
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПРОДОВОЛЬЧИХ РЕСУРСІВ 

ПРОДОВОЛЬЧІ 
РЕСУРСИ 

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ 

№ 7 

К и ї в - 2 0 1 6 



УДК 338.43 
ББК 65.304.25 

П 78 
Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН України; Ін-т прод. ресурсів НААН України. -
Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна друкарня «Волиньполіграф»™ 2016.- №7 - 298 с. 
Р е д а к ц і й н а рада : 
М.П. Сичевський, академік НААН України, д-р екон. наук, професор (Головний редактор); 
Л.М. Хомічак, чл.-кор. НААН України, д-р техн. наук, професор (Заступник головного редактора); 
С.Б Вербицький, канд. техн. наук (Відповідальний секретар). 
Р е д а к ц і й н а к о л е г і я : 
М.П.Сичевський, академік НААН України, д-р екон. наук, професор; ЛМ. Хомічак, чл.-кор. НААН України, 
д-р техн. наук, професор; Л.В. Дейнеко, д-р екон. наук, професор; В.І. Дробот, чл.-кор. НААН України, д-р 
техн. наук, професор; Н.Ф. Кігель, д-р техн. наук; Ю.О. Лупенко, академік НААН України, д-р екон. наук, 
професор; С.Т. Олінійчук, д-р техн. наук, с.н.с.; Ю.Г. Сухенко, д-р техн. наук, професор; К.В. Копилова, д-р с.-
г. наук, с.н.с.; П.Л. Шиян, д-р техн. наук, професор; О.М. Шпичак, академік НААН України, д-р екон. наук, 
професор; А.Е. Юзефович, чл.-кор. НААН України, д-р екон. наук, професор. 
Рецензенти: 
Г.О. Єресько, академік НААН України, д-р техн. наук, професор; 
С.М. Василенко, д-р техн. наук, професор; 
С.М. Кваша, академік НААН України, д-р екон. наук, професор; 
О.В. Коваленко, д-р екон. наук. 

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту продовольчих ресурсів НААН України 
від 22 грудня 2016 р., протокол № 10 

Матеріали науково-виробничого збірника друкуються в авторській редакції. 
Усі статті проходять обов'язкове рецензування членами редакційної колегії, докторами наук з 

відповідного профілю наук або провідними фахівцями інших наукових і освітніх установ. 
Збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися 

результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук, з технічних наук -
затверджено наказом МОН України від 04.07.2014 № 793, економічних наук - затверджено наказом МОН 
України від 21.12.2015 № 1328. 
П 78 Продовольчі ресурси : зб. наук. пр. / НААН України ; Ін-т прод. ресурсів 

НААН України. - Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна друкарня 
«Волиньполіграф»™, 2016. - № 7 - 298 с. 
І8ІШ 978-617-7129-53-9 

Розглянуто актуальні теоретичні й практичні проблеми розвитку харчової промисловості України і перероблення 
сільськогосподарської сировини в умовах ринкових перетворень. Досліджуються та узагальнюються соціально-економічні, 
структурні, інноваційно-технологічні й екологічні аспекти діяльності промисловості, її галузей і підгалузей в Україні та окремих 
регіонах. Запропоновано заходи щодо підвищення ефективності й конкурентоспроможності, вдосконалення науково-технічного 
і фінансового забезпечення розвитку харчової та переробної промисловості на вітчизняному й світовому ринках. 

Для наукових працівників, спеціалістів, представників державних органів управління економікою. 
Рассмотреньї актуальньїе теоретические и практические проблемьі развития пищевой промьішленности Украиньї и 

переработки сельскохозяйственного сьірья в условиях рьіночньїх преобразований. Исследуются и обобщаются социально-
зкономические, структурньїе, инновационно - технологические и зкологические аспектьі деятельности промьішленности, ее 
отраслей и подотраслей в Украине и отдельньїх регионах. Предложеньї мерьі по повьішению зффективности и 
конкурентоспособности, совершенствованию научно-технического и финансового обеспечения развития пищевой и 
перерабатьівающей промьішленности на отечественном и мировом рьінках. 

Для научньїх работников, специалистов пищевой промьішленности. 
Іп іЬе соїіесііоп о^зсіепІіГіс рарегз аге сопзісіегесі Ше асіиаі апсі ргасїісаі ргоЬІеїш оГЧІкгаіпе'з (оосі іпсіизігу апсі ргосе5зіп§ 

оГ а§гісикига1 гаш таїег іа із іп Іептіз оґ тагке і Ігапзґогтаїіоп. ТИе зосіаі апсі есопот іс , зігисіигаї, іппоуаііоп апсі ІесЬпо1о§ісаІ, 
епуігоптепіаі азресіз оГ ІЬе іпсіизігу, ііз ЬгапсЬез апсі зиЬ-ЬгапсЬез іп ІІкгаіпе апсі з о т е ге§іопз аге гезеагсНесІ. ТНе асііопз іог ііпргоУІп§ 
оґ ІЬе сотреі іуепезз , зсіепііїїс апсі ІесНпісаІ, їїпапсіаі зиррогІіп§ ґог іНе сіеуеіортепі оНоосі ргосеззіп§ іпсЗизІгу іп ІЬе сЗотезііс апсі 
§1оЬа1 тагкеіз . 

ТНе сіі§ЬезІ із іог зсіепіізіз, зресіаіізіз, риЬІіс зесіог \уогкегз оІЧЬе есопоту . 

С В І Д О Ц Т В О про державну реєстрацію серія КВ №19800-9600Р від 29.03.2013 р. 

УДК 338.43 
І8ВК 978-617-7129-53-9 ББК 65.304.25 

© Національна академія аграрних наук України, 2016 
Інститут продовольчих ресурсів НААН України, 2016 

2 



ЗМІСТ 

М.П. Спчевськпй. Наукове обґрунтування розвитку біотехнологій в харчовій 
промисловості ' 9 

ТЕХНІЧНІ НАУКИ 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ ТВАРИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ 

К.В. Копилова. Генерування та трансфер інновацій - пріоритетні напрямки 
діяльності Інституту продовольчих ресурсів НААН 15 
Л. В. Баль-Прилипко, Е. Р. Старкова. Вдосконалення біотехнології копчено-
вареного балику з використанням бактеріального препарату ВасІоГегш СЗ -300 та 
композиції багатокомпонентного розсолу 22 
Л. У. Вогщехібська, В.Ю. Лазова, ЛМ. Борсолюк, Т.В. Шелкова. М'ясні консерви 
для прикорму дітей грудного та раннього віку 28 
H. Ф. Кігель, С.В. Горобець, МХ). Булаєвська, АХ). Гнатюк, О.В. Голуб. 
Метод детекції біогенних магнітних наночастинок у біологічному матеріалі різної 
природи 33 
О.В. Науменко. Методи селекції фаготолерантних штамів лактобактерій 38 
I.О. Романчук, Т.В. Рудакова, Л.О. Моісеєва, О.П. Гондар. Рисове борошно як 
стабілізатор у складі кисломолочних продуктів 46 
Ц.О. Король, ГС. Чумажька, Я.Ф. Жукова. Вплив жирової фази на інтенсивність 
протеолітичних процесів у сирах з білою плісенню 53 
М.О. Шугай, Я.Ф. Жукова, Н.А. Чорна, Г.Ф. Калмикова, ЮА. Охріменко. 
Використання ІасіоЬасіїїиз сазеізрр. Сазеі055 для захисту сиру від кишкової 
палички 63 
О.В. Боднарчук, ГО.Єресько, Н.Ф. Кігель. Дослідження структурно-механічних 
характеристик спредів 73 
С.Б. Вербшіьшй, О.В. Черняк, Н.М. Пацера. Продовольча безпека та 
агропромисловий комплекс: засадничі принципи та можливість їхньої реалізації у 
практиці технічного регулювання 79 
Г.Ф. Калмикова, Боднарчук. Формування реологічних показників сиру 
термокислотного під час ферментації сирної маси 87 
О.І. Потемська, Н.Ф. Кігель, С.Г. Даиилеико, В.М. Закревська. Відбір 
молочнокислих бактерій за реологічними характеристиками 92 
0.1. Скоромна, Г.М Огородиічук, Т.Л. Голубенко, О.О. Шуляк. Підвищення якості 
молока - нові перспективи для розвитку харчової галузі Вінниччини 100 
1.А. Дюдіна, Т.В. Стрікаленко. Обґрунтування подовження терміну зберігання 
молочних продуктів при використанні реагенту «Акватон» в їх виробництві 107 
М.М. Шинкарик, В.Я. Вороіцук, Г.О. Єресько, Т.В. Рудакова, С.А. Наріжний. 
Оптимальні гідродинамічні режими роботи роторно-вихрового емульсора при 
обробці сиркових мас 117 
А. А. Менчинська, Т.К Лебська. біологічна цінність паст на основі рибної ікри 125 

ПЕРЕРОБЛЕННЯ РОСЛИННИЦЬКОЇ СИРОВИНИ 

Л.М. Хомічак, С.В. Ткаченко, Т.В. Шейко, В.М. Татарчук. Визначення швидкості 
фільтрування напівпродуктів цукрового виробництва 131 
С.Т. Олійнічук, Т.І. Лисак, О.О. Коваль. Зброджування сусла підвищеної 
концентрації з крохмалевмісної сировини 139 

Роосі Кезоигсех, № 7, 2016 З 



B.В. Шутюк, СМ. Василенко, Ю.О. Дашковський. Інженерне моделювання 
комбінованого сушіння продуктів рослинного походження з використання 
мікрохвильового способу підведення енергії 144 
H.О. Григоренко, В.О. Штангеєв, Л.М., Хомічак.,Нова перспективна сировина для 
цукрової галузі 153 
А.М. Дорохович, О.В. Горзеи. Фруктова начинка для маффінів спеціального 
призначення 157 
А.В. Ковтун, В.М. Ковбаса, В.Я. Пічкур. Вплив харчових волокон на 
органолептичні показники формованих картопляних чіпсів 163 
C.Ю. Миколенко, Я.В. Гезь. Дослідження хлібопекарських властивостей 
спельтового та гарбузового борошна при використанні плазмохімічно активованої 
води 170 
А. Б. Семенова, О. П. Писарець, В. І. Дробот. Порівняння вуглеводно-амілазного 
комплексу пшеничного та спельтового борошна 178 
A.І. Андріянова, О.В.Дгішкантюк. Технологія Зоиз-Уісіе в харчуванні 
військовслужбовців 183 
0.1. Семенова, ЛР. Решетняк, Н.О. Бублієнко, О. А. Свменова. Біологічне 
дефосфатування промислових стічних вод 189 
ОМ. Заславськиіі, 0,М, Козгіч, Н.Д. Козич, А.Д. Кустовська, ОХ). В еліканое. 
Електрофізичні властивості водних розчинів цитрату магнію (3:2) 196 
B.В. Гудима, КВ. Копилова, О.А Науменко. Мікробний профіль грибкових 
кефірних заквасок 205 
В. І. Дробот, О. П. Іжевська, О. Д. Тесля, Ю. В. Бондаренко. Ефективність 
використання шроту насіння льону у хлібопекарській промисловості 210 

ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ 

О.В. Коваленко. Оцінка стану та рівнів монопольної влади на ринках продукції 
харчової промисловості 214 
I.В. Власенко. Формування та розвиток ринку м'ясної сировини в Україні 227 
0.1 Куць, Формування ефективної продовольчої системи України в умовах 
глобалізації 233 
О.Б. Шмагліи. Особливості просторової організації сировинної бази харчової 
промисловості України 239 
Л. О. Яіценко. Експрес-оцінювання конкурентоспроможності галузей харчової 
промрісловості 251 
О. А. Ткач. Оцінка ефективності факторів матеріальної мотивації на підприємствах 
хлібопекарської промисловості 261 
О.В. Бокііі. Методологічні підходи до оцінки ринку хлібобулочних виробів України 268 
1\П. Лисенко. Засади державної стратегічної політики розвитку сировинного 
потенціалу м'ясопереробної галузі 279 
Н.С. Юрчепко. Світовий досвід підвищення конкурентоспроможності харчової 
промисловості на основі кластерного підходу 285 

Роосі Кехоигсех, № 7, 2016 4 



ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 





ПРОДОВОЛЬЧІ РЕСУРСИ 

можливістю досягати однакової концентрації забруднювальних речовин, активного мулу і 
кисню повітря по всьому об'єму споруди. Метою модернізації традиційної установки 
аеробної ферментації, яка складається з двох ємностей — аеротенка і резервуара для 
відстоювання муло-водяної суміші, являлась заміна традиційних вторинних відстійників, 
які не завжди задовільняють встановленим вимогам двогодинного відстоювання муло-
водяної суміші і розділення її на очищену стічну воду і активний мул [12]. 

Концентрацію фосфатів у вихідній та очищеній стічній воді та кількість розчиненого 
кисню визначали за стандартними методиками. 

Результати і обговорення. Найбільша перевага віддається біологічному способу 
дефосфатування. Суть біологічного дефосфатування полягає в тому, що окремі види 
мікроорганізмів активного мулу у визначених умовах їх культивування поглинають 
фосфати з рідкої фази (стічної води) і виводять їх із очисних споруд разом із надлишковою 
біомасою мулу. 

Біологічне дефосфатування має великі переваги перед фізико-хімічним, так як не 
вимагає для його здійснення будь-яких хімічних реагентів і тому являється перспективним 
способом обробки стічних вод, які містять фосфор. Однак технологія біологічного 
дефосфатування в промислових масштабах до теперішнього часу не відпрацьована і тому 
не дає ефективних результатів. 

В процесі біологічного очищення стічних вод концентрація фосфору знижується. 
Однак після біологічного окиснення забруднень стоків, вміст фосфору дорівнює 1,0-3,0 
мг/дм3, що перевищує значення ГДК по фосфору для скиду очищених вод у поверхневі 
водойми у 2-5 разів [1,3]. 

Для того, щоб знищити вміст фосфору в очищених стічних водах необхідно 
передбачити впровадження додаткових анаеробних споруд, в яких здійснюється утворення 
летких жирних кислот. При цьому кількість фосфору, який поглинається активним мулом, 
збільшується в декілька разів. 

Встановлено, що бактерії роду АсіпоіоЬасіег, АгікгоЬасіег, НуркотісгоЬіит і 
ЗркаегоЬасіег паіат мають підвищену здатність до акумулювання фосфатів. Ці бактерії у 
великій кількості були знайдені в активному мулі досліджуваних очисних споруд. 

Якщо стічні води будуть низькоконцентрованими за органічними забруднювальними 
речовинами, кількість летких жирних кислот буде недостатньою для розвитку 
фосфорпоглинаючих бактерій. 

Основним методом біологічного видалення фосфору є анаеробне оброблення 
зворотного рециркуляційного активного мулу. Застосування такої технології дозволяє 
видалити фосфати із стічних вод з ефективністю 90% [2]. 

При використанні по черзі анаеробного і аеробного оброблення суміші стічної води і 
активного мулу ефект видалення фосфорвмісних сполук досягає 70%. Процес біологічного 
видалення фосфору із стічних вод представлений на Рис 1. 
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Час, год 

Рис. 1. Виділення і споживання фосфору в залежності від часу 

В анаеробній очисній споруді дефосфотуючі бактерії синтезують продукт запасу РНА 
(ро1уЬусігохуа1капоа1:§)? поглинаючи з біорозчеплюваного субстрату стічних вод та 
вивільнення енергії при внутрішньоклітинному гідролізі поліфосфатів. При цьому 
відбувається висолювання фосфатів у зовнішнє середовище. 

В аеробній очисній споруді РНА та органічні речовини, які містяться в стічних водах, 
окиснюються бактеріями. 

При респірації кисню виділяється енергія, яка необхідна бактеріям для відновлення 
запасу поліфосфатів та для їх росту. 

В середині біомаси, яка здійснює очищення, функціонують такі наступні субстанції 
РНА, які синтезовані із летких жирних кислот, складаючи вуглеводи; леткі жирні кислоти, 
які містять максимальну кількість атомів вуглецю; глікоген, який забезпечує механізми 
біологічного дефосфатування; катіони Са2+, М§ 2+ та К+, які виділяються в анаеробній стадії 
видалення фосфору [4]. 

Процес видалення фосфору залежить від вмісту летких жирних кислот (УРА) в 
анаеробній фазі та віку активного мулу. Ця залежність відображається прямою лінією: 

Ргеі = а + р + УРАир< (1) 
Поглинання фосфору в керованих стадіях відповідає логарифмічній кривій і 

визначається за формулою: 
Рирі = у + а1п(УРАир0 (2) 

Повне видалення фосфору (Ргет) може бути визначено за формулою: 
Ргеїп = Рир{ " Ргеї (3) 

Емпіричні коефіцієнти а і Р, у і а залежать від віку активного мулу, що відображено 
на Рис. 2 та Рис. 3. 

При збільшенні віку активного мулу зростає розклад фосфоропоглинаючих організмів 
і, відповідно, це призводить до лізісу поліфосфатів. 

Були визначені основні види фосфоровмісних сполук (Р-артофосфата, Р-струвіта, Р-
гідрооксиапатита), їх вміст в стічних водах різного походження і динаміка зміни їх 
процентного вмісту в залежності від значення рН. 
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Вік активного мулу, доба 

-Альфа •Бета 

Рис 2. Значення коефіцієнтів альфа і бета в залежності від віку активного мулу. 

Рис 3. Значення коефіцієнтів гамма і сігма в залежності від віку активного мулу. 

Також було визначено, що чим більша концентрація кисню в муловій суміші, тим 
більший ступінь видалення фосфору, так при зміні концентрації кисню від 0,5 до 4,0 мг/дм3 

ефективність видалення фосфору змінювалася від 13 до 29% [6]. 
Найбільша швидкість вилучення фосфатів досягалась в перші 40 хвилин ведення 

процесу, потім швидкість знижувалась і протягом 2 годин процесу дефосфатування 
виходила на постійний рівень. 

Питома константа швидкості вилучення фосфатів збільшувалась з ростом початкової 
їх концентрації при дозі 2,8 мг/дм3 виходила практично на постійний рівень. 

В результаті проведених досліджень не вдалось досягти концентрацій фосфатів після 
біологічного дефосфатування, які задовольняють нормам рибогосподарських водойм. Але 
ефективність дефосфатування все ж таки збільшилась до 40%. Для більш повного очищення 
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стічних вод від фосфору необхідно проводити доочищення реагентними способами. При 
введенні реагентів (солей амонію, заліза, вапна) в очищену воду, фосфати акумулюються 
пластівцями, які утворюються після гідролізу коагулянтів. При цьому також відбувається і 
процес хемосорбції. Ефективність видалення' фосфатів в цьому випадку зумовлена 
практично тільки дозою реагенту, так низькі дози реагенту - до 1 мг/дм3 не призводили до 
видалення сполук фосфору. Крім того, процес адсорбції фосфатів ускладнювався високим 
вмістом завислих речовин. Одним із найбільш популярних коагулянтів в теперішній час 
являється оксихлорид амонію. 

Крім того, такі природні сполуки, як цеоліти добре зарекомендували себе 
іонообмінними та сорбентами для очищення природних та стічних вод. Зокрема 
клиноптилоліт є ефективним сорбентом для вилучення із стоків біогенних елементів (азот 
та фосфор). Крім того у якості сорбенту може бути використаний відпрацьований цеоліт, 
який також може бути застосований і для вилучення металів із розчинів [10, 11]. 

Одержані результати досліджень свідчать про ефективність застосування цеоліту 
(криптилоліту) для видалення із стічної води сполук фосфору. 

Адсорбційну ємність сорбенту була визначена за формулою: 
С - С ^ _ Ь П О Ч ^ К І Н Ц у 

Ті 
ДЄ Споч. початкова концентрація фосфатів у розчині, мг-екв/дм , 
СКІНЦ.— кінцева концентрація фосфатів у розчині, мг-екв/дм3; 
п — наважка сорбенту, г; 
V— об'єм стічної води, взятої для дослідження, дм3. 
Результати розрахунків представлені на рис.4. 

Рис.4. Ізотерма сорбції фосфатів на природному сорбенті (цеоліті). 

Аналізуючи ізотерму сорбції фосфатів на природному сорбенті (рис. 4) слідує, що 
крива ізотерми знаходиться в області низьких концентрацій і є першою стадією ізотерми 
Ленгмюра. Це показує поступове вилучення фосфатів на сорбенті, але поки рівноваги цього 
процесу не досягнено. Це пояснюється низькими початковими концентраціями фосфору у 
досліджуваних розчинах. 

Висновки 
Фосфатні складові забруднень стічних вод призводять до евтрофікації водойм. Для 

усунення цієї проблеми розроблена математична модель біологічного дефосфатування в 
анаеробно-аеробних процесах обробки стічних вод. 
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