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ПОТУЖНОСТЕЙ ОЛІЙНО-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 
 

Розглянуті особливості розрахунку виробничих потужностей олійно-
жирової галузі промисловості. Проаналізовано рівень та розроблені 
напрямки підвищення їх використання. 

 
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із 

науковими чи практичними завданнями. В умовах ринкової 
економіки України однією із актуальних проблем є проблема 
забезпечення економічного росту промислових підприємств, яка 
передбачає виявлення потенційних можливостей розвитку 
виробництва. Одним із шляхів розвитку виробництва виступають 
виробничі потужності.  

Основною метою даного дослідження є виявлення потенційних 
можливостей підприємств олійно-жирової галузі та розробка 
напрямків поліпшення їх використання. 

Виробничі потужністі в олійно-жировій галузі представляють 
собою максимально можливий випуск продукції на підприємстві за 
умови виконання завдань по номенклатурі, асортименту, якості і 
максимальному завантаженні устаткування і виробничої площі, 
використання сучасних технологічних процесів і форм організації 
виробництва і праці на основі прогресивних норм використання 
матеріальних і трудових ресурсів [1, 2]. 

Розрахунок виробничих потужностей на підприємствах олійно-
жирової галузі, необхідний для обгрунтування планового випуску 
продукції, виявлення внутрішніх ресурсів зростання виробництва, 
складання балансу потужностей; визначення відповідності робочих 
місць і трудових ресурсів, оцінки потреби в кадрах; економічного 
обгрунтування рівня спеціалізації та кооперувань, а також визначення 
обсягу необхідних капітальних вкладень. 

Виробничі потужності визначаються в цілому по галузі, 
підприємствам і окремим виробництвам. Розрізняють вхідну, вихідну, 
середньорічну та проектну виробничу потужність. Вхідна – це 



 
виробнича потужність на початок планового року. В залежності від 
впровадження нової техніки, удосконалення технологічних процесів 
вона протягом року змінюється. Вихідна – виробнича потужність на 
кінець планового року. Вона знаходиться як: 

 

вибПввПвхПвихП −+= ,   (1) 

 
де Пвх – вхідна потужність; 
Пвв – сума потужностей, які вводяться на протязі планового 

року; 
Пвиб – сума потужностей, які вибувають з різних причин 

протягом року. 
Проектна виробнича потужність закладується при проектуванні 

підприємств. В олійно-жировій промисловості виробнича потужність 
розраховується в залежності від особливостей виробництва продукції. 
Так, потужність олійнодобувних заводів виражається у тонах олійного 
насіння [1]. Основним цехом, по якому визначається потужність 
олійноексткраційного заводу, є екстракційний цех, в якому до 
ведучого обладнання відноситься екстракційна лінія. 

Потужність пресового олійнодобувного заводу розраховується 
по потужності пресового цеху з ведучим обладнанням – преси 
остаточного віджиму. 

Потужність олійнодобувних заводів знаходиться як: 
 

ТПАМ ⋅⋅= ,    (2) 
 
де А – кількість одиниць однотипного обладнання на ведучій 

стадії; 
П – потужність одиниці обладнання на ведучій стадії за добу; 
Т - річний розпоряджувальний фонд роботи обладнання. 
При визначенні річного фонду робочого часу передбачається 

такий режим роботи, який забезпечував би найбільш повне 
використання сировини. Для олійнодобувних заводів властивий 
безперервний режим роботи протягом всього року. Зупинка 
допускається лише на поточний та капітальний ремонти. Такий режим 
обумовлений тим, що процес добування олії вимагає високих 
температур, певного тиску та стабільного режиму роботи. 

При зупинці заводу з метою недопущення псування сировини і 
напівфабрикатів обов’язково проводиться чистка всього обладнання. 



 
В зв’язку з цим кожна зупинка і пуск заводу зв’язані з втратами 
робочого часу, зниженням продуктивності обладнання, а також зі 
збільшенням теплоенергетичних витрат. Тривалість зупинок олійно-
жирових виробництв на ремонти наведена в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Тривалість зупинок на ремонти, дні 

Потужність олійно-екстракційних 
заводів 

Види 
зупинок 

до 400 
т/добу 

від 400 до 
800 т/добу 

800 т/добу і 
вище 

Пресові 
заводи 

Календарний 
час 

365 365 365 365 

Поточний 
ремонт 

22 22 22 22 

Капітальний 
ремонт 

23 28 30 18 

Річний фонд 
робочого 
часу 

320 315 313 325 

 
Потужність маргаринового та майонезного заводів виражається 

в тонах виробленого маргарину чи майонезу за рік. Для них 
характерна двозмінна робота з використанням вільного часу доби для 
санітарної обробки приміщення і обладнання, а також для його 
профілактичного ремонту та огляду. 

Передбачається зупинка виробництва в вихідні та святкові дні, а 
також на капітальний ремонт один раз у рік на 25-30 днів. При 
необхідності у вихідні дні проводиться поточний ремонт обладнання і 
виробничих приміщень. Іноді поточний ремонт досягає 10 днів. В 
середньому річний фонд часу роботи маргаринових та майонезних 
заводів становить 230-265 днів. 

Виробнича потужність гідрогенізаційних заводів розраховується 
по потужності автоклавного цеху, в якому ведучим обладнанням є 
батарея автоклавів або окремі автоклави. Продуктивність батареї 
автоклавів, яка помножена на річний фонд робочого часу, дає 
потужність гідрогенізаційного заводу по виробці саломасу за рік. 
Річний фонд гідрогенізаційного заводу обчислюється, виходячи з 
того, що виробництво саломасу здійснюється по безперервному 
процесу і зупиняється на капітальний ремонт. Затрати часу на 



 
поточний ремонт не перебільшують двох діб на місяць, капітальний – 
25-30 діб. 

Виробнича потужність рафінаційних цехів визначається з 
продуктивності ведучого обладнання – нейтралізатора, або 
безперервно діючої лінії по рафінації. При цьому враховується вплив 
на неї вида і якості олії, яка направляється на рафінацію. Таким 
показником є кислотне число. Чим менше кислотне число, тим 
швидше іде процес рафінації. В зв’язку з цим в розрахунках 
потужності рафінаційного цеху приймається середня кислотність олії 
за останні 2-3 роки. 

Річний фонд робочого часу рафінаційних цехів визначається з 
доцільності цілодобового режиму роботи з зупинкою на вихідні та 
святкові дні. В ці дні здійснюється поточний ремонт, перевірка 
вакумної системи і санітарна обробка приміщень. На капітальний 
ремонт затрачується не більше 20 днів за рік. 

Однією з складових розрахунку виробничої потужності є 
продуктивність обладнання. Вона розроблюється на основі технічних 
характеристик устаткування, які наведені в технічному паспорту. В 
ряді випадків при визначенні норм продуктивності дорогого і 
складного обладнання здійснюються спеціальні дослідження і 
розроблюються оптимальні умови експлуатації такого устаткування. 
Для нетипового обладнання такі норми продуктивності розробляються 
на рівні підприємства. 

При розробці норм продуктивності обладнання враховують 
режим технологічного процесу (температура, тиск, швидкість подання 
сировини та інше); характеристики готової продукції (твердість, 
температура плавління, колір, кислотність та інше); ступінь 
використання сировини [3]. Так в залежності від олійності шроту 
знаходимо продуктивність екстракційної лінії; від установленого 
проценту вмісту лузги в жмисі залежить продуктивність екстракційної 
зерновійки. Батарея автоклаву безперервної дії при виробці харчового 
саломасу має продуктивність 115-120 т продукції за добу, а при 
виробці технічного саломасу – 35-90 т. 

Середньорічну потужність знаходять наступним чином: 
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де Т1і – кількість місяців роботи виробничої потужності і-го 

виду, що вводяться; 
Т2j – кількість місяців бездіяльності потужності j-го виду, що 

вибувають; 
m – кількість потужностей, що вводяться; 
n – кількість видів потужностей, що вибувають. 
Оцінку використання потужностей здійснюють по 

середньорічній потужності як: 
 

100

серП

фО

вК ⋅= ,    (4) 

 
де Оф – фактичний обсяг продукції; 
Псер – середньорічна виробнича потужність. 
В таблиці 2 наведена виробнича потужність олійнодобувних 

виробництв та її використання за 2005 рік. 
 
Таблиця 2 – Виробнича потужність олійнодобувних виробництв 

Виробництва Середньорічна 
потужність, 

тис. т 

Перероблено 
насіння, 

тис. т 

Використання 
потужності, 

% 
1. 
Олійнодобувні 

4601,9 3059,6 66,4 

1.1 
Екстракційні 
заводи 

4382,3 2913,8 66,5 

1.2 Пресові 
заводи 

219,6 145,8 66,4 

 
Згідно показникам таблиці 2 використання потужності 

олійнодобувних виробництв в цілому по галузі становить 66,4%. Це 
свідчить про наявність резервів росту виробництва. По окремим 
підприємствам таким як Запорізький ОЖК використання потужності 
досягає 97%. В той же час на Каховському ОЕЗ (Каргіл) цей показник 
найменший і обчислюється в 28,4%. 

Відповідно до показників таблиці 3 використання потужностей 
маргаринових виробництв в середньому по галузі становить 55,1% і 



 
коливається в межах від 101,5% на Кіровоградському ЗМЖ до 20,7% 
на Харківському ЖК. 

 
Таблиця 3 – Виробнича потужність маргаринових і жирових 

виробництв та її використання 
Виробництва Середньорічна 

потужність, 
тис. т 

Вироблено 
продукції, 

тис. т 

Використання 
потужності, 

% 
1. Маргаринові 
виробництва 

470,8 259,5 55,1 

2. Жирові 
виробництва 

   

2.1 Саломас 188,3 102,6 54,5 

2.2 Майонез 98,3 44,2 45,0 

 
Використання потужностей по виробництву саломасу становить 

в середньому по галузі 54,5%. Найвищого рівня 83,5% цей показник 
досягає на Вінницькому ОЖК і найнижчого на Харківському ЖК – 
14,6%. В виробництві майонезу використання потужностей по галузі 
обчислюється в 45% і коливається від 155,6% на Одеському ОЖК до 
5,1% на Пологівському ОЕЗ. 

За останні шість років рівень використання середньорічної 
потужності виробництв олійно-жирової галузі постійно змінювався. 

Так за період з 2000 року по 2005 рік використання середньої 
виробничої потужності олійнодобувних виробництв коливалось у 
межах від 57,3% у 2001 році до 86,4% у 2003 році. В наступні роки 
спостерігається тенденція його зниження. Використання 
середньорічної потужності по виробництву маргаринової продукції 
поступово збільшувалось і в 2004 році досягло 65,3%. В 2005 році 
простежується деякий спад порівняно з 2004 роком на 10,2%. 
Використання потужності саломасу за аналізований період 
змінювалось з 50,3% до 54,5%. В 2002 році спостерігається 
найменший їх рівень, а саме 29,4%. В використанні потужностей по 
виробництву майонезу значних змін не відбувалось. Незначний рівень 
використання середньорічних потужностей по виробництвам 
пояснюється введенням нових потужностей. 

Відповідно до показників таблиці 3.4 за період з 2000 року по 
2005 рік середньорічна виробнича потужність олійнодобувних 



 
виробництв збільшилась в 1,77 рази, у тому числі екстракційних 
заводів – у 1,78 рази, пресових заводів – у 1,6 рази, про що свідчать 
показники таблиці 4. 

 
Таблиця 4 – Середньорічна потужність виробництв олійно-

жирової галузі, тис. т 
Роки Виробництва 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 

1. 
Олійнодобувне 
виробництво 

2601,8 2601,8 2601,8 3181 3354,9 4601,9 

1.1 
Екстракційні 
заводи 

2464,3 2464,3 2464,3 2934 3117,7 4382,3 

1.2 Пресові 
заводи 

137,5 137,5 137,5 247 237,2 219,6 

2. 
Маргаринове 
виробництво 

      

2.1 
Маргаринова 
продукція 

333,4 333,4 333,4 365,2 365,2 470,8 

3. Жирове 
виробництво 

      

3.1 Саломас 143,8 169,2 220,1 188,3 188,3 188,3 

3.2 Майонез 75,2 86,1 86,1 86,1 86,1 98,3 

 
Середньорічна потужність маргаринової продукції за цей же час 

зросла у 1,4 рази, саломасу та майонезу – у 1,3 рази. 
Використання виробничих потужностей залежить від ряду 

факторів. До них відносяться наступні: 
- технічний стан основних виробничих фондів, їх вікова 

структура, темпи поновлення; 
- інвестиційна політика; 
- якість випускаємої продукції; 
- особливості техніки і технології виробництва; 
- якість ремонту і обслуговування обладнання; 
- забезпеченість трудовими ресурсами, їх кваліфікація; 



 
- якість сировини та матеріалів, комплексність їх використання, 

переробки вторинних ресурсів, скорочення втрат сировини і 
матеріалів в виробництві [4]. 

На основі факторів, які впливають на рівень використання 
потужностей, сформовані напрямки вдосконалення їх використання. 
Вся сукупність факторів сгрупована в два напрямки. До першого 
відноситься інтенсивний напрямок, який включає: технічне 
переобладнання виробництва; механізація і автоматизація 
виробництва, вдосконалення технології виробництва; скорочення 
тривалості виробничого циклу; впровадження неприривних 
технологічних процесів; збільшення виходу готової продукції на 
одиницю сировини та інше. Екстенсивний напрямок передбачає 
збільшення обладнання у складі діючого виробництва, підвищення 
коефіцієнту змінності, скорочення простоїв обладнання, послаблення 
впливу сезонності на випуск продукції [5]. 

Реалізація цих напрямків дозволить підвищити рівень 
використання діючих потужностей та забезпечити потребу в 
продуктах переробки соняшника. 
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