одиницю 

продукції в декілька разів більші, ніж при використанні прогресивних техно-

логій і обладнання. 



Метою принципу раціонального використання технологічного 

устаткування ставиться збільшення виходу продукції з одиниці площі або 

об'єму робочої зони апарата (агрегату), тобто збільшення ступеня викорис-

тання, завантаження машини. Реалізація цього принципу дає можливість 

зменшити кількість одиниць обладнання при постійному обсязі випуску про-

дукції. Тим самим зменшується амортизаційна частка собівартості. Або, на-

впаки, при одній і тій самій чисельності парку обладнання можна збільшити 

випуск продукції, собівартість якої буде знижуватися. 

Один з найпоширеніших заходів раціонального використання енерго-

ресурсів і устаткування — організація руху технологічних потоків за про-

титічними або перехресними схемами, коли вхідний потік сировини чи про-

міжного продукту до агрегату підігрівається теплом вихідного потоку, тем-

пературу якого необхідно знизити. Такі схеми широко застосовуються в 

конструкціях проточних підігрівачів, пастеризаторів, сушарок, ректифікацій-

них колон тощо. Другим ефективним способом економії теплової енергії є 

використання вторинних теплоносіїв у вигляді сокової пари, конденсату або 

інших відпрацьованих теплоагентів на тих технологічних операціях, на яких 

їхня температура ще достатня. За цим принципом працюють багатокорпусні 

вакуум-випарні установки при виробництві концентрованих томатопродук-

тів. 

Суттєвим фактором раціонального використання енергоресурсів та уста-

ткування є також суворе дотримання технологічного режиму для запобігання 

"холостої" роботи агрегатів або, навпаки, затримки сировини чи проміжного 

продукту в агрегаті більше потрібного часу, для виключення неузгодженос-

тей параметрів вихідних і вхідних потоків, що призводять до порушення ста-

більності процесу, необхідності операції зберігання. В технологічних проце-

сах, які побудовані за періодичною схемою, стабільність процесу досягається 

або підбором обладнання з однаковою продуктивністю і тривалістю робочого 

циклу (що є малоймовірним при великій кількості одиниць обладнання), або 

створенням паралельних дільниць, на яких одна і та ж операція виконується 

почергово в різних машинах (дільниця стерилізації в консервному ви-

робництві), або введенням в процес операції зберігання (міжопераційні нако-

пичувачі).  

Наприклад, в процесі подрібнення твердих тіл вихідний подрібнений 

продукт повинен містити фракції тільки заданого "непереподрібненого" про-

дукту, а в процесі сушіння — не пересушувати тощо. "Переподрібнення" та 

"пересушування" пов'язані з надлишковими витратами енергії, а крім того 

можуть привезти до одержання некондиційного продукту. Одним із засобів 

економії енергії є вилучення з потоку початкового продукту частинок необ-

хідної кінцевої якості (розмірів, вологості) перед тим, як направити матеріал 

на подальшу переробку, тобто вилучення будь-якого цільового компоненту з 

початкового потоку. 



З впровадженням у харчових виробництвах обладнання з програмним 

автоматичним управлінням досягнення стабільності періодичного процесу 

стає можливим і економічно доцільним. У безперервних або комбінованих 

процесах стабільність досягається завдяки чіткій узгодженості параметрів 

потоків між операціями або використанням операції зберігання. 

Важливим заходом для економії енергії на виробництві є зменшення її 

втрат в оточуюче середовище шляхом ретельної ізоляції паро- та водопро-

водів, зони нагріву термоагрегатів, теплоізоляції виробничих приміщень  та 

ін. 

Як уже зазначалось, до наднормативних витрат енергоресурсів та неефе-

ктивного використання обладнання може призводити застосування неякісної 

або некондиційної сировини, періодичного режиму роботи устаткування, за-

старілих технологій та технологічного обладнання. Виходячи з вимог прин-

ципів раціонального використання енергії та устаткування, витікають основні 

завдання проектувальників технологічних процесів та конструкторів 

технологічного обладнання: забезпечення стабільності роботи агрегатів і 

всього процесу в цілому, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих тех-

нологій, досягнення оптимальної продуктивності кожного агрегату, макси-

мальна автоматизація управління процесом, безпечні умови роботи, низька 

вартість і матеріаломісткість обладнання, його ремонтоздатність та надій-

ність в роботі, легкість в управлінні та зміні режимів роботи (перепрограму-

ванні). 

 

2.5 Принцип інтенсифікації процесів 

Під інтенсифікацією технологічного процесу розуміється збільшення 

швидкості його перебігу наслідком чого є зростання продуктивності за оди-

ницю часу. Згідно з загальним кінетичним законом цього можна досягти збі-

льшенням потенціалу процесу, збільшенням кінетичного коефіцієнту або од-

ночасним збільшенням обох факторів. В практиці харчових виробництв ви-

користовуються окремі або всі ці способи інтенсифікації в залежності від 

особливостей конкретного процесу. 

На практиці частіше використовується спосіб, що полягає в максималь-

но можливому збільшенні початкового потенціалу. Це досягається за рахунок 

збільшення градієнтів переносу — градієнту температури, тиску, концентра-

ції, напруги струму або іншої переносимо! субстанції. 

Згідно з молекулярно-кінетичною теорією взаємодії підвищення темпе-

ратури в зоні реакції призводить до збільшення швидкості руху молекул (іо-

нів, атомів), через що зростає ймовірність їх зіткнення і взаємодії. Крім того, 

підвищення температури збільшує внутрішню енергію взаємодіючих часток, 

а це збільшує кількість ефективних контактів між ними. За правилом Ареніу-

са - Ванпг-Гоффа підвищення температури в зоні реакції на 10° С збільшує 



швидкість реакції в 2—4 рази. Таким чином, вплив підвищення температури 

на швидкість процесу має комплексний характер.  

Шляхом підвищення температури інтенсифікують процеси термічного 

сушіння, уварювання, випарювання, розчинення, десорбції та інших. Для 

цього підвищують температуру в робочій зоні або попереднім нагрівом про-

дуктів, або підігрівом робочої зони за допомогою барботування гарячої пари, 

змійовиків або обігрівальних кожухів. У випадку зворотніх процесів — кон-

денсації, кристалізації, абсорбції, адсорбції, сублімації збільшення швидкості 

процесу досягають зниженням температури в робочій зоні. Це можливо шля-

хом попереднього охолодження продукту або безпосереднім охолодженням 

робочої зони апарата. 

Значно більшого ефекту інтенсифікації можна досягнути шляхом одно-

часного поєднання впливу температури і тиску. Найчастіше таке поєднання 

використовується при проведенні процесів, частина або всі компоненти яких 

знаходяться в газовій фазі.  

Поєднання зміни температури і тиску широко використовується в хар-

чових технологіях при проведенні сорбційних, хімічних, гідромеханічних та 

інших процесів. Так, наприклад, у цукровій промисловості, вино- і пивороб-

ному, безалкогольному виробництвах для прискорення насичення розчинів 

вуглекислотою підвищують її тиск та знижують температуру рідкої фази. 

Для інтенсифікації процесів сушіння, випарювання, уварювання поєднують 

підвищення температури до найбільш можливої межі зі зниженням тиску 

(вакуумуванням). У процесах конденсації, навпаки, знижують температуру і 

підвищують тиск. Для прискорення фільтрування та мембранних процесів 

тиск або збільшують над мембраною, або зменшують під нею. 

Але найбільш поширеним у харчових технологіях способом інтенсифі-

кації є зміна концентрацій взаємодіючих компонентів, її забезпечують або 

підвищенням початкової концентрації вихідних компонентів, або зменшен-

ням рівноважної за рахунок відведення цільового продукту з робочої зони. 

Для підвищення початкової концентрації, в залежності від агрегатного стану 

компонентів, проводять сортування, очищення, збагачення твердих видів си-

ровини, а у випадку рідин або газів — концентрування, очищення від шкід-

ливих домішок, підвищення тиску. Відведення цільового продукту також 

можна здійснювати різними способами в залежності від його агрегатного 

стану, твердого — осадженням, фільтруванням, центрифугуванням; газо- або 

пароподібного — видаленням, конденсацією, вибірковою адсорбцією або аб-

сорбцією; рідкого — кристалізацією, діалізом, відсмоктуванням тощо. 

В гетерогенних процесах збільшенню рушійної сили сприяє зростання 

або оновлення поверхні фазових контактів реагуючих речовин. Це призво-

дить до збільшення ймовірності контактів та взаємодії реагентів, що рівноз-

начно підвищенню концентрації. Збільшення поверхні фазових контактів в 

гетерогенній системі "газ — рідина" зазвичай досягають такими засобами, як: 



♦ утворення тонкого шару або плівки рідини шляхом її розподілу на по-

верхні насадок або інших носіїв (барабанні сушарки, насадкові абсорбери, 

плівкові випарні апарати);створення рідкого аерозолю шляхом розпилюван-

ня,розбризкування рідини в певному робочому об'ємі газу(розпилювальні 

сушарки, льодогенератори, коптильні агрегати з рідкими аерозолями); 

♦ диспергування газової фази в рідині (реактори-барботери, тарілчасті 

ректифікаційні апарати, сатуратори, пінні апарати з завислим шаром). 

В гетерогенних системах "газ — тверде тіло" або "рідина — тверде тіло" 

збільшення поверхні фазових контактів забезпечується такими засобами: 

♦ зменшенням розміру часток твердої фази та рівномірним її розподілом 

в робочому об'ємі рідини або газу; 

♦ інтенсивним механічним перемішуванням подрібненої твердої фази у 

робочому об'ємі; 

♦ створення завислого ("киплячого") шару подрібненої твердої фази 

шляхом продування через нього газу або пропусканням потоку рідини. 

Ці засоби збільшення або оновлення поверхні фазових контактів широко 

використовуються в конструкціях багатьох технологічних машин та агрегатів 

для сушіння, коптіння, соління, очищення, освітлення харчових продуктів. 

Інтенсифікацію технологічних процесів можна, як зазначено вище, за-

безпечити також шляхом збільшення кінетичних коефіцієнтів. Розроблено 

велику кількість таких способів прискорення перебігу перетворень. В їх ос-

нову покладено руйнування або зменшення товщини прикордонного рівно-

важного шару, зміну властивостей або структури взаємодіючих у процесі 

компонентів. Для руйнації чи зменшення рівноважного шару, що утворюєть-

ся на межі розділення фаз, використовують різні методи збуджень: вібрацію, 

турбулізацію, активацію поверхні, імпульсні зміни (пульсацію) температури, 

тиску, напруги тощо. 

Для збільшення кінетичних коефіцієнтів шляхом зміни властивостей або 

структури компонентів необхідно викликати зміни на їх міжмолекулярному, 

молекулярному та атомарному рівнях. Це можливо здійснити за допомогою 

електричних та магнітних полів, іонізуючих випромінювань, світлових та 

акустичних збуджень, теплового удару тощо. Розвиток фундаментальних на-

ук постійно доповнює арсенал цих методів. 

 

2.6 Принцип найкращого використання устаткування 

Цей принцип можна сформулювати як досягнення максимальної вели-

чини продукції, яку одержують з одиниці об'єму або з одиниці поверхні апа-

рату чи машини, з одиниці довжини робочих органів, тобто найкраще вико-

ристання робочого простору устаткування. Сформульована таким чином ме-

та відноситься безпосередньо до технологічного процесу (максимально мож-

ливі швидкості процесів в апаратах), так і до організації виробництва (збіль-

шення завантаження, ліквідація простоїв апаратів та ін.). Використовуючи 



цей принцип, можна знизити витрати на одержання певного продукту, оскі-

льки величина амортизаційних відчислень залишається незмінною (стала ча-

стина), а кількість продукту збільшується. 

Узгодження роботи устаткування при безперервних процесах заснована 

на правильному виборі потужності апаратів. Пікові ситуації в системах без-

перервної дії не виникають, оскільки апарати мають постійне завантаження. 

Міжопераційні збірники в цьому випадку можуть бути використані як ава-

рійні ємності для відведення реагентів. Узгодженість роботи періодично пра-

цюючих апаратів та машин може бути забезпечена програмним авто-

матичним керуванням. 

При наявності проміжних ємностей надійність функціонування безпере-

рвного технологічного процесу збільшується зменшенням величини зміни 

продуктивності при зміні витрат основного продукту.  

Введення проміжних ємностей в структуру безперервного тех-

нологічного процесу підвищує також надійність лінії щодо відмов, аварійних 

та інших збуджень. 

З принципу найкращого використання устаткування витікають основні 

вимоги до машин та апаратів. 

1. Максимальна або задана (відповідна всієї технологічній лінії) продук-

тивність та висока інтенсивність праці. 

2. Найбільший вихід продукту та розподільна здатність процесу (виве-

дення цінного або вилучення шкідливого компоненту), які забезпечуються 

оптимальними параметрами (температурою, тиском, швидкістю робочих аге-

нтів та органів, концентрацією початкових речовин тощо. 

3. Мінімальні енергетичні витрати на подрібнення, відокремлення, пе-

ремішування та транспортування матеріалів та найкраще використання утво-

реної в апараті та підведеної в апарат теплоти. Зниження енергетичних ви-

трат на переміщення газів та рідин досягається головним чином зниженням 

гідравлічного опору апарату та вибором оптимальних конструктивних пара-

метрів. 

4. Сталість режиму, легка керованість та безпека при обслуговуванні 

машини або апарату. Ці умови забезпечуються раціональною конструкцією 

машини і апарату та незначною зміною параметрів технологічного режиму 

під дією різних збуджень. 

5. Низька вартість апарату та ремонту, ремонтопридатність та надійність 

в роботі, які досягаються простотою конструкції, використанням дешевих 

міцних, стійких проти спрацювання конструкційних матеріалів. 

При розробці систем автоматичного керування машинами та апаратами 

до них ставлять вимоги, що пов'язані з можливостями одержання інформації 

про їх функціонування встановленням вимірювальних засобів, а також мож-

ливостями встановлення виконавчих механізмів та пристроїв. 

 



2.7 Принцип оптимального варіанту 

Цей принцип отримав таку назву тому, що сутність його полягає саме в 

виборі серед багатьох можливих варіантів одного або декількох, які є най-

більш придатними, оптимальними для конкретних умов підприємства, тех-

нологічного процесу або окремої операції. В якості критеріїв відбору можуть 

бути різні показники: собівартості, продуктивності, доступності, якості, без-

пеки, технічної досконалості тощо. Принцип може бути застосований до ви-

бору того чи іншого варіанту технологічного процесу; технологічної лінії; 

варіантів компонування складових лінії; типу і продуктивності машин і апа-

ратів в складі лінії; параметрів режиму; видів сировини і матеріалів; номенк-

латури продукції; варіантів рецептури й т.ін. У кожному конкретному випад-

ку він зводиться до вибору того варіанту процесу, лінії, машини, режиму чи 

інших складових процесу, які б забезпечували успішне виконання виробни-

чого завдання при оптимальних витратах. 

У технологічній практиці цей принцип використовують найчастіше при 

проектуванні, модернізації або дослідженні процесів. Завдання оптимізації 

варіанта можна вирішувати різними методами: експериментальними, експер-

тними або аналітичними. При невеликій кількості можливих варіантів прово-

дять їх експериментальну перевірку (перебір) на реальних або модельних 

об'єктах. Таким шляхом, наприклад, обирають варіанти компонування і роз-

міщення обладнання, вибір варіантів сировини, технологічного режиму та 

його параметрів, рецептури складу тощо. При неможливості або недоцільно-

сті експериментальної перевірки, а також в разі невизначеності, недостатнос-

ті вихідних даних про варіанти користуються експертними оцінками, тобто 

вибір ґрунтується на судженнях експертів — висококваліфікованих фахівців, 

які мають досвід у вирішенні подібних завдань. 

При великій кількості варіантів і можливості представлення їх у форма-

лізованому виді (математичних рівнянь) використовують математичні (ана-

літичні) методи, частіше всього методи лінійного та нелінійного програму-

вання, методи функціонально-вартісного аналізу, методи теорії масового 

обслуговування та ін. Спочатку всю сукупність варіантів досліджують мето-

дами факторного, кластерного або логічного аналізу для групування варіан-

тів за певними критеріями. Завдяки такій процедурі проводиться "просіюван-

ня" варіантів, зменшення їх кількості або формування певного числа од-

норідних груп варіантів. Далі для кожного з варіантів (або груп) складають 

математичний опис у вигляді систем рівнянь та нерівнянь за вибраним мето-

дом оптимізації і обчислюють ці системи за допомогою комп'ютерних техно-

логій. 

Математичні методи дають можливість отримувати точні кількісні оцін-

ки того чи іншого варіанта, але, на жаль, тільки за одним критерієм. Якщо ж 

треба мати оцінку за декількома критеріями, то вибирають компромісний ва-

ріант. 



Використання принципу оптимального варіанта дає можливість об'єкти-

вного обґрунтування доцільності та економічної ефективності впровадження 

в харчових виробництвах новітніх досягнень науки, техніки, передового дос-

віду; оптимальних параметрів технологічних режимів; високопродуктивного 

обладнання; ресурсо- та енергозберігаючих технологій, комплексної механі-

зації і автоматизації; сучасних інформаційних управляючих систем і техно-

логій. Саме цей принцип забезпечує в умовах конкретного виробництва об-

рання того варіанта процесу, в якому оптимально враховуються вимоги зако-

нів фундаментальних наук, економіки і управління і завдяки цьому досяга-

ється головна мета виробництва — випуск запланованої продукції в заданому 

обсязі потрібного рівня якості при мінімальних витратах. 

Конкретно цей принцип при проектуванні виражається у виборі такої 

послідовності технологічних операцій, режимів, типів машин, сполучаючих 

трубопроводів та інших комунікацій, засобів механізації та автоматизації, яка 

б забезпечила досягнення заданих технологічних вимог при мінімальних за-

тратах на виробництво. 

Поняття оптимального варіанту розміщення устаткування включає: 

■ мінімальну протяжність комунікацій; 

■ використання природних напорів для транспортування рідин та сип-

ких матеріалів; 

■ централізоване розміщення устаткування для використання однотип-

них процесів (операцій); 

■ додержання заданої почерговості виконання технологічних операції та 

правил безпеки праці. 

Принцип оптимального варіанту передбачає визначення продуктивності 

технологічних ліній, відповідність продуктивностей окремих типів устатку-

вання продуктивності технологічної лінії, безперервність або періодичність 

роботи окремих дільниць (устаткування).  

Сучасні методи оптимізації дозволяють знаходити оптимальні рішення 

тільки для одного критерію; якщо об'єкт оптимізації необхідно оцінити декі-

лькома критеріями; то звичайно вибирають компромісний варіант. В деяких 

випадках можлива формалізація вибору компромісного варіанту за допомо-

гою методів кваліметрії. Одним із методів, який визначає та формалізує спів-

відношення між різними критеріями, є рішення по Парето. Рішення Парето 

вважають оптимальним, якщо значення будь-якого критерію можливо пок-

ращити тільки за рахунок погіршення значень останніх критеріїв. Методи 

оптимізації по Парето визначають правила вибору за формальними ознаками 

переваги одних критеріїв над іншими. 

Найбільш простим засобом знаходження оптимального (найкращого в 

якому-небудь розумінні) рішення є перебір всіх можливих варіантів з насту-

пним їх порівнянням. Цей метод використовують при обмеженому числі ва-

ріантів або при порівняно нескладних обчислювальних процедурах. Практи-



чно цей метод нереальний, оскільки нескінчене число припустимих варіантів 

рішень неможливо перебрати за обмежений період часу. При виборі найкра-

щих рішень часто використовують інтуїтивні методи, засновані на досвіді та 

інтуїції фахівців, але ці рішення не гарантують оптимального варіанту та до-

ступні тільки обмеженій кількості фахівців. 

З усіх математичних методів оптимізації найбільше використовуються 

методи лінійного та динамічного програмування.   

 


