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ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АУДИТ ТА ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
ХАРЧОВОЇ, ЗЕРНОПЕРЕРОБНОЇ, КОМБІКОРМОВОЇ, 

ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ І КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. 
ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З МЕТОЮ 

ОДЕРЖАННЯ ЯКІСНОЇ БЕЗПЕЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
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експериментально визначено дисперсійний склад окремих порошків. Проведено матема-
тичні розрахунки оптимальних співвідношень розмірів добавок при їх одночасному вико-
ристанні. 

В результаті розроблено низку технологій збагачених харчових продуктів, які кла-
сифікуються за призначенням: вік або умови праці людини; медичними показниками що-
до дієтичного харчування; асортимент - від напоїв до готових харчових продуктів як для 
харчових підприємств так й для ресторанного господарства. 

Таким чином, запропоновано концепцію з подолання дефіциту ессенціальних мік-
ронутрієнтів в організмі людини, яка полягає в створені таких харчових продуктів, збага-
чених на ессенціальні мікронутрієнти, які б забезпечували динамічний баланс з надхо-
дження, засвоєння, депонування та виведення з організму мінеральних речовин.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРИЙМАННЯ ЗЕРНА ІЗ 
ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ НА ТОВ «УКРЕЛЕВАТОПРОМ» 
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*Одеська національна академія харчових технологій 
** ТОВ «УКРЕЛЕВАТОПРОМ» 

 
Пристрої приймання з залізничного транспорту мають місце практично на всіх елева-

торах, але з великою пропускною здатністю — на портових та перевалочних елеваторах. 
Метою роботи було дослідження кількісних характеристик приймання зерна з заліз-

ниці на зерновому терміналі ТОВ «Укрелеваторпром» для підвищення ефективності його 
роботи. 

Для реалізації цієї мети було необхідно розв’язати такі завдання: визначити кількісно-
якісні характеристики прийнятих культур та транспортних засобів; визначити тривалість 
періоду та щодобові обсяги надходження зерна залізничним транспортом; визначити обсяги 
середньодобового та максимального надходження зерна з залізниці; розрахувати коефіцієнти 
добової нерівномірності надходження зерна з залізниці на зерновий термінал. 

Об’єкт нашого дослідження — технологія приймання зерна на зерновому терміналі.  
Предмет дослідження — зернові культури, залізничний транспорт; лінії приймання із 

залізничного транспорту на ТОВ «Укрелеваторпром». 
Дослідження характеристик кількісного надходження зерна на підприємство прово-

дили за методикою, наведеною у науково-методичній літературі [1]. 
Для вивчення характеристик кількісного надходження зерна необхідно провести ана-

ліз даних підприємства, зробити необхідні розрахунки та виявити закономірності надхо-
дження зерна за певний період. Розв’язання таких завдань найбільш доступно шляхом аналі-
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зу статистичних закономірностей, які найбільш повно враховують сукупну дію різних чин-
ників, що визначають кінцевий результат таких процесів. Для отримання достовірних ре-
зультатів дослідження проводили за 3 роки — з 2012 по 2014 рр. Статистичний матеріал зби-
рали на підставі даних журналів накладних шляхом підсумовування кількості щодобово пе-
ревезеного ними зерна (нетто) на протязі всього періоду надходження зерна на підприємство. 
Результати вносили в таблиці за роками. 

Аналогічно дослідили групи культур, які надходили залізницею. Дані показали, що 
залізницею найбільше приймають злакові культури (78,1 % у 2012 р., 67,1 % у 2013 р., 
70,9 % у 2014 р.), що пояснюється їх високим попитом на міжнародному ринку зернових. На 
другому місці знаходяться олійні культури (15,1 %, 26,7 % та 26,3 % відповідно за роками), 
такі як ріпак та соняшник. З бобових культур на експорт відправляють горох та сою (6,8 %, 
6,2 % та 2,8 % відповідно за роками).  

На основі значень добових надходжень зерна за весь період щорічного надходження 
нами отримано наочне уявлення про динаміку перебігу приймання зерна за добу і в цілому за 
весь період надходження зерна. Були оброблені вихідні дані з підприємства про надходження 
зерна залізничним транспортом за період з 01.01.2012 по 31.12.2014 рр., тобто за три роки. 

При прийманні зерна з залізничного транспорту найбільш інтенсивно зерно на ЗАТ 
«Укрелеваторпром» надходить з середини червня до кінця грудня, а період надходження зе-
рна триває в середньому 327 діб. 

Використовуючи отримані дані та методики досліджень, для кожного з розглянутих 
років були визначені фактичні періоди надходження зерна залізничним транспортом; обсяги 
середньодобового надходження зерна; максимальні обсяги надходження зерна за періоди 
найбільш інтенсивного приймання, а також за добу максимальної роботи зернового терміна-
лу, які наведені в табл. 1. 

При аналізі роботи або при проектуванні підприємства необхідно мати показники, на 
підставі яких розраховують необхідну продуктивність технологічного і транспортного обла-
днання, а також пристроїв, що забезпечують безперебійне приймання і обробку зерна, що 
надходить. 

Таблиця 1 – Результати дослідження надходження зерна залізничним транспор-
том на зерновий термінал 

Найменування показників 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Період надходження, діб 315 331 333 
Обсяги надходження, т  1750218 1641515 1642530 
Середньодобові обсяги приймання, т/добу  5556 4959 4933 
Максимальні добові обсяги, т/добу 9035 9269 8814 

Найбільш важливими показниками для проведення таких розрахунків є період най-
більш інтенсивного надходження зерна на підприємство, кількість зерна і темпи його надхо-
дження в указаний період, який характеризується коефіцієнтами добової нерівномірності 
надходження зерна. 

Також нами були розраховані коефіцієнти добової нерівномірності надходження зер-
на з залізниці на підприємство, які потрібні для визначення необхідної продуктивності і кі-
лькості обладнання для приймання зерна. Отримані розрахункові значення коефіцієнтів до-
бової нерівномірності надходження зерна залізничним транспортом на зерновий термінал у 
порівняні з літературними (нормативними), наведено у табл. 2. 

Таблиця 2 – Фактичні та нормативні значення коефіцієнтів нерівномірності  
надходження зерна залізничним транспортом на зерновий термінал 

Найменування коефіцієнта За експериментальними даними За літературними 
даними [2]  2012 р. 2013 р. 2014 р. 

Добової нерівномірності, Кдоб 1,62 1,86 1,79 2,5 
Місячної нерівномірності, Кміс 1,31 1,40 1,35 2,0 
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Проведені розрахунки показують, що отримані нами значення коефіцієнтів добової та 
місячної нерівномірності відрізняються за роками, але не перевищують нормативних, за 
якими зазвичай проводять розрахунки необхідного обладнання зернових терміналів. Викори-
стання фактичних коефіцієнтів дає можливість проводити розрахунок мінімально необхідно-
го обладнання для забезпечення безперебійної роботи підприємства. 

Таким чином, результати проведених досліджень надходження зерна залізничним 
транспортом на зерновий термінал дозволили визначити тривалість періоду надходження 
зерна, річні, середньодобові та максимальні обсяги його надходження, а також коефіцієнти 
добової та річної нерівномірності надходження зерна. 

Визначені фактичні коефіцієнти добової нерівномірності надходження зернових з за-
лізниці у період 2012–2014 років склали відповідно Кдоб = 1,62; 1,86; 1,79, а місячної нерів-
номірності відповідно Кміс = 1,31; 1,40; 1,35. За нормативами такі коефіцієнти мають значен-
ня Кдоб = 2,5 та  Кміс = 2,0, що дозволяє використовувати їх для перевірочного розрахунку 
обладнання підприємства на даних технологічних операціях.  
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МАСОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ ЩУРІВ ДВОХ ПО-

КОЛІНЬ ПРИ ВЖИВАННІ  ГЛІФОСАТ-РЕЗЕСТЕНТНОЇ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКО-
ВАНОЇ СОЇ ТА РАУНДАПУ 

*Дроник Г.В., д-р біол. наук, **Чорна І.В., здобувач 
*Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН 

**Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 
У всьому світі найбільше вирощують раундап-резестентну генетично модифіковану 

сою, а гербіцид «Roundup» є широко використовуваним у сільському господарстві. В статті 
подані результати дослідження впливу традиційної, гліфосат-резистентної генетично моди-
фікованої сої та впливу самого гербіциду «Roundup» на масометричні показники внутрішніх 
органів щурів двох поколінь.  

Токсичні речовини можуть призводити до зміни масометричних показників внутріш-
ніх органів та зміни постнатального розвитку щурів, тому дослідження впливу генномодифі-
кованої сої та гербіциду «Roundup» на організм тварин є дуже актуальним [1]. 

Дослідження проводилися на щурах лінії Вістар, які були поділені на п’ять груп: І 
група — інтактна група; ІІ група — у раціоні щурів 20…26 % корму замінювали на тради-
ційну  сою; ІІІ група — у раціоні щурів 20…26 % корму замінювали генномодифікованою 
соєю, яку не обробляли гербіцидом «Roundup»; IV група — щурі, які вживали генномодифі-
ковану сою, яку обробляли гербіцидом; V група — щурі, які отримували разом з питною во-
дою гербіцид.  

Зразки сої обох сортів (традиційної та генетично модифікованої) перевіряли на наяв-
ність генетичної модифікації, яку визначали за двома методами: якісного та кількісного ана-
лізу [2, 3]. У зразку № 2 виявлені цільові послідовності промотора 35S вірусу мозаїки цвітної 
капусти (CaMV) та термінатора NOS (Т-NOS) T1 плазміди Agrobacterium tumifaciens.  

Для знешкодження антипоживних речовин та зниження уреазної активності соєві бо-
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