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Уважаемые коллеги, участники и гости  
ІІ Международной научно-практической 

конференции «Качество и безопасность 
пищевых продуктов»! 

 
Проблема безопасности пищевых продуктов – одна 

из составляющих национальной безопасности 
государства. Обеспечение населения высококачест-
венными пищевыми продуктами является важной 
задачей производителей пищевых продуктов, сферы 
торговли, науки и техники, государства в целом.  

Ухудшение экологических и климатических условий, 
нарушение технологий выращивания сырья как 
растительного, так и животного происхождения 
(бесконтрольное внесение минеральных удобрений, 
использование гормонов и антибиотиков, генетически  
 

модифицированных организмов), нарушение технологических процессов производства пищевых 
продуктов создают опасность снижения их качества, а также загрязнения вредными веществами 
химического и биологического происхождения: тяжелыми металлами, пестицидами, 
радионуклидами, запрещенными пищевыми добавками, патогенными микроорганизмами и т.д.  

Отмена системы обязательной сертификации продукции, отсутствие общепринятых 
гигиенических требований к импортируемым и экспортируемым пищевым продуктам, а также 
надлежащего их контроля, создают условия для распространения как известных, так и новых 
болезней пищевого происхождения.  

Внедрение на пищевых предприятиях не только Европейского Союза, а и других стран мира 
системы безопасности пищевых продуктов на основании принципов НАССР, системы 
идентификации, мониторинга в критических контрольных точках, контроля качества и 
безопасности пищевых продуктов, предварительных программ производственной и гигиенической 
практики, а также гармонизация национальных стандартов с международными создают 
предпосылки к повышению качества и безопасности пищевых продуктов и непродовольственных 
товаров. Именно это служит первопричиной к разработке новых методов идентификации и 
определения возможных видов фальсификации продукции. 

Подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом повлечет за собой приведение 
законодательной базы в сфере безопасности пищевой продукции в соответствие с законодательной 
базой ЕС, а следовательно обеспечение высокого качества и безопасности продукции 
отечественного производителя.  

Решению проблем улучшения качества и безопасности отечественной пищевой продукции, 
повышения ее конкурентоспособности на мировом рынке, сотрудничеству в вопросах согласования 
национальных стандартов с международными способствует подготовка высококвалифицированных 
специалистов, способных осуществлять комплексную экспертную оценку качества и безопасности 
сырья, контроль качества и безопасности технологического процесса производства пищевой 
продукции в соответствии с концепцией НАССР. Это и есть целью нашей конференции. 

Выражаю уверенность, что ІІ Международная научно-практическая конференция «Качество и 
безопасность пищевых продуктов» повысит уровень осведомленности сотрудников пищевых 
предприятий и сферы образования о преимуществах, проблемах и перспективах внедрения систем 
безопасности пищевых продуктов, гармонизации законодательства в сфере пищевой безопасности с 
нормами, принятыми в международной практике, и будет способствовать повышению потенциала 
экспертов в сфере качества и безопасности пищевых продуктов.  

Надеюсь, что проведение таких международных конференций на базе нашего университета 
станет доброй традицией, а также неизменным местом встреч и укрепления взаимоотношений 
науки, образования и промышленности в области качества и безопасности пищевой продукции 
разных стран мира. 

А.И. Украинец 



3 

Якість і безпека харчових продуктів: тези доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. 
конф., 12-13 листопада 2015 р. / Національний університет харчових 
технологій ; М-во освіти і науки України. — К. : НУХТ, 2015. — 373 с.  
 
 
 
 

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 
 

ГОЛОВА 
А.І. Українець 

 
– ректор Національного університету 

харчових технологій, доктор технічних 
наук, професор 

СПІВГОЛОВИ 
Т.Л Мостенська 

 
Л.Ю. Арсеньєва 

 
– проректор з наукової роботи НУХТ, доктор 
економічних наук, професор 
– проректор з науково-педагогічної та виховної 
роботи, доктор технічних наук, професор 

 

ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ 
 

О.М. Вашека – доцент кафедри експертизи харчових продуктів, 
кандидат технічних наук 

В.В. Кійко – доцент кафедри експертизи харчових 
продуктів, кандидат технічних наук, доцент 

О.О. Петруша – доцент кафедри експертизи харчових 
продуктів, кандидат технічних наук 

  
 

СЕКРЕТАР 
 

В.В. Кійко – доцент кафедри експертизи харчових 
продуктів, кандидат технічних наук, доцент 



4 

 

ЗМІСТ 
 
 Стр. 

Тематичне питання 1: Системи управління якістю і 
безпекою харчової продукції та непродовольчих товарів 

  
1. INFLUENCE THE SIZE OF KERNEL IN MEDIAN 
THRESHOLDING BY WHITE BREAD POROSITY EVALUATION 
A. D. Bosakova-Ardenska, PhD, Associated Professor 
University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria 

26 

2. КУКУРУДЗА ЦУКРОВА, ЯК ОБ’ЄКТ ЗБЕРІГАННЯ 
В. А. Колтунов, д. с.-г. н., професор 
А. В. Коваль, аспірант 
С. В. Козаченко, к.т.н., старший викладач 
Київський національний торговельно-економічний університет 

28 

3. СИСТЕМА НАССР – ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛЯННЯ ЯКІСТЮ І 
БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Г. В. Крусір, д.т.н., професор 
Г. В. Кіріяк, к.х.н., доцент 
І. С. Поліщук, магістрант 
Одеська національна академія харчових технологій 

30 

4. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ТА 
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ РИБНИХ КОНСЕРВІВ 
О. Я. Родак, к.т.н., доцент 
Львівська комерційна академія 

32 

5. ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ 
Н. О. Рябченко, к.т.н, доцент 
Національний університет харчових технологій 

34 

6. ЗНИЖЕННЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ МАЛЬТОДЕКСТРИНІВ 
І. В. Дочинець, асистент 
В. В. Польовик, асистент 
І. Л. Корецька, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

36 

7. РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ НАССР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО 
І. В. Бончак, магістрант 
С. І. Усатюк, к.т.н., доцент 
О. В. Адаменко, асистент 
Національний університет харчових технологій 

38 



5 

 

8. МІЖОРГАНІЗАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
ТАРИ І ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
В. В.Кійко, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 
О. В. Вотченікова, к.е.н., доцент 
Київський національний університет будівництва і архітектури 

40 

9. CONTROL OF RADIONUCLIDES CONTENT IN FOOD 
PRODUCTS 
О.Slobodyan, Ass. Professor of Technical Sciences 
L. Neshchadym, Senior Lecturer 
V. Zaets, Senior Lecturer  
National University of Food Technologies 

42 

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКУМЕНТАЦИИ СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ FSSC 22000 
З. Е. Егорова, к.т.н., доцент  
С. Г. Травкина, молодший науковий співробітник  
Т. М. Шачек, к.т.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет 

44 

11. ЛІКОПІН – ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЯКІСНОГО ТА 
КОРИСНОГО ХАРЧУВАННЯ 
В. А. Заєць, ст. викладач 
Л. П. Нещадим, ст. викладач 
Національний університет харчових технологій 

46 

12. ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ 
ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ 
Г. М. Косовець 
Національний банк України, м. Київ 

48 

13. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ 
СТІЙКІСТІ ГОТОВОГО ПИВА 
З. М. Романова, к.т.н., доцент  
В. О. Прядко, студент 
Національний університет харчових технологій 

51 

14. ТОКСИЧЕСКИЙ, РАДИОАКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ СВИНЦА В 
НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТАХ ЖИВОТНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
Ж. А. Свамбаев, магистр, старший научный сотрудник  
А. Свамбаев,  д.б.н. 
НИИ ТОО  FTB “Company”, г. Алматы 
Е. А. Свамбаев, PhD, докторант 

Казахский национальный университет имени Аль-Фараби 

53 

15. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ПРИ ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ 
Л. А. Сергєєва, к.м.н., доцент 
О. І. Вальченко, к.в.н., доцент 
О. І. Глєбова, викладач 
Державний університет телекомунікацій, м. Київ 

55 



6 

 

16. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
БАШКОРТОСТАН  
О. В. Смирнова, к.э.н., доцент 
Л. Г. Павлова, старший преподаватель 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

57 

17. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ КІЛЬКІСНОЇ 
ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 
ГОРІЛКИ 
О. В. Кузьмін, к.т.н. 
Національний університет харчових технологій 

59 

18. ПРОБЛЕМА БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ВПЛИВ ФАРБУЮЧИХ 
РЕЧОВИН НА ВОЛОССЯ 
Т. М. Артюх, д.т.н., професор 
Д. С. Валькова, студент 
Національний університет харчових технологій 

61 

19. CПОЖИВНА ЦІННІСТЬ КОШТОВНОСТЕЙ 
Т. Г. Грянко, студент 
Т. М. Артюх, д.т.н., професор  
Національний університет харчових технологій 

63 

20. МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ХАРЧУВАННЯ У 
ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
О. В. Кузьмін, к.т.н. 
О. О. Обеснюк, студент 
Є. О. Єфімова, студент 
Національний університет харчових технологій 

65 

21. ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ЗАКЛАДАХ НА СТАДІЇ 
ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 
О. В. Кузьмін, к.т.н. 
З. В. Зваричук, студент 
Є. О. Єфімова, студент 
Національний університет харчових технологій 

67 

22. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
О. В. Кузьмін, к.т.н. 
З. В. Зваричук, студент 
О. О. Обеснюк, студент 
Національний університет харчових технологій 

69 

23. СУЧАСНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВІТЧИЗНЯНИХ 
МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
Н. Л. Бакалова, аспірантка 
Київський національний університету імені Вадима Гетьмана 

71 



7 

 

24. АНАЛІЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ МЕБЛЕВИХ 
ВИРОБІВ З ДЕРЕВИННОСТРУЖКОВИХ ТА 
ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТИХ ПЛИТ 
О. Д. Марченко 
О. М. Салавор 
Національний університет харчових технологій 

74 

25. ВЛИЯНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА КАЧЕСТВО 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Л. Г. Павлова, старший преподаватель 
А. Ф. Абсаттаров, студент 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и  управления 
имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

76 

26. АНАЛІЗ ВИМОГ ДО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПРИ 
ВПРОВАДЖЕННІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ 
Ю. В. Слива, к.т.н., доцент 
Ю. І. Голомигіна, магістрант 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

79 

27. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТА БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВОЇ 
ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЇЇ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
Н. П. Шаповалова, к.т.н., доцент 
А. В. Карбовська, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

81 

28. СТАН РИНКУ ТЕХНІЧНИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ 
О. Ф. Щерба 
О. П. Кузик 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

83 

29. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
М’ЯСА 
А. І.Єрешко, студент 
Одеський національний економічний університет 

85 

 
 
 Стр. 

Тематичне питання 2: Формування і контроль якості і 
безпеки інноваційних харчових продуктів та 

непродовольчих товарів 
  
1. ЧИННИКИ ПОГІРШЕННЯ ЯКОСТІ АРОМАТИЗОВАНИХ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
Н.Е.Фролова, докторант 
А.І. Українець, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

88 



8 

 

2. ЯКІСТЬ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ З ПРОБІОТИЧНИМИ 
ВЛАСТИВОСТЯМИ 
Л. Ю. Арсеньєва, д.т.н, професор 
К. В. Курпілянська, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

90 

3. АКТИВНЕ ПАКОВАННЯ – ЗАПОРУКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
А.І. Чорна, аспірант 
О.В. Бурдейна, студент  
О.С. Шульга, к.т.н., доцент 
Л.Ю. Арсеньєва, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

92 

4. ЗЕЛЕНА МАСА РОСЛИН З ТОЧКИ ЗОРУ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЯХ 
Г. О. Сімахіна, д.т.н., професор 
Л. М. Солодко, асистент 
Національний університет харчових технологій 

95 

5. БАЗОВЫЕ СВОЙСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
КАК КОМПОНЕНТЫ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
С. Л. Василенко, д.т.н. 
Коммунальное предприятие «Харьковводоканал» 

97 

6. РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ БІСКВІТІВ НА 
ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ НИЗЬКОГЛІКЕМІЧНИХ ЦУКРІВ ТА 
ЦУКРОЗАМІННИКІВ 
В. В. Дорохович 
А. Г. Абрамова 
Національний університет харчових технологій 

99 

7. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ПРЯНИКІВ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ПЕКТИНОВМІСНИХ ОВОЧЕВИХ ПЮРЕ 
О. М. Кирпіченкова, к.т.н. 
В. І. Оболкіна, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

101 

8. ЕКСТРУДОВАНІ ЗЕРНОВІ СУМІШІ З ЛЛЯНИМ ЕКСТРАКТОМ 
Шаповаленко О.І., д.т.н., професор 
Янюк Т.І., к.т.н. доцент  
Шаран А.В., к.т.н. доцент  
Тракало Т.О., аспірант 
Національний університет харчових технологій 

103 

9. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ПОДРІБНЕННЯ ЗЕРНОВОЇ СИРОВИНИ 
О.І. Шаповаленко, д.т.н., професор 
О.О. Євтушенко, к.т.н., доцент 
М.І. Кожевнікова, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

105 

10. ПОКАЗНИКИ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
О.І. Шаповаленко, д.т.н., професор 
М.І. Кожевнікова, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

107 



9 

 

11. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ПЕРЕРОБЛЕННЯ 
ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР 
С. А. Бажай-Жежерун, к.т.н., доцент  
Т. А. Королюк, к.т.н., старший науковий співробітник 
Національний університет харчових технологій 

109 

12. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ НЕРУЙНІВНИМИ МЕТОДАМИ 
І. В. Гуцало, аспірант 
В. В. Манк, д.х.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

111 

13. ІННОВАЦІЇ В УПОВІЛЬНЕННІ ПРОЦЕСУ ЧЕРСТВІННЯ 
БУЛОЧНІХ ВИРОБІВ 
О. А. Білик, к.т.н., доцент 
Е. Ф. Халікова, аспірант 
В. І. Бондар, к.т.н 
Національний університет харчових технологій 

114 

14. РОЗРОБКА КРУП’ЯНИХ ВИРОБІВ НА ОСНОВІ МОЛОКА ІЗ 
ВМІСТОМ КАПСУЛЬОВАНОЇ АЦИДОФІЛЬНОЇ ПАЛИЧКИ 
В. Л. Большакова 
ДП «Дніпростандартметрологія» 
Н. В. Кондратюк, В. В. Полтавець 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

116 

15. ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ФОНДАНІВ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
А. В. Гавриш, к.т.н., доцент 
О. В. Нєміріч, к.т.н., доцент 
О. О. Дудкіна, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

118 

16. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ СУХОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВАТКИ 
ХЕМОМЕТРИЧНИМИ МЕТОДАМИ 
В. М. Іщенко, к.х.н., доцент 
О. В. Кочубей-Литвиненко к.т.н., докторант 
Н. П. Суходольська, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

121 

17. УДОСКОНАЛЕНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ 
ВАПНА У ВАПНЯНОМУ МОЛОЦІ 
Т.С. Кос, к.т.н., старший викладач 
Національний університет харчових технологій 

124 

18. DETERMINING THE INFLUENCE OF PH ON THE 
SHEEPMEAT'S COLOR COMPONENTS  
Ivanka Krasteva, PhD 
European higher school of economics and managements 
Vladimira Ganchovska, PhD 
Hristina Andreeva, PhD 
University of food technologies 

126 



10 

 

19. ПРИМЕНЕНИЕ МАССИВА ПЬЕЗОСЕНСОРОВ ДЛЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАПАХА МЯСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РЕЦЕПТУР 
Т. А. Кучменко, д.х.н., профессор 
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, Российская Федерация 
Д. А. Порядина, к.х.н., преподаватель 
ФГКВОУ ВПО Военная академия Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого Министерства Обороны Российской 
Федерации (филиал в городе Серпухов Московской области), Российская 
Федерация 

128 

20. КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  
В ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ 
Н. П. Матвейко, д.х.н., профессор 
С. К. Протасов, к.т.н., доцент 
Белорусский государственный экономический университет 

130 

21. ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНОЛЕПТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
ЯКОСТІ БІСКВІТНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ЗБАГАЧЕНИХ 
ПЛОДОВИМИ ПОРОШКАМИ 
Ю. А. Мирошник, аспірант 
І. М. Медвідь, асистент 
О. Б. Шидловська, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

133 

22. АНАЛІЗ РИНКІВ СУЧАСНИХ ЦУКРОЗАМІННИКІВ 
Л.І. Пархоменко, асистент 
Н.М. Кравчук, доцент 
Національний Університет Харчових Технологій 

135 

23. ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПОР ОВОЧЕВИХ ПОРОШКІВ, 
ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ СУШІННЯ ЗІ ЗМІШАНИМ 
ТЕПЛОВІДВЕДЕНЯМ 
О.В. Нєміріч, к.т.н., доцент 
А.В. Гавриш, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 
Т.А. Тарасенко, асистент  
В.В. Євлаш, д.т.н., професор 
Харківський державний університет харчування та торгівлі 

138 

24. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ УПАКОВКИ, ПОСТАВЛЯЕМОЙ 
НА РЫНОК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ТРЕБОВАНИЯМ 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТР ТС 005 
Е.А. Петкевич, инженер 
Технический институт сертификации и испытаний 
З.Е. Егорова, к.т.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет 

140 



11 

 

25. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ УПАКОВКИ, КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ КОНВЕКТИВНОЙ СУШКЕ ЗЕРНИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
С.К. Протасов, к.т.н., доцент  
А.А. Боровик, к.т.н., доцент  
А.И. Вилькоцкий, к.т.н., доцент 
Белорусский государственный технологический университет 

143 

26. РЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЙСТЕРІВ 
ДЛЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО КУЛІНАРНОГО НАПІВФАБРИКАТУ 
О.С. Пушка, аспірант 
А.В. Гавриш, к.т.н., доцент 
О.В. Нєміріч, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

146 

27. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ШРОТІВ ОЛІЙНИЙ КУЛЬТУР 
Т.І. Романовська, к.т.н., доцент 
М.І. Осейко, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

148 

28. ХАРЧОВА БЕЗПЕЧНІСТЬ НОВИХ ВАФЕЛЬ 
І. В. Сирохман, д.т.н., професор  
Т. М. Лозова, к.т.н, доцент  
О. Я. Давидович, к.т.н, доцент 
Львівська комерційна академія 

150 

29. ПРОГНОЗУВАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПСУВАННЯ  
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Н.О. Рябченко, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

152 

30. ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ 
НАПОЮ З ВОЛОСЬКОГО ГОРІХА 
Ю. Ю. Савчук, аспірант  
С. І. Усатюк, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

154 

31. КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ НЕТРАДИЦІЙНИХ РОСЛИННИХ 
ДЖЕРЕЛ ДЛЯ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЧОГО ХАРЧУВАННЯ 
Г.О. Сімахіна, д. т. н., професор 
К.О. Ярош, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

156 

32. АНАЛІЗ ЗМІНИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ 
І.М. Силка, к.т.н., асистент 
Н.Е.Фролова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

158 



12 

 

33. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ КАТАЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ГЛІЦЕРАТУ КАЛІЮ В РЕАКЦІЇ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ ПІД ЧАС 
ЗБЕРІГАННЯ 
Н. С. Ситнік,  
І. М. Демидов, д.т.н., професор 
Український науково-дослідний інститут олій та жирів  
Національної академії аграрних наук України 
Є. І. Шеманська 
Національний університет харчових технологій 

161 

34. ВПЛИВ ДОБАВОК КАКАО ТA КЕРОБУ НА РЕОЛОГІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТІСТА 
М.Ф. Кравченко, д.т.н., професор 
О.Л. Романовська, аспірант 
Київський національний торговельно-економічний університет 
С.Д. Борук, к.х.н., доцент  
І.І. Борук, науковий співробітник 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

163 

35. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ 
ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ ДЛЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
Ю.В. Слива, к.т.н., доцент 
Т.М. Заєць, магістрант 
Національний університет біоресурсів і природокористування 

165 

36. ВИКОРИСТАННЯ ПОРОШКУ З ЯГІД ОЖИНИ У 
ТЕХНОЛОГІЯХ БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
О.Б. Шидловська, к.т.н., доцент 
І.М. Медвідь, асистент 
А.М. Противень, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

167 

37. ТЕХНОЛОГИИ МЯСОРЫБНЫХ 
ПОЛУФАБРИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПИЩЕВЫХ 
КОМПОНЕНТОВ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Д.А.Сьянов, к.т.н 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

170 

38. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОЛОЧНО-РОСЛИННИХ 
ФАРШІВ  НА ОСНОВІ КОНЦЕНТРАТУ ЗІ СКОЛОТИН 
Юдіна Т.І., к.т.н, доцент 
Київський національний торговельно-економічний університет 
Назаренко І.А., к.т.н. 
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла 
Туган-Барановського 

171 



13 

 

39. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ КОНДИТЕРСЬКОГО 
НАПІВФАБРИКАТУ З ПОРОШКОМ З БАНАНУ 
М. В. Янчик, аспірант 
О.В. Нєміріч, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 
О.П. Янчик, асистент 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

173 

40. АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 
БУРЯКОВОГО ЦУКРУ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ВИРОБНИЦТВА 
Адаменко О.В., асистент 
Логвін В.М., д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

175 

41. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ 
В. О. Ярута, к.т.н., доцент 
Б. М. Матвєєв, к.т.н., доцент 
Харківська державна академія культури 
В.М. Бондаренко, к.м.н. 
Мале науково-виробниче медичне підприємство «Екомікробіолог» ТОВ 

177 

42. ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ НАПОЮ НА ОСНОВІ МОЛОЧНОЇ 
СИРОВАТКИ З ДОДАВАННЯМ СОКІВ КАЛИНИ ТА МОРКВИ  
А. В. Шляхтова, магістрант 
С. І. Усатюк, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

179 

43. ВИБІР ЕМУЛЬГАТОРА ПРЯМИХ ЕМУЛЬСІЙ 
Т.А. Полонська, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

181 

44. ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СУШЕНИХ 
БАКЛАЖАНОВИХ СНЕКІВ ЗІ СМАКОМ СОЛОДКОГО ПЕРЦЮ 
Ю. В. Дьякова, аспірант 
Київський національний торговельно-економічний університет 

183 

45. ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ІСТОРИЧНИХ ЮВЕЛІРНИХ 
ВИРОБІВ ФІРМИ «ФАБЕРЖЕ» 
Л. Ю. Богун, студентка 
Т. М. Артюх, д. т. н., професор  
Національний університет харчових технологій 

185 

46. ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ МЕТАЛЕВОЇ ТАРИ ДЛЯ 
ПАКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ  
О. Круліковський, студент 
Т. М. Артюх, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

187 

47. ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОЇ 
СИРОВИНИ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ 
В.В. Бортнічук, студент 
Г.О. Сімахіна, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

188 



14 

 

48. ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 
ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ  
Л. В. Мазур, студентка  
Т. М. Артюх, д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

190 

49. ФОРМУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ 
СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДЛЯ ОЦІНКИ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХУТРЯНИХ ВИРОБІВ 
О. І. Рябко, студентка  
Т. М. Артюх д.т.н., професор 
Національний університет харчових технологій 

193 

50. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ ПОМАДНИХ 
ЦУКЕРОК 
А. О. Башта, к.т.н., доцент 
Н. С. Чернишенко, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

195 

51. ОЦІНКА ЯКОСТІ КАРАМЕЛЬНИХ ВИРОБІВ 
Л. О. Богданович, студентка 
Н. Б. Аннєнкова, к.т.н., доцент   
Національний університет харчових технологій 

197 

52. ВИРОБНИЦТВО ЖИТНЬО-ПШЕНИЧНОЇ БУЛОЧКИ 
ЗБАГАЧЕНОЇ ГРЕЦЬКИМ ГОРІХОМ, СУШЕНИМ 
ВИНОГРАДОМ, НАСІННЯМ СОНЯШНИКУ ТА КУНЖУТУ 
Ю. М. Марченко, магістрант 
Н. В. Попова, к.т.н., доцент 
О. О. Петруша, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

200 

53. АНАЛІЗ СТАНДАРТНИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА 
БЕЗПЕЧНОСТІ БІОПАЛИВА В УКРАЇНІ 
Г.О.Бутко, магістрант  
Ю.В.Слива, к.т.н., доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

202 

54. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ КУКУРУДЗЯНОГО СОЛОДУ 
МЕТОДОМ МІНЕРАЛІЗАЦІЇ ЗАМОЧУВАЛЬНОЇ ВОДИ 
В. Зьорко, магістрант 
Н. П. Івчук, к.т.н., доцент 
А. О. Башта, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

205 

55.  ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ 
РОЗШИРЕННЯ АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ ДП «ЗЛАТОДАР» 
В. В. Кійко, к.т.н., доцент 
І. В. Бочко, студентка 
Ю. В. Волнянська, студентка 
Національний університет харчових технологій 

207 



15 

 

56. ІНОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИРОБНИЦТВА ГІРКИХ 
НАСТОЯНОК 
А.В. Рибачок, магістрант 
Н.В. Попова, к.т.н., доцент 
В. М. Чорний, студент 
Національний університет харчових технологій 

210 

57. ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА М'ЯСНИХ КОНСЕРВІВ ТОВ «ФАБРИКА 
ЗДОРОВО» 
В. І. Когут, студентка  
О. М. Салавор, к.т.н., доцент  
Національний університет харчових технологій 

212 

58. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ РИБНИХ СТРАВ 
ШЛЯХОМ ВВЕДЕННЯ БІОАНТИОКСИДАНТІВ 
Т.О. Колісниченко, к.т.н., доцент 
 В. В. Полтавець, старший викладач  
Т.С. Вареник, студентка 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

214 

59. ФОРМУВАННЯ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ СОУСІВ 
ЕМУЛЬСІЙНОГО ТИПУ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
Т. О. Колісниченко, к.т.н., доцент 
В. В. Полтавець, старший викладач 
А. К. Сирота, студентка 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 

216 

60. АСПЕКТИ БЕЗПЕЧНОСТІ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ НАПОЇВ  
К.А. Науменко, к.т.н., доцент 
І.В. Никифорук, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

218 

61. ОЦІНКА ЯКОСТІ ІГРИСТИХ ВИН ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИЦТВА 
М. В. Несміянова, студентка 
Н. Б. Аннєнкова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

220 

62. АНАЛІЗ ХАРЧОВОЇ ЦІННОСТІ СОЛОДКИХ СТРАВ 
В.В. Польовик, асистент 
Я.Ю. Бендас, студент  
І.Л. Корецька, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

223 

63. ВПЛИВ ГАРБУЗОВОГО БОРОШНА НА ЯКІСТЬ ХЛІБА, 
ВИГОТОВЛЕНОГО З ВИКОРИСТАННЯМ ПЛАЗМОХІМІЧНО 
АКТИВОВАНОЇ ВОДИ 
С.Ю. Миколенко, к.т.н., доцент 
Я.В. Гезь, магістрант 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

224 



16 

 

64. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 
ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ МУКИ ИЗ ЯЧМЕНЯ 
Л. Н. Евдохова, к.т.н, доцент 
Н. Е. Гапеева, студентка 
В. А. Гончаронок, студентка 
Могилевский государственный университет продовольствия 

227 

65. ЗБАГАЧЕННЯ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ХАРЧОВИМИ 
ВОЛОКНАМИ 
Н.П. Шаповалова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 
А.М. Богданович, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

229 

66. ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСТРУКТУРНОГО МЕТОДУ У 
ВИВЧЕННІ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЗБАГАЧЕНОЇ МАСЛЯНОЇ 
СУМІШІ 
Н. В. Дрозд, магістрант 
О. М. Вашека, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

231 

67. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЩО СПОТЕРІГАЮТЬСЯ НА РИНКУ 
СПОРТИВНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ 
І. В. Григоренко, к.т.н., доцент 
Ю.Б. Охрименко, студентка 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

233 

68. ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ І ЯКОСТІ ЗДОБНИХ 
ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ЗАМОРОЖЕНИХ 
НАПІВФАБРИКАТІВ 
В. А. Демченко, магістрант 
Одеський національний економічний університет 

235 

69. СПОЖИВЧІ ВЛАСТИВОСТІ ТА АСОРТИМЕНТ СКЛЯНИХ 
ПОБУТОВИХ ВИРОБІВ 
Ю. В. Маслюк, студент 
М. В. Коваль, студент 
І. В. Григоренко, к.т.н., доцент 
Вінницький торговельно-економічний інститут 
Київського національного торговельно-економічного університету 

238 

70. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОРІЛКИ СЕРЕД 
ВІДОМИХ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ 
Н.П. Шаповалова, к.т.н, доцент 
А. Башинська, студентка 
Національний університет харчових технологій 

241 

71. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, СОДЕРЖАЩИХ МОРСКИЕ 
ВОДОРОСЛИ 
А.Н., Мамцев, д.б.н., профессор  
Р.А. Ахмадеева, заведующая лабораторией 
Н.А. Султанова, ведущий инженер 
В.Н. Козлов, д.б.н., профессор 
БИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

243 



17 

72. ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЙОГУРТУ ЗБАГАЧЕНОГО 
ЛАКТАТОМ МАГНІЮ ТА ЕКСТРАКТОМ ГІБІСКУСУ 
А.С. Кеда, магістрант 
В.М. Сидор, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

245 

73. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИГОТУВАННЯ 
БОРОШНЯНИХ КОНДИТЕРСЬКИХ І КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ З 
ДОДАВАННЯМ МАРАНТУ 
М.М. Повар, викладач фахових дисциплін 
Волинський технікум Національний університет харчових технологій 

247 

74. ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЦЕОЛІТІВ ДЛЯ 
ПОДОВЖЕННЯ ТЕРМІНІВ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Є.В. Бондаренко, к.т.н., доцент 
Київський національний торговельно-економічний університет 
В.В. Кійко, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

249 

75. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗУЮЧОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПОРОШКУ 
СОЧЕВИЦІ ЩОДО ІОНІВ ТОКСИЧНИХ МЕТАЛІВ ПРИ 
ВИРОБНИЦТВІ ТОМАТНОГО СОУСУ 
Є.Є. Костенко, д.х.н. 
Л.В. Лановенко, магістрант 
С.В. Матко, к.т.н. 
Л.М. Мельник, д.т.н. 
Національний університет харчових технологій 

251 

 
 
 
 Стр. 

Тематичне питання 3: Новітні методи ідентифікації та 
виявлення фальсифікації харчових продуктів 

  
1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФІРНОЇ ОЛІЇ КМИНУ НА ВИЯВЛЕННЯ 
ФАКТУ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 
Н.Е. Фролова, докторант 
А.І. Українець, професор 
Національний університет харчових технологій 

254 

2. ЕКСПРЕС-АНАЛІЗ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ ЗА “ВІЗУАЛЬНИМИ 
ВІДБИТКАМИ” ЇХ ЗАПАХУ 
А.О. Калініченко, аспірант 
Л.Ю. Арсеньєва, д.т.н, професор 
Національний університет харчових технологій 

256 

3. ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ЖИРІВ В ГОТОВИХ 
ПРОДУКТАХ 
В.М. Мельниченко, аспірант 
Л.Ю. Арсеньєва, д.т.н., професор  
Національний університет харчових технологій 

258 



18 

4. ОЦІНКА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ ЗАМОРОЖЕНИХ ТА 
ДЕФРОСТОВАНИХ ЯГІД 
Г.О. Сімахіна, д.т.н., професор 
С.В. Халапсіна 
Національний університет харчових технологій 

260 

5. СПЕКТРОСКОПІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КАРТОПЛЯНОГО 
ПЕКТИНУ 
О.В. Грабовська, д.т.н., професор 
Г.С. Пастух, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

262 

6. МЕТОДОЛОГІЯ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 
СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ КУРЯЧИМ ЖИРОМ 
І.В. Левчук,  к.т.н., старший науковий співробітник  
В.А. Кіщенко, к.т.н., старший науковий співробітник 
О.В. Голубець , к.с.-г.н. 
С.М. Шкаруба, к.с.-г.н. 
Д П «Укрметртестстандарт 
М.І. Осейко, д.т.н., профессор 
Національний університет харчових технологій 

265 

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ АРОМАТИЗАТОРОВ В 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ХИМИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ 
Т.А. Кучменко, д.х.н., профессор 
ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных 
технологий, Российская Федерация 
Д.А. Порядина, к.х.н., преподаватель 
ФГКВОУ ВПО Военная академия Ракетных войск  
стратегического назначения имени Петра Великого Министерства 
Обороны Российской Федерации (филиал в городе Серпухов Московской 
области), Российская Федерация 

267 

8. ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ХРОМАТОГРАФІЇ 
У ЕКСПЕРТИЗІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
С. О. Ковальова, к.х.н., старший викладач  
О. І. Майборода, к.х.н., доцент 
А. М. Поліщук 
Національний університет харчових технологій 

269 

9. ИНФОРМАТИВНОСТЬ «ЭЛЕКТРОННОГО НОСА» ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ САХАРА В ВИНОГРАДНЫХ 
ВИНАХ  
Т. А. Кучменко,  д.х.н., професор 
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет 
инженерных технологий, г. Воронеж, Россия 
Р. П. Лисицкая, к.т.н., доцент 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия им. проф. Н.Е. Жуковского и 
Ю.А. Гагарина», г. Воронеж, Россия 

271 



19 

 

10. ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ КАК МЕТОД ВЫЯВЛЕНИЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ СЛИВОЧНОГО МАСЛА 
Р.Р. Максютов, к.т.н., доцент 
Е.А. Соловьева, к.т.н., доцент 
Е.Е. Пономарев, к.т.н., доцент 
В.Н. Козлов, д.б.н., профессор 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московский государственный университет технологий и управления 
имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 

274 

11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОКСИЧНОСТИ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ 
НАПИТКОВ МЕТОДОМ БИОТЕСТИРОВАНИЯ  
Е.В. Кузнецова к.б.н., доцент 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

276 

12. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ОБЛЕПИХОВОГО МАСЛА 
Л.Н. Кузнецова, к.т.н., научный сотрудник  
Украинский НИИ масел и жиров НААН 

278 

13. КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА 
БЕЗПЕЧНОСТІ КИСЛОМОЛОЧНИХ НАПОЇВ У ВІДПОВІДНОСТІ 
ДО СУЧАСНИХ ВИМОГ 
О.А. Хіцька, к.в.н., доцент 
Н.В. Тишківська, к.в.н., доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет 

281 

14. ВИЗНАЧЕННЯ CТУПЕНЯ ОКИСНЕНОСТІ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ 
ЗА КОЕФІЦІЄНТОМ ПРОПУСКАННЯ СВІТЛОВИХ ХВИЛЬ 
С.О. Леник, магістрант 
І.Г. Радзієвська, доцент 
Національний університет харчових технологій 

283 

15. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕЛЕТУЧИХ СОЕДИНЕНИЙ В 
ЛЕЧЕБНО-СТОЛОВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОДАХ 
И.А. Грибоедова, студентка  
Т.А. Кучменко, д.х.н, професор 
Воронежский государственный университет инженерных технологий 

285 

16. МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ВИНОГРАДНИХ 
СОКІВ БАРВНИМИ РЕЧОВИНАМИ 
К.А. Науменко, к.т.н., доцент 
А.О. Васюра, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

287 

17. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАБАРВЛЕННЯ ЧАЮ 
О. О. Петруша, к.т.н., 
Н. М. Усатюк, магістрант 
Національний університет харчових технологій 

289 



20 

 

18. ВИЗНАЧЕННЯ ЛЮМІНЕСЦЕНТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ  
УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ 
О.О. Петруша, к.т.н., доцент 
М. Є. Ганечко, студент 
 Національний університет харчових технологій 

291 

19. НЕТРАДИЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРИСТОСТІ 
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Л.Ю. Арсеньєва, д.т.н., професор 
О. О. Петруша, к.т.н., доцент 
О. А. Дащинська, студент 
Національний університет харчових технологій 

294 

20. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ФАКТІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КОВБАСНИХ 
ВИРОБІВ ТА ЗАСОБИ ЇХ ЗАПОБІГАННЯ 
Ю.А. Борщевська, студентка 
Н.Б. Аннєнкова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

296 

21. ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ 
ФАЛЬСИФІКАЦІЇ КОВБАСНИХ ВИРОБІВ 
А. Ю. Тимуш, студентка 
І. С. Гончарук, студентка 
І.В. Григоренко, к.т.н., доцент 
Вінницький Торгово Економічний Інститут КНТЕУ 

299 

22. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЇ 
ШОКОЛАДУ 
В.А. Іващенко, студентка  
З.С. Мантак, студентка 
Вінницький торговельно економічний інститут КНТЕУ 

301 

 
 
 
 Стр. 

Тематичне питання 4: Проблеми технічного регулювання 
у галузях харчової промисловості 

  
1. ПРОЦЕДУРА СЕРТИФИКАЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
МЯСНОГО ПРОДУКТА 
Г.М. Асилова, к.х.н., и.о. доцента,  
М.С. Сериккызы, PhD докторант, и.о. доцента 
Ж.А. Жарылкасынова, магистрант  
Г.Ш. Джумабекова, магистрант 
Х. Манап, студент 
Алматинский технологический университет 

303 



21 

 

2. СТАНДАРТИЗАЦІЯ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВИХ СОКІВ 
В УКРАЇНІ 
Г.Д. Гуменюк, д.с-г.н., професор 
Національний університет харчових технологій 
Н.Б. Сілонова, к.б.н., доцент 
Т.С. Липка, студент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

305 

3. ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ В СФЕРІ ОБІГУ ПРОДУКТІВ ДЛЯ 
СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЦІЛЕЙ – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
КОНТЕКСТ  
Ю. М. Мотузка, к.т.н, доцент 
Київський національний торговельно-економічний університет 

306 

4. КОНТРОЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 
У ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНІЙ ГАЛУЗІ 
С.І. Олійник, к.т.н., доцент 
А.М. Куц, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

308 

5. СТАНДАРТИЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВИЗНАЧАННЯ ЯКОСТІ 
АКТИВНОГО ВУГІЛЛЯ У ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 
С.І. Олійник, к.т.н., доцент 
І.А. Самченко 
Національний університет харчових технологій 
В.П. Ковальчук, к.т.н., старший науковий співробітник 
ДНУ „УкрНДІспиртбіопрод”  

311 

6. ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОЛИВКОВОЇ ОЛІЇ В ЄС 
ТА УКРАЇНІ 
Д.О. Прокопенкова, магістрант 
С.І. Усатюк, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

313 

7. ОСНОВНІ АСПЕКСТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
АКРЕДИТАЦІЇ В УКРАЇНІ 
Л.В. Ситніченко, к.в.н., головний фахівець сектору з акредитації 
клініко-медичних лабораторій  та ОС медичних виробів 
Національне агентство з акредитації України 

315 

8. АНАЛІЗ ЗМІН У ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ ЩОДО ЯКОСТІ І 
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
Ю.В. Слива, к.т.н., доцент 
Н.Б. Сілонова, к.б.н., доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
І.В. Попова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

318 

9. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИМОГ 
МАРКУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ 
Д.А. Янушкевич, к.т.н., доцент 
І.М. Пономарьова, магістрант 
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

320 



22 

 

10. ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕЧНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ М’ЯСОПЕРЕРОБНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
А.С. Сахненко, аспірант, асистент 
Національний університет харчових технологій 

323 

 
 
 
 Стр. 

Тематичне питання 5: Питання використання 
генномодифікованих організмів у харчових продуктах 

  
1. ВИКОРИСТАННЯ ГЕННО-МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ 
(ГМО) В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ – ДОСЯГНЕННЯ НАУКИ ЧИ 
НЕБЕЗПЕКА 
Л.М. Мазур, к.х.н., старший викладач 
С.І. Шульга, к.х.н., доцент 
І.В. Попова, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

325 

2. МОНІТОРИНГ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО 
ВИРОБНИЦТВА ЩОДО ВМІСТУ ГМ ІНГРЕДІЄНТІВ 
Р.В. Облап, к.б.н., старший науковий співробітник 
Н.Б. Новак, к.с.-г.н. 
В.К. Семенович 
ДП «Укрметртестстандарт» 
Л.В. Махинько, к.т.н. 
Національний університет харчових технологій 
Т.М. Димань, д.с.-г.н., професор 
Білоцерківський національний аграрний університет 

327 

3. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 
Е.В.Кузнецова  к.б.н., доцент 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

330 

4. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ 
РЕАКЦІЇ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ 
ІНГРЕДІЄНТІВ У ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
Н.О. Андрейченко, студентка 
Н.О. Стеценко, к.х.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

332 



23 

 

5. ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНА ХАРЧОВА ПРОДУКЦІЯ: 
ПЕРСПЕКТИВИ ДО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ  
Т.Л. Шкабара, к.б.н., доцент 
В.С. Гуцул, студент 
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

334 

6. ГМО У ДИТЯЧНОМУ ХАРЧУВАННІ 
М.Р. Білоус 
О.В. Ничик, к.т.н. 
Національний університет харчових технологій 

336 

7. ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕННОМОДИФІКОВАНИХ 
ОРГАНІЗМІВ В ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ 
Т.М. Горпинко 
М.В. Намурована 
Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму  
Національного університету харчових технологій 

338 

 
 
 
 Стр. 

Тематичне питання 6: Гармонізація національних 
стандартів України з міжнародними стандартами у 

харчовій промисловості 
  
1. ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ З 
МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ У ХАРЧОВІЙ 
ПРОМИСЛОВОСТІ 
Г.Д. Гуменюк, д. с-г. н., профессор 
Національний університет харчових технологій 

341 

2. СУЧАСНИЙ СТАН СТАНДАРТИЗАЦІЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ТА ЇЇ РІВЕНЬ ГАРМОНІЗАЦІЇ З МІЖНАРОДНИМИ ВИМОГАМИ 
В. М. Сидор, к.т.н., доцент 
О.А. Луговська, аспірант 
Національний університет харчових технологій 

344 

3. ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ – ШЛЯХ ДО 
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ 
ХАРЧУВАННЯ 
Н. Ю. Зінченко, старший викладач 
Н.В. Сімурова, к.х.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 

345 

4. РЕГЛАМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ В 
УКРАЇНІ ТА ЇХ ГАРМОНІЗАЦІЯ З ЄВРОПЕЙСЬКИМИ 
ВИМОГАМИ  
Т.В.Адамчук, старший науковий співробітник 
ДП “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної 
безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я 
України”  

347 



24 

 

5. ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
А.А. Айсарина, аспирант 
Е.А. Соловьева, к.т.н., доцент 
Башкирский институт технологий и управления (филиал) федерального  
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Московский государственный университет технологий и 
управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)» 

349 

6. О РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ МИКОТОКСИНОВ В 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
А.Е.Подрушняк , к.м.н., заместитель директора 
О.Н.Голинько, к.мед.н., руководитель лаборатории 
А.Н.Строй, к.м.н., руководитель лаборатории  
Н.О.Стадничук, научный сотрудник  
ГП «Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической 
безопасности имени академика Л. И. Медведя Минздрава Украины» 

351 

7. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ НЕЗБИРАНОГО МОЛОКА 
УКРАЇНСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА З ВИМОГАМИ 
ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ 
О.А. Борачук, викладач 
Вінницький коледж НУХТ 

353 

8. РЕГЛАМЕНТИ ВМІСТУ НІТРАТІВ У ПЛОДООВОЧЕВІЙ 
ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ 
ВИМОГАМИ 
О.М. Голінько, к.м.н. 
Т.І. Мороз, науковий співробітник 
Н.О. Стаднічук, науковий співробітник 
А.А. Дєміч, науковий співробітник 
Вихор В.О., молодший науковий співробітник 
Державне підприємство “Науковий центр превентивної  токсикології , 
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства 
охорони здоров'я України”  

356 

9. РЕГЛАМЕНТИ ВИКОРИСТАННЯ СОРБАТІВ І БЕНЗОАТІВ У 
КОНСЕРВОВАНИХ ГРИБАХ ТА ЇХ ГАРМОНІЗАЦІЯ З 
МІЖНАРОДНИМИ ВИМОГАМИ 
О.М. Голінько 
А.А. Деміч, науковий співробітник 
А.М. Строй провідний науковий співробітник 
Т.І. Мороз, науковий співробітник 
В.О. Вихор, молодший науковий співробітник 
К.В. Євмененко, молодший науковий співробітник 
Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства 
охорони здоров’я України» 

358 



25 

 

10. ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ 
ВЫБОРЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ВОСТОЧНОМ 
РЕГИОНЕ УКРАИНЫ 
Дубинина А.А., д.т.н, профессор 
Беляева И.М., доцент 
Летута Т.Н., к.т.н., профессор 
Синицина Г.А., к.э.н., профессор 
Харьковский государственный университет питания и торговки 

360 

11. РЕГЛАМЕНТ ВИКОРИСТАННЯ ХАРЧОВОЇ ДОБАВКИ 
ВЕЛЬКОРИН (Е 242) У ВИРОБНИЦТВІ НАПОЇВ ТА ЙОГО 
ГАРМОНІЗАЦІЯ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ  
А.Є. Подрушняк, к.м.н. 
О.М. Голінько, к.м.н. 
А.А. Деміч, науковий співробітник 
К.В. Євмененко, молодший науковий співробітник  
В.О. Вихор, молодший науковий співробітник 
Державне підприємство «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства 
охорони 
здоров’я України 

362 

12. ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/83/ЄС та  
ДСаНПіН 2.2.4-171-10. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
А.Є. Подрушняк, к.м.н. 
Н.О. Стадничук, науковий співробітник 
О.Н Голинько, к.м.н. 
С.М. Кузьминський, провідний науковий співробітник 
А.А. Деміч, науковий співробітник 
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової і хімічної 
безпеки імені академіка Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров’я 
України» 

364 

13. PROBLEM OF CONSUMER CULTURE AND RESPONSIBLE 
CHOICES OF FOOD PRODUCT IN UKRAINE 
Yulia Telychkun 
National University of Food Technologies, Kyiv, Ukraine 
Iliana Kostova  
Mariika Georgieva 
Temenuzhka Haralanova 
University of Ruse “Angel Kanchev”, branch Razgrad, Bulgaria 

366 

14. ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 
М’ЯСА ТА М’ЯСНОЇ ПРОДУКЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ  
В.В. Кійко, к.т.н., доцент 
Національний університет харчових технологій 
А.В. Зелінський, аспірант 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

369 

 
 



Тематичне питання: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
Тематический вопрос: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

26 

 

ТЕМАТИЧНЕ ПИТАННЯ 

Системи управління якістю і 
безпекою харчової продукції та 

непродовольчих товарів 
 
 

 

 

 
INFLUENCE THE SIZE OF KERNEL IN MEDIAN 
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Abstract. The median thresholding is new thresholding method which uses median 

value as global threshold. This method is successfully applied to white bread porosity 
evaluation. Most important parameter of median thresholding algorithm is kernel size. This 
paper present the results of a research over influence of kernel size in median thresholding. 
White bread pictures are used for experiments and kernel size 5 is found as appropriate for 
image processing. 

Introduction. The problems of automatic object recognition and quality parameters 
evaluation are very important nowadays. Quality of foods is very important for high quality 
of human life. There are a lot of methods for food quality evaluation which use processing 
of light in different part of electromagnetic spectrum [1]. One of actual field in this area is 
processing images of food in visible part of light spectrum [1, 2, 3]. One of the essential 
foods in Bulgarian meal is bread. There are lot of breads but white bread is most popular in 
Bulgaria. Quality of white bread is defined with four groups of parameters [4]: 
organoleptic, physicochemical, chemical contaminants and microbiological. One of 
physicochemical parameters of white bread’s quality is porosity of middle. By standard 
“Bulgaria” [4] porosity of the middle of white bread must be least 67%. In [5] was 
presented comparative study about application of two thresholding methods in white bread 
porosity evaluation. 

Median thresholding. The algorithm transforms color images to binary. The median 
thresholding algorithm is appropriate for white bread porosity evaluation [5]. This 
algorithm has two modifications and his most important parameter is kernel size. The 
kernel is square mask with an odd raster size (3x3, 5x5,..etc.). Threshold value calculates 
by formulae: 

threshold = fmedian (fmedian (kerneli)), i=1,…P   (1) 
whre P is number of square parts (kernels) in which is divided processing image, fmedian is 
function which found median pixel value (color). The median function (fmedian) is two types: 
scalar median and vector median. Scalar median function finds separately median values 
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for the three color components (RGB). The threshold in this case is composed from these 
three separately calculated medians (the threshold color could be new for picture). Vector 
median function finds threshold color by comparison of pixel colors by vector norm (root 
of sum of squares of color components). The threshold received with vector median 
function is color which is presented in the picture. Vector median function is more suitable 
for white bread porosity evaluation in comparison with scalar median function [5, 6]. 

Results and discussion. Three white breads of different brands are used for 
experiments. Two breads (Sample 2- S2 and Sample 3- S3) are produced by standard [4] 
and one (Sample 1- S1) bread - not by standard. Ten slices of every bread are captured with 
laboratory machine vision system [7]. The pictures are in BMP format. Table 1 presents 
original images of breads and their binary versions received by using vector median 
thresholding and kernels with different sizes. 

 
Table 1 

 Original kernel 3x3 kernel 5x5 kernel 7x7 kernel 9x9 

S1 
     

S2 
     

S3 
     

 
Figure 1 presents average coefficients of 

diversity (Kdiv=Pixelswhite/Pixelsall) for binary 
images of breads received with vector median 
thresholding. 

Coefficient of diversity corresponds with 
bread porosity [5, 6] and only results which 
are received with kernel 5x5 are correct, i.e. 
S1 has Kdiv less than 67% but S2 and S3 have 
Kdiv above 67% (by standard). 

In the future research will continue with 
evaluation of other brands white bread and 
comparative analysis of bread porosity with 
physicochemical methods. 
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Існує два типи кукурудзи цукрової – солодка і суперсолодка. Сорти 1-го типу при 
збиранні містять 3-5% цукру, 2-го – у 2-3 рази більше. У кукурудзи цукрової після 
збирання цукор швидкими темпами перетворюється у крохмаль, а тому качани 
негайно потрібно охолодити до 0 …+1°С. Інтенсивність дихання качанів є дуже 
високою, тому втрати цукру кукурудзою цукровою приблизно в 4 рази вищі при 
температурі 10°С, чим при температурі 0°С. У молочній і технічній фазі стиглості 
спостерігається найвища інтенсивність дихання, яка ще більше підвищується в 
умовах високих температур зберігання. Набільше інтенсивність дихання 
підвищується у зародка, при цьому зерно набуває кислувато-гіркого смаку. 
Одночасно швидко розвиваються мікроорганізми, але це теоретичний висновок, 
експериментальні дані по всім вище переліченим питанням у літературі відсутні. 

Кукурудза цукрова високої якості повинна мати ніжний, розвинутий початок, 
щільні ряди зерен та зелену обгортку. Ці ознаки після збирання швидко зникають, 
адже листові обгортки підсихають та змінюють колір, тому згідно РСТ УССР 297-91 
«Кукуруза сахарная свежая (початки)» [1] качани після збирання повинні бути 
реалізовані у роздрібній мережі протягом 24 годин. 

Качани від молочно-воскової до воскової стиглості, в залежності від погодних 
умов, переходять за 6-10 днів. За даними професора Н.М. Осокіної та ін. [2], якщо 
партія кукурудзи цукрової має середню вологість 24,3% то вологість окремих качанів 
може коливатись від 19,2 до 42,1%. Вологі качани, що надійшли з поля можна 
зберігати в умовах літнього температуро-вологісного режиму не більше 3-4 годин. 
Низька стійкість качанів потребує спеціальних заходів для запобігання небажаним 
процесам та погіршення якості зерна, а саме – наявності рефрижераторного 
транспорту і холодильних камер великої ємності для накопичення збираного врожаю 
і повільної його реалізації по мірі попиту населенням. Кукурудзу цукрову збирають 
при вологості зерна качанів 70-82%. 
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Качан кукурудзи складається із зерна і стрижня, які різні за гігроскопічними 
властивостями. Зерно займає у середньому 80% маси качана, яка залежно від сорту в 
середньому становить– 450 – 480 г, а шпаруватість  –  52%.  

На зерні свіжозібраних качанів з листовими обгортками присутня мінімальна 
кількість мікроорганізмів, які погіршують якість. В цей час кількість бактерій менша 
ніж плісені. З часом, зокрема в умовах підвищеної температури і вологості, 
спостерігається поступове збільшення плісеневих грибів, так як вони розвиваються 
швидше бактерій. Цей мікробіологічний процес значно погіршує якість зерна 
кукурудзи, в ньому зменшується вміст крохмалю, жирів, водорозчинних вуглеводів, 
підвищується кислотне число і загальна кислотність зерна. Щоб запобігти цьому 
процесу свіжозібрані качани слід негайно охолодити [3]. 

Кукурудза цукрова в середньому містить: 75,96% вологи, 3,22% білка, 1,18% 
жиру, 19,02% вуглеводів, 2,70% клітковини, 0,62% золи. Таким чином, вміст 
різноманітних речовин і великої кількості вологи в стрижні і зародку створюють 
умови для ураження кукурудзи цукрової різними мікроорганізмами [2, 3].  

Зародок має значний запас поживних речовин і рівень його вологості дуже 
впливає на інтенсивність біохімічних процесів, що відбуваються в зерні, на розвиток 
плісеневих грибів. До складу  зародка входить близько 30% білків та 80% 
мінеральних речовин, що пояснює водопоглинання. Також особливість анатомічної 
будови  зародка сприяє  значному випаровуванню води в процесі метаболізму.  

Вміст хімічних речовин у зерні та стрижні, а також розподіл їх між різними 
частинами качана і зерна, та різна вологозабезпеченість складових качана значною 
мірою визначає їх схильність до ураження мікроорганізмами.  

Отже, питання вивчення розвитку мікроорганізмів при зберігання кукурудзи 
цукрової в різних температурних умовах є актуальним, як для практичних так і для 
теоретичних основ зберігання цього високоцінного харчового продукту. 

Наші дослідження показали (табл.1), що насамперед плісень уражає верхню 
частину качана. Активне ураження відбувається в стадії молочної і технічної 
стиглості, тобто під час зберігання і реалізації качанів. 

 
Таблиця 1 

Заражуваність мікроорганізмами качанів кукурудзи цукрової  
у процесі зберігання 

Назва Кількість 
МАФАМ, 
КУО в 1 гр 

Кількість плісеневих 
грибів, КУО в 1 гр 

Кількість 
дріжджів, КУО в 1 

гр 
Качани в обгортках 
у картонних ящиках 

3,5×103 <1×103 2,0×103 

Качани без обгорток 
у картонних ящиках 

3,0×103 <1×103 2,0×103 

Качани в обгортках 
в поліетиленових 
пакетах 

3,0×103 <1×103 2,5×103 

Качани без обгорток 
в поліетиленових 
пакетах 

2,0×103 <1×103 2,0×103 
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Встановлено, що попереднє охолодження мінімізує розвиток мікроорганізмів, а 
отже і підвищує харчову цінність кукурудзи цукрової та подовжує строк її 
зберігання. Всі показники були в межах допустимої норми. 
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Стурбованість щодо безпечності та якості харчових продуктів відчувається 

значною мірою в усьому світі. Це – пріоритетні проблеми для урядів, виробників 
харчових продуктів, представників промисловості, торгівлі та споживачів. Тенденція 
останніх десятирічь – зростання захворювань, пов’язаних з харчовими продуктами, які 
є є суттєвими факторами ризику для працездатності, здоров’я, а іноді й життя людини. 
Мільйони людей щорічно потерпають від харчових отруєнь, які викликані вживанням 
небезпечних, неякісних та фальсифікованих продуктів. 

Для того, щоб наші підприємства одержали конкурентні переваги на ринку, їм 
необхідно впроваджувати передові розробки по забезпеченню безпечності продуктів 
харчування. Ігнорування міжнародних норм може негативно вплинути на 
конкурентоспроможність українських харчових продуктів та завдати шкоду 
вітчизняним виробникам, як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. 

Наразі системи управління безпечністю харчових продуктів застосовують 
практично в усьому світі як надійний захист споживачів від небезпек, які можуть 
супроводжувати харчову продукцію. Запровадження систем управління безпечністю 
харчових продуктів вимагає законодавство Європейського Союзу, США, Канади, 
Японії, Нової Зеландії та багатьох інших країн світу. 

Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (у латинській 
абревіатурі - НАССР «Hazard Analysis and Critical Control Point») є науково - 
обґрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції 
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шляхом ідентифікації та контролю небезпечних чинників. 
Запровадження системи управління безпечністю харчових продуктів на базі 

концепції НАССР (hazard analysis and critical control points, ХАССП) дозволяє 
підприємству: 

– забезпечити випуск безпечної продукції за рахунок системного контролю на всіх 
етапах виробництва; 

– належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують 
безпечності харчових продуктів - запобігати, усувати чи мінімізувати їх; 

– гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання у їжу; 
– забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з 

міжнародними нормами; 
– демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам 

щодо безпечності харчових продуктів; 
– укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що 

виробляється та підвищити імідж підприємства; 
– розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки; 
– підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та 

забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості 
аспектів безпечності продукції. 

В Україні застосування  систем НАССР є обов’язковим для всіх підприємств, які 
займаються виробництвом або введенням  в обіг харчових продуктів. Цього вимагають 
Закони України «Про безпечність та якість харчових продуктів» та «Про дитяче 
харчування».  

В нашій країні впровадження систем безпечності на основі принципів НАССР 
розпочато ще 2002 року.  А з 1 липня 2003 р. діє національний стандарт ДСТУ 4161-
2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги» та з 1 серпня 
2007 року набув чинності національний стандарт ДСТУ ISO 22000:2007 (ідентичний 
ISO 22000:2005). На 16 харчових підприємствах такі системи вже сертифіковані, а на 
12 ведуться роботи по розробці та їх впровадженню. 

Наприкінці 2005 року введено в дію міжнародний стандарт ISO 22000:2005 
«Система менеджменту безпечності харчових продуктів – вимоги до організації 
ланцюга виробництва і поставок», його розроблено технічним комітетом Міжнародної 
організації по стандартизації. Цей стандарт визначає вимоги системи менеджменту 
безпечності харчових продуктів, що об’єднують загальні та ключові моменти, 
необхідні для досягнення безпечності харчових продуктів усього ланцюга виробництва 
аж до кінцевого споживання – діалоговий зв'язок, систему менеджменту, базову 
програму, вимоги НАССР. 

Стандарт ISO 22000 об’єднує принципи НАССР та етапи впровадження, 
розроблені Комісією Codex Alimentarius, і спрямований тільки на аспекти безпечності 
харчовий продуктів. Він може бути впроваджений незалежно від інших систем 
менеджменту, водночас він адаптований до стандарту ISO 9001 з метою збільшення 
сумісності цих двох стандартів. Для полегшення застосування цього стандарту його 
було розроблено як стандарт, стосовно якого можна проводити аудит. Розроблено 
також стандарт ISO 22004 – для допомоги впровадження стандарту ISO 22000. 

Вимоги стандарту можуть бути використані для створення системи управління 
безпечністю харчових продуктів всіма організаціями, які безпосередньо чи посередньо 
приймають участь у харчовому ланцюзі, наприклад: виробниками кормів, фермерами, 
виробниками інгредієнтів та домішок, виробниками та постачальниками харчових 
продуктів, підприємствами роздрібної та гуртової торгівлі, підприємствами 
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громадського харчування, організаціями, які надають послуги з транспортування, 
зберігання та дистрибуції, послуги з миття та дезінфекції тощо. 

В основу стандартів на системи управління безпечністю харчових продуктів 
покладено концепцію «Аналізування небезпечних чинників і критичні точки 
керування», Концепцію НАССР і  настанови щодо її застосування викладено в 
стандарті Комісії Кодекс Аліментаріус CAC/RCP 1–1969 (Rev. 4–2003) 
«Рекомендований міжнародний звід правил гігієни харчових продуктів» і Всесвітньої 
організації охорони здоров'я (ВООЗ), наразі вона є найважливішим міжнародним 
інформаційним центром, який розробляє стандарти харчової безпеки.  

Для розроблення та впровадження системи управління безпечністю харчових 
продуктів необхідно реалізувати сім принципів ХACCП: аналіз небезпечних чинників, 
визначення ККТ, становлення критичних меж, становлення системи моніторингу ККТ, 
розроблення коригувальних дій, розроблення процедури перевірки системи, 
встановлення процедур та методів документування. 

Система ХАССП є єдиною системою забезпечення безпечності харчової продукції, 
що довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями. Використання 
системи ХАССП дозволяє перейти від випробувань кінцевого продукту до розробки 
запобіжних методів забезпечення безпечності харчової продукції. 
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Забезпечення населення повноцінними збалансованими харчовими продуктами є 

визначальним напрямом державної політики будь-якої розвиненої країни. 
Повноцінними і стратегічно важливими продуктами є риба і морепродукти. Вони є 
важливими компонентами харчування людини як джерело білків, жирів, мінеральних 
речовин і вітамінів. 

Рибні консерви – це харчові продукти з високими споживними властивостями. 
Простота їх виготовлення, досить високий вихід готової продукції, а також широкі 
можливості комбінування сировини дають можливість отримати продукт із заданою 
харчовою та біологічною цінністю, що відповідає формулі збалансованого 
харчування. 

Запропонована технологія консервів із напівфабрикату холодного копчення, яка 
передбачає виготовлення консервів із малорентабельних видів риб (путасу, сайки, 
сайди, морського півня, ската колючого, мойви) з використанням м’яких режимів 
коптіння з наступним обезводненням теплим повітрям до втрати маси 
напівфабрикату від 25 до 30 % під час операцій підсушка, коптіння, досушування. 
М’які режими коптіння дають змогу отримати продукт із меншим вмістом 
канцерогенних речовин [1]. 

Науковцями Національного університет біоресурсів і природокористування 
України запропоновано рибні консерви в томатному соусі, до складу яких входить 
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риба та томатна заливка, які відрізняються тим, що томатна заливка містить 
композицію гідроколоїдів, яка складається з карагенану, ксантанової та гуарової 
камедей у співвідношенні 1:1:5 відповідно, причому масова частка цієї суміші 
становить 0,1-0,3 % від маси заливки [2]. 

Розроблено рецептуру консервів риборослинних у томатному соусі, яка містить 
фаршеву суміш й композицію гідроколоїдів, що складається з карагенану, 
ксантанової та гуарової камедей у співвідношенні 1:1:2 відповідно, причому масова 
частка цієї суміші становить 0,7-1,1 % [3]. 

Консерва «Січеники рибні українські» відноситься до других обідніх страв. До 
складу фаршу консерви входить філе морського окуня, сало, яйця курячі, цибуля, 
часник, сухарі пшеничні, сіль, перець гіркий. Гарнір консерви містить картоплю, 
горошок зелений, борошно соняшникове, молоко, цукор, сіль [4]. 

Технологія консерви «Рибні рулетки» передбачає підготовку рецептурних 
компонентів, нарізування та бланшування картоплі й моркви, різання маринованих 
огірків, заморожування свіжого горошку, заливку рибним бульйоном, витримку для 
набухання соняшникового борошна та змішування перелічених компонентів із 
цукром та частиною солі з отриманням гарніру, бланшування і натирання імбиру і 
його змішуванням із залишком солі, різання рибного філе без шкіри, викладання на 
нього суміші імбиру і солі, скручування з отриманням рулетів, фасування рулетиків, 
гарніру та майонезу, герметизацію і стерилізацію [5]. Подібна технологія 
передбачена і для консерви «Рулети рибні з капустою» [6]. 

Квасенковим О. І. запатентовано також спосіб виробництва консервів у соусах: 
«Рибні биточки з капустою в томатному соусі», «Рибні биточки з капустою в 
сметанному соусі», «Рибні биточки з капустою в соусі сметанному з цибулею», 
«Меч-риба в сметанному соусі», «Морський йорж в сметанному соусі», «Боніто в 
сметанному соусі», «Сардина в сметанному соусі», «Окунь в сметанному соусі», 
«Камбала в сметанному соусі», «Пеламіда в сметанному соусі», «Палтус в 
сметанному соусі», «Палтус в зеленому соусі» та ін. 

Новий спосіб виробництва комбінованих паштетів на основі прісноводної рибної 
і рослинної сировини включає термічну обробку попередньо підготовленої 
прісноводної рибної та рослинної сировини, подрібнення, додавання морських 
водоростей або продуктів їхньої переробки та камедь гуару, який відрізняється тим, 
що до складу рецептур входять такі компоненти (мас, %): прісноводна риба – 80, 
кизил – 10-11, алича – 10-11, буряк – 5, морква - 5, цибуля – 2, морські водорості або 
продукти їх переробки – 1,5-2, камедь гуару – 1-1,5 [7]. 

Розроблено новий паштет функціонального призначення на основі ставкової 
риби та кальмара. Результати дослідження хімічного складу голови зі щупальцями 
кальмара і коропа показали, що голова зі щупальцями кальмара, на відміну від м’яса 
коропа, характеризується низьким вмістом жиру, високим рівнем білка, йоду та ін. 
мікроелементів (залізо, цинк, марганець), але більш низьким рівнем міді [8].  

Таким чином, розширення асортименту рибних консервів на сучасному етапі 
відбувається за рахунок використання прісноводних видів риб, нерибних водних 
об’єктів харчового використання, нетрадиційної фрукто-овочевої сировини, нових 
видів соусів, заливок та ін. 
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Термін зберігання - це період, після закінчення якого продукт придатний до 

вживання за призначенням, однак, його споживні характеристики можуть бути 
знижені. Термін придатності - це період, протягом якого харчовий продукт 
вважається придатним для використання за призначенням.  

Аналіз даних, наявних у літературі щодо встановлення терміну зберігання 
(придатності) харчових продуктів показує, що дослідження з оцінки та зміни якості і 
споживних характеристик харчових продуктів під час зберігання в даний час 
проводять за трьома напрямками: традиційні випробування відповідно до вимог 
документації з певною періодичністю; застосування методів математичного 
моделювання зміни якості харчових продуктів; застосування прискорених способів 
старіння [1]. 

Традиційні (стандартні) випробування щодо зміни якості та безпечності товарів у 
процесі зберігання за температур, що встановлені у нормативній документації 
достовірні, але це досить тривалий процес, оскільки термін зберігання (придатності) 
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багатьох консервованих харчових продуктів встановлені від одного до трьох-п'яти 
років. Згідно з нормативною документацією, тривалість зберігання харчового 
продукту при дослідженнях визначається гарантійним строком зберігання 
(придатності), що встановлюється у відповідності до ДСТУ або виробником. З 
урахуванням вимог нормативної документації, термін дослідження продовольчих 
товарів повинен перевищувати за тривалістю передбачуваний термін придатності для 
нешвидкопсувних продуктів в 1,15 рази. 

Методи математичного моделювання зміни якості харчових продуктів не завжди 
дають достовірні результати, оскільки досить складно прогнозувати біохімічні та 
хімічні процеси. У зв'язку з цим зацікавленість викликають методи штучного 
старіння прискореним способом, що дозволяють значно заощадити час і 
прогнозувати певні показники якості. Однак дослідження із застосування методу 
прискореного старіння можуть бути використані по відношенню до обмеженого 
переліку продовольчих товарів: галети, кондитерські вироби, рослинні олії, молочні 
продукти і деякі інші. 

Слід зазначити, що конкуренція і тиск з боку торгівлі обумовлюють необхідність 
розробки експрес-методів непрямого визначення терміну зберігання. Для отримання 
експрес-прогнозу терміну зберігання розроблені процедури, засновані на експрес-
методах чи комп'ютерних моделях. Незважаючи на зручність застосування, 
необхідно дотримуватися обережності при їх використанні. Експрес-методи можуть 
застосовуватися тільки в тому випадку, якщо між поведінкою продукту при 
зберіганні в реальних і експерименти умовах існує взаємозв'язок. Таким чином, 
прогностичні моделі можуть використовуватися для визначення термінів зберігання 
лише в тому випадку, якщо вони перевірені на адекватність стосовно до харчових 
продуктів.  

Теоретично експрес-тестування терміну зберігання може застосовуватися для 
будь-якого продукту, процес псування якого описується адекватною кінетичною 
моделлю. Xоча процес псування може мати біохімічну, хімічну, мікробіологічну або 
фізичну природу, практично прискорене тестування застосовується в основному для 
аналізу процесів псування, що мають хімічну природу. Основна ідея полягає в тому, 
що швидкість хімічних реакцій, що лімітують термін зберігання, за підвищеної 
температури зберігання зростає, у зв'язку з закінченням терміну зберігання 
досягається значно швидше, а отримані дані можна екстраполювати на реальні умови 
зберігання за допомогою рівняння Арреніуса. 

У зв'язку з гострою необхідністю забезпечення мікробіологічної безпеки 
харчових продуктів інтерес до прогностичної харчової мікробіології передусім 
концентрується на розробці прогностичних моделей розвитку в харчових продуктах 
патогенних мікроорганізмів. Дослідження в США привели до розробки програми 
прогностичного моделювання патогенних мікроорганізмів (РМР). У 2003 р з'явилася 
загальнодоступна мікробіологічна база даних щодо харчових продуктів ComBase 
(Великобританія, США), що рекомендується використовувати при проведенні 
науково-дослідних робіт, а також з метою навчання і професійної підготовки. 

В останні роки з'явилися комп'ютерні моделі для прогнозування 
мікробіологічного псування, зокрема [2]: 

� Forecast - набір прогностичних моделей, розроблених CCFRA, 
рекомендованих до використання для оцінки швидкості мікробіологічного псування, 
або для оцінки стабільності харчових продуктів; 

� Pseudomonas Predictor - інтегроване температурно-функціональне програмне 
забезпечення, розроблене Сільськогосподарським факультетом університету Тасманії 
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(Food Spoilage Predictor («Провісник псування харчових продуктів»); 
� Seafood Spoilage Predictor, SSP - програмне забезпечення з моделями двох 

типів, а саме моделлю відносних швидкостей псування і моделлю мікробіологічного 
псування, розроблене Датським науково-дослідним інститутом рибної промисловості 
(DIFRES) http://ww.dfu.rnin.dk/micro/ ssp); 

� ERH CALC™ - частина комп'ютерної експертної системи для хлібопекарної 
промисловості, розроблена Британською дослідницькою асоціацією 
борошномельного і хлібопекарського виробництва. На даний час за допомогою цієї 
програми оцінюються «Термін зберігання без появи плісені» 80% вироблених у 
Великобританії тістечок і кексів у звичайній упаковці. 

В цілому визначення терміну зберігання залежить: 
� від впевненості виробника у забезпеченні безпечності харчового продукту; 
� від можливості виявлення найважливіших характеристик якості, що 

визначають прийнятність продукту для споживача; 
� від наявності знань про діючі механізмах погіршення якості продукту і його 

псування; 
� від можливості застосування в цілях безпосереднього визначення терміну 

зберігання чи його прогнозування та оцінки (або того й іншого) науково-технічних 
знань («ноу-хау») і відповідних технічних засобів. 

Таким чином, виробництво і продаж якісного та безпечного продукту, що 
відповідає очікуванням споживачів, починається з правильної розробки, яка включає 
ретельне планування виробництва і проведення експериментального тестування 
терміну зберігання. 
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Мальтодекстрин являють собою багатокомпонентну суміш глюкози, мальтози, 

мальтотріози і полісахаридів. За зовнішнім виглядом це порошок білого кольору з 
нейтральним або трохи солодкуватим смаком. Мальтодекстрин легко розчиняється у 
воді, має властивості згущення, гальмує кристалізацію цукру, має ефект стабільного 
піноутворення. Впливає на формоутворення продукту, регулює його структуру, 
низька властивість всмоктування вологи, сприяє розпадання продукту на частини, 
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підвищує властивості формувань, захищає продукт від зміни форми, покращує 
зовнішній вигляд продукту. Оскільки, ритм життя людей постійно прискорюється 
мальтодекстрин доцільно додавати в продукти харчування з метою: покращення їх 
консистенції; для збереження і передання смакових властивостей і ароматизуючих 
добавок, як згущувач і наповнювач в пудингах, смузі, супах і заморожених 
продуктах. Тому використання мальтодекстрину для зниження калорійності 
солодких страв з кожним роком буде більш актуальним. 

Властивості мальтодекстрину безпосередньо залежать від величини DE 
(декстрозного еквівалента). Декстрозний еквівалент - відносна величина, що  
відновлює здатність мальдекстрина, виражена в грамах глюкози на 100 г сухої 
речовини. Мальтодекстрини з низьким DE від 4% до 6% володіють: 

• високою зв'язуючою здатністю; 
• високою в'язкістю водних розчинів; 
• хорошою антикристалізаційною здатністю; 
• здатність підвищувати температуру замерзання продукту.  
Значенні DE від 9% до 12%, у складі мальтодекстрину досить багато 

макромолекул сахарину, тому відсутній солодкий смак, погано всмоктує вологу, не 
приймає сіре забарвлення. При використанні мальтодекстрину у складі продукту 
поліпшуються його смакові властивості, збільшується властивості в'язкості. 

Вміст DE від 13% до 17%, величина солодкості залишається порівняно низькою, 
погано всмоктує вологу, не приймає сіре забарвлення, має хорошу розчинність. При 
використанні можна отримати бажану в'язкість продукту. 

При показнику DE від 18% до 20% , в мальтодекстрині починає бути присутнім 
трохи солодкуватий смак, з'являється властивість всмоктування вологи. При певному 
коефіцієнті DЕ колір може змінитися на сірий, зберігається хороша розчинність , при 
використанні в продукті немає ефекту посилення в'язкості. Такі фізико-хімічні 
показники мальтодекстрину, як гігроскопічність, рівноважна відносна вологість, 
осмотичний тиск водних розчинів мальтодекстрину, обумовлені середнім значенням 
молекулярних мас компонентів і присутністю пов'язаної і незв'язаної вологи. Так, 
мальтодекстрини з DE 2, 6 мають найменшу гігроскопічність. Зі збільшенням DE 
спостерігається збільшення гігроскопічності і, як наслідок, схильності до утворення 
грудки. Таким чином, знаючи залежність функціональних властивостей 
мальтодекстрину від величини DE і розміру часток, ми маємо можливість 
регулювати і контролювати такі найважливіші показники якості продукції, як 
в'язкість і структура, покращувати характеристики сипучості продукту, коригувати 
солодкість, запобігати кристалізацію цукру в готовому продукті. 

Мальтодекстрин характеризується низькою солодкістю, високою в'язкістю, 
швидкою розчинністю, високою вологоємністю. Мальтодекстрини мають 
різнорідний склад суміші сахаридов і залежно від декстрозного еквівалента 
проявляют емульгуючі, стабілізуючі, що склеюють, розпушують властивості, що 
подовжують свіжість, підкреслюють смак і запах, уповільнюють процес кристалізації 
та знижують калорійність. Мальтодекстрин володіє хорошими властивостями, без 
крохмальних та інших специфічних запахів, володіє не солодким або трохи 
солодкуватим смаком. При використанні в великій кількості не перебиває смакові 
якості і запах самого продукту, є хорошим переносником запаху.  

Використовують у виробництві при виготовленні приправ і соусів, продуктів 
швидкого приготування, у виробництві напоїв, у молочній промисловості, при 
виготовленні морозива, в дитячому харчуванні, дієтичному харчуванні та ін. 
Використовується як згущувач і наповнювач в пудингах, супах, заморожених 



Тематичне питання: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
Тематический вопрос: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

38 

продуктах. Покращує смакові якості і зовнішній вигляд хлібобулочних і 
кондитерських виробів.  

Підсумовуємо переваги застосування мальтодекстрину: 
• забезпечення енергетичної цінності продукту; 
• поліпшення розчинності сумішей; 
• формування структури і однорідності продукту; 
• спрощення додавання інгредієнтів з мінімальним дозуванням, наприклад 

барвників, ароматизаторів, вітамінів; 
• зниження водопоглинальної здатності гігроскопічних компонентів суміші. 
Користь же його при такому широкому застосуванні неоціненна. 
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У сучасних ринкових умовах стабільна і успішна робота підприємств 

визначається сукупністю чинників, одним із яких є здатність задовольняти потреби 
споживачів якісною та безпечною продукцією. Найбільш прийнятною формою 
системи управління якістю і забезпечення безпечної технології для підприємств 
харчової, зокрема хлібопекарської галузі, є система, заснована на принципах НАССР. 

Система HACCP дозволяє ідентифікувати конкретні види небезпечних чинників і 
встановити заходи щодо їхнього контролювання для гарантування безпечності 
харчових продуктів. Вона використовується для забезпечення безпечності харчових 
продуктів протягом усього ланцюга виробництва і реалізації харчового продукту. 

На основі технологічної схеми виробництва пшеничного хліба було розглянуто 
ймовірність виникнення небезпечних чинників, що є основою для визначення КТК. 
Для цього потрібно відповісти на такі питання: 

1. Чи існують контрольні (запобіжні) заходи?  
2. Чи операція спеціально призначена для усунення або зниження можливості 

виникнення небезпечного чинника до допустимого рівня?  
3. Чи може забруднення від ідентифікованих небезпечних чинників 

перевищити допустимі рівні або чи можуть вони збільшуватися до недопустимих 
рівнів?  

4. Чи наступна операція усуватиме ідентифікований небезпечний чинник або 
знижуватиме можливість його виникнення до допустимого рівня? 

Визначення КТК під час виробництва хліба пшеничного з використанням 
модифікованого рослинного жиру наведено в табл. 

На основі аналізу небезпечних чинників і застосування алгоритмів визначення 
ККТ виділено, як раціональні для управління та ефективного контролю, ККТ: 
просіювання борошна і випікання, які мають значний вплив на якість та безпечність 
пшеничного хліба. 
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Таблиця 
Визначення критичних точок контролю 

Питання Вхідний  
матеріал / 

Етап процесу 

Вид та ідентифікована 
небезпека 1 2 3 4 

Но-
мер 
КТК 

1 2 3 4 5 6 7 
Борошно 
пшеничне 
вищого сорту 
(постачання) 

Б: картопляна паличка 
Х: токсині елементи, 
мікотоксини, радіонукліди 
Ф:металомагнітні та ін. 
сторонні домішки 

Так 
 

Так 
Так 

Ні 
 

Ні 
Ні 

Так 
 

Ні 
Ні 

Так 
 
- 
- 

Не 
КТК 
Не 
КТК 

 
Дріжджі 
хлібопекарські 
пресовані 
(постачання) 

Х: важкі метали, радіонукліди 
 
Ф: сторонні домішки 

Так 
 

Так 

Ні 
 

Ні 

Ні 
 

Ні 

- 
 
- 

Не 
КТК 
Не 
КТК 

Вода питна Х:важкі метали, радіонукліди 
Ф: сторонні домішки 

Так 
Так 

Ні 
Ні 

Ні 
Ні 

- 
- 

Не 
КТК 

Сіль кухонна 
(постачання) 

Х: токсичні елементи, 
радіонукліди 
Ф:сторонні домішки 

Так 
 

Так 

Ні 
 

Ні 

Ні 
 

Ні 

- 
 
- 

Не 
КТК  

 
Модифікований 
рослинний жир 

Х: важкі метали, раді-
онукліди, мікотоксини 
Ф:сторонні домішки 

Так 
 

Так 

Ні 
 

Ні 

Ні 
 

Ні 

- 
 
- 

Не 
КТК 
Не 
КТК 

Складування, 
зберігання 
сировини та 
відпуск 

Ф:сторонні домішки, 
екскременти гризунів 

Так Ні Ні - Не 
КТК 

Просіювання 
борошна 

Ф:сторонні домішки Так Так - - КТК 
1Ф 

Приготування 
розчину 
дріжджів 

Ф:сторонні домішки Так Ні Ні - Не 
КТК 

Дозування 
компонентів та 
заміс тіста  

Ф:сторонні домішки Так Ні Ні - Не 
КТК 

Бродіння тіста Х: збільшення кислотності 
тіста за надмірної тривалості 
бродіння 

Так Ні Ні - Не 
КТК 

 
Формування 
тістових 
заготовок та 
вистоювання 

Ф:сторонні домішки Так Ні Ні - Не 
КТК 

Випікання Ф: температура, час Так Ні Так Ні КТК 
2Ф 

Охолодження, 
укладання, 
експедиція 

Б, Х, Ф – відсутні Так Ні Ні - Не 
КТК 
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Таким чином, ефективне управління безпечністю технології хлібобулочних 
виробів є актуальним напрямком, який дозволяє досягти забезпечення стабільної 
безпеки, що на сьогодні є головною складовою виробництва будь-якого харчового 
продукту.  
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Впродовж довгого часу управління якістю зводилося до контролю якості 

продукції і відносилося до інженерно–технічних питань, у той час як проблематика 
загального менеджменту мала яскраво виражений організаційний характер. Для 
успішного функціонування підприємства на ринку необхідно забезпечувати 
постійний розвиток, удосконалення систем управління якістю, швидкого і точного 
реагування на зміну попиту та ринкових запитів споживачів, відповідність 
виробництва вимогам екологічності, безпечності, а також зміцнення взаємозв’язків 
підприємства. Важливим елементом забезпечення конкурентоспроможності товарів є 
використання тари та пакувальних матеріалів відповідної якості. Тара і упаковка 
супроводжують продукт від початку його виробництва до етапу споживання. 
Економічні зв'язки забезпечують рух продуктів від виробника до споживача, 
відбувається багатобічний обмін між виробниками, з однієї сторони і споживачами - 
з іншої, і на всіх етапах життєвого циклу товару пакувальні матеріали відіграють 
свою специфічну роль. В останні роки спостерігається інтенсивний розвиток ринку 
тари і пакувальних матеріалів, розширюються функції упаковки, що стає 
невід’ємною частиною товару. Конкурентна боротьба між товаровиробниками 
загострюється у напрямку використання більш привабливої тари. Таким чином, 
створення ефективної системи управління якістю тари і пакувальних матеріалів стає 
важливим напрямком конкурентоспроможності підприємств. 

Система управління якості тари і пакувальних матеріалів, що пропонується, 
ґрунтується не лише на системному підході, а й на концепції взаємодії. З розвитком 
концепції відносин, у понятті «конкуренція» з'являється нова складова - взаємодія. 
Саме взаємодія, а не суперництво підприємств у сучасному бізнесі є основою для 
задоволення потреб покупців і завоювання конкурентних переваг. Конкуренція 
сприяє розвитку інтеграційних процесів, супроводжується функціональними 
взаємозв'язками, узгодженнями у виробничо-господарській діяльності. Діалектика 
взаємодії конкуренції та інтеграції як форма прояву закону єдності і боротьби 
протилежностей виступає внутрішнім джерелом саморуху, саморегулювання 
системи. Cистеми взаємодії створюються з метою досягнення максимального 
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синергетичного ефекту від кооперації підприємств. Система управління якості тари і 
пакувальних матеріалів, що пропонується, за своєю сутністю є системою взаємодії, 
що має  міжорганізаційний характер. 

Міжорганізаційна система управління якістю пакувальних матеріалів і тари 
(МСУЯ) – це сукупність підприємств та інших заінтересованих груп, пов’язаних у 
життєвому циклі товару, мета якої - створення якісних пакувальних матеріалів та 
збереження їх властивостей в процесі товароруху від виробника до кінцевого 
споживача. Сутність процесу формування МСУЯ - це досягнення позитивного 
впливу мікросередовища підприємства-інтегратора МСУЯ на результати його 
діяльності, набуття партнерського характеру зв’язків між ринковими суб’єктами у 
напрямку створення якісних та конкурентоспроможних пакувальних матеріалів. 
Даний результат досягається завдяки реалізації певного сценарію розвитку 
взаємовідносин між суб’єктами мікросередовища: припинення відносин, зниження 
рівня відносин, збереження рівня відносин, підвищення рівня відносин.  

Пропонується розглядати структуру МСУЯ як сукупність окремих систем: 
системи взаємодії підприємства-інтегратора з постачальниками, системи взаємодії 
підприємства-інтегратора з посередниками, системи взаємодії підприємства-
інтегратора зі споживачами, системи взаємодії підприємства-інтегратора з 
конкурентами. В якості підприємства-інтегратора МСУЯ пропонується розглядати 
виробників тари і пакувальних матеріалів, для яких якість та 
конкурентоспроможність тари напряму пов’язана з прибутковістю та 
перспективністю ринкової діяльності. Але вибір підприємства-інтегратора 
здійснюється самостійно за власною ініціативою незалежно від ролі та міста у 
мережку створення цінності товару. Оточуюче середовище МСУЯ містить внутрішнє 
середовище (структурні підрозділи підприємств МСУЯ) та зовнішнє середовище. 
Важливе значення для процесу формування МСУЯ підприємств мають PEST-
фактори. Якщо підприємство-інтегратор домагається оптимального сполучення 
елементів МСУЯ, то сфера контролю менеджменту може розширюватися, завдяки 
чому підприємство займе більш вигідне місце в ринковому середовищу. Виступаючи 
на ринку, як єдина система, що представляє більш значну ринкову силу, ніж 
можливості одиничного підприємства, суб'єкти МСУЯ тари та пакувальних  можуть 
у більшій мірі протистояти, а в окремих випадках навіть впливати на деякі PEST - 
фактори. Кожне підприємство у ланцюжку створення цінності тари і пакувальних 
матеріалів створює певний вплив на процес формування системи менеджменту 
якості, що характеризується ступенем заінтересованості у співробітництві. Аналіз 
зв’язків між елементами МСУЯ дає повне уявлення про систему та її властивості. Не 
знаючи напрямів зв’язків між елементами, наскільки сильними є ці зв’язки, що 
характеризуються ступенем партнерського підходу обох сторін, рівнем взаємної 
заінтересованості та взаємної підтримки у сфері управління якістю тари і 
пакувальних матеріалів.   

Актуальним є питання щодо адаптації закону Парето до побудові партнерських 
відносин у системі управління якістю тари і пакувальних матеріалів. Розвиток цього 
закону у даному напряму дозволяє сформулювати його таким чином: 20% найбільш 
вигідних контактів у системі управління якістю тари і пакувальних матеріалів дають 
80% доходів. Тобто, зусилля підприємства-інтегратора МСУЯ повинні 
зосереджуватись на контактах з цим колом найбільш привабливих з боку створення 
конкурентоспроможної тари і пакувальних матеріалів суб’єктів ринку. В процесі 
формування МСУЯ тари і пакувальних матеріалів особливе значення набуває 
горизонтальна інтеграція функціональних служб підприємств, тобто міжфірмовий 
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менеджмент. Для суб’єктів, які увійшли у зону оптимального співробітництва 
пропонується стратегія спільного розвитку, що передбачає формування 
міжорганізаційної структури управління МСУЯ. Організаційна структура МСУЯ 
містить окремі ланки: рада директорів - підприємств, директор інтегрованого центру, 
якому підпорядковуються функціональні підрозділи інтегрованого центру. 
Особливість організаційної структуру МСУЯ полягає у рівноправності усіх 
управлінських ланок. Дана система повинна бути вбудованою у систему управління 
якості товару, для якого призначений пакувальний матеріал та бути складовою 
загального менеджменту підприємств. Процес управління якістю тари і пакувальних 
матеріалів починається з формування ефективної МСУЯ, склад якої - експерти з 
менеджменту якості тари і пакувальних матеріалів на кожному з етапів товароруху. 
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Ionizing radiation  is called the one, that leads to the formation of the ions (charges of 

different signs) in the environment. 
Ionizing radiation is radiation that carries enough energy to liberate the electrons the 

from atoms or molecules by ionizing them. Ionizing radiation is composed of the energetic 
subatomic particles, ions or atoms moving at relativistic speeds, and electromagnetic waves 
in the high-energy end of the electromagnetic spectrum. 

Types of Ionizing radiation: 
1. Photon 
 Gamma-radiation 
 X-ray 
2. Corpuscular 
Alpha-radiation 
Beta-radiation 
The flow of particles (photons, neutrons) 
Radiation has always been a natural part of our environment. Natural radioactive 

sources in the soil, water and air contribute to our exposure to ionizing radiation, as well as 
man-made sources resulting from mining and use of naturally radioactive materials in 
power generation, nuclear medicine, consumer products, military and industrial 
applications. 

There are three factors that control the amount or dose of radiation received from a 
source. Radiation exposure can be managed by a combination of such factors: 

1. Time: Reducing the time of an exposure reduces the effective dose proportionally. 
2. Distance: Increasing the distance reduces the dose due to the inverse square law.  
3. Shielding: The term 'biological shield' refers to a mass of absorbing material 

placed around a reactor, or other radioactive source, to reduce the radiation to a level safe 
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for the humans.  
Background radiation comes from both natural and man-made sources. 
The global average exposure of the humans to ionizing radiation is about 3 mSv 

(0.3 rem) per year, 80% of which comes from nature. The remaining 20% results from the 
exposure to man-made radiation sources, primarily from medical imaging. Average man-
made exposure is much higher in the developed countries, mostly due to CT scans and 
nuclear medicine. 

Natural background radiation comes from five primary sources: cosmic radiation, solar 
radiation, external terrestrial sources, radiation in the human body, and radon. 

The devices assigned for the measurement (detection) of ionizing radiation are called 
dosimeters. 

The Classification of the Dosimetric Devices: 
1. The Indicators are assigned to estimate the dose rate. DP - 63A, DP - 64. 
2. The Roentgenometer is assigned to determine the radiation background. SRP - 68 - 

01, "Terra", DBG – 01H. 
3. The Radiometers determine β-particles in food, water, raw materials (specific 

activity of radionuclides). Radiometer "Beta“, radiometer "Pripyat".  
4. The Individual dosimeters are assigned to determine a radiation dose for the human. 

DP - 24 (22V), DK – 02, ID – 1, ID - 11. 
The students are studying the methods and procedures to measure the radioactive 

pollution in food, water and raw materials at the practical work of the Life Safety. It is also 
important during the control of radionuclides contaminant in samples to know not only the 
number of these radionuclides, but also their activity. Activity - one of the main 
quantitative characteristics of the radionuclide. 

The activity is measured in Becquerel (Bq) units according to the SI. 
1 Bq - 1 nuclear transformation per 1sec, means 1 disintegration / s = 1 Bq 
The results of determined radionuclides contaminant in the samples of food products 

comparing with acceptable levels of Cs137 and Sr90 which are in table 1. 
 

Tab. 1.  
The Acceptable Levels of the Radionuclides in Food and Drinking Water (PL - 2006) 

The permissible content of the radionuclides № 
 

The product name 
Cs137, Bq/kg, Bq/l Sr90 Bq/kg, Bq/l 

1 2 3 4 

1 Bread and bread products 20 5 
2 Potatoes 60 20 
3 Vegetables 40 20 
4 Fruits 70 10 
5 Meat and meat products 200 20 
6 Fish and fish products 150 20 
7 Milk and milk products 100 35 
8 Eggs 6 202 
9 Water 2 2 
10 Fresh wild berries and mushrooms 500 50 
11 Dry wild berries and mushrooms 2500 250 
1 2 3 4 
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12 Herbals 600 200 
13 Special products for baby food 40 5 
14 Other products 600 200 

 
The new knowledge and skills which students are getting at practical works of Life 

Safety about measuring the level of radioactive contamination of foodstuffs and raw 
materials are necessary for population healthy eating. 
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Несмотря на то, что концепция НАССР является лучшей для контроля и 

управления опасностями пищевых продуктов, повсеместное и единообразное 
применение ее не всегда возможно из-за особенностей, присущих разным 
организациям, участвующим в пищевой цепи. Поскольку опасности в пищевых 
продуктах могут возникать на любом этапе пищевой цепи, важнейшим является 
соответствующее управление, т. е. объединение усилий всех ее сторон для 
обеспечения безопасности пищевой продукции. Обобщение и анализ имеющегося 
опыта применения принципов НАССР в разных странах и организациях, 
проведенные международной организацией ISO, позволили выделить основные 
элементы (рис.), необходимые для обеспечения безопасности пищевых продуктов по 
всей пищевой цепи вплоть до потребления [2]. Эти элементы объединены в общих 
требованиях ISO 22000:2005 к системе менеджмента безопасности пищевых 
продуктов (СМБ ПП), лишенной недостатков системы, построенной только на 
принципах НАССР [2].  
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III. Программы 
предварительных 

условий 
IV. Принципы 

НАССР 

I. Интерактивный 
обмен  

информацией 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Основные элементы системы менеджмента безопасности  
пищевых продуктов 

В соответствии с требованиями ISO 22000:2005, организация должна создать, 
документально оформить, применять и поддерживать в рабочем состоянии 
результативную СМБ ПП, которую следует актуализировать в соответствии с 
требованиями рассматриваемого нами стандарта.  

Документация системы менеджмента безопасности пищевых продуктов должна 
содержать заявления о политике и цели в области безопасности пищевых продуктов; 
документированные процедуры и записи, требуемые стандартом; документы, 
необходимые организации для обеспечения результативной разработки, применения 
и актуализации СМБ ПП [2]. 

Цель нашей работы заключалась в определении оптимального количества, 
структуры и содержания документов СМБ ПП конкретного пищевого предприятия. 
Учитывая, что в организациях, желающих внедрить систему менеджмента 
безопасности пищевых продуктов, отвечающей требованиям FSSC 22000, как 
правило, функционируют системы менеджмента качества (по ISO 9001 [3]) и 
системы НАССР (по СТБ 1470 [4]), основная задача заключалась в разработке 
документов, отражающих требования FSSC 22000.  

Таким образом, объектом исследований в данной работе были национальные и 
международные законодательные и нормативные документы в области систем 
менеджмента безопасности пищевых продуктов, а также документы систем 
менеджмента, действующие на предприятиях. На основании результатов 
сравнительного анализа требований, установленных в вышеперечисленных 
документах, определяли оптимальный перечень, структуру и содержание 
документации СМБ ПП.  

В результате проведенных исследований было установлено следующее. Для 
документального оформления СМБ ПП в соответствии с требованиями FSSC 22000 
целесообразно разработать: 

– руководство по менеджменту безопасности, включающее описание всех 
элементов системы менеджмента безопасности пищевых продуктов конкретной 
организации в соответствии с требованиями ISO 22000; 

– обязательные документированные процедуры, требуемые стандартом, а 
именно: «Управление документацией», «Управление записями», «Обмен 
информацией», «Управление аварийными ситуациями», «Управление 
несоответствиями», «Уведомление заинтересованных сторон и изъятие небезопасной 
продукции», «Коррекции и корректирующие действия», «Внутренние аудиты»; 

– документы, конкретизирующие отдельные элементы руководства по 
менеджменту безопасности (программы предварительных условий (ППУ); 
предварительные меры для проведения анализа опасностей; анализ опасностей; 

II. Система 
менеджмента 

СМБ ПП 
(ISO 22000:2005) 
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рабочие программы предварительных условий (РППУ); план НАССР, включающий 
определение критических контрольных точек (ККТ) и критических пределов, 
систему мониторинга ККТ; систему прослеживаемости; валидацию мер контроля). 

Все перечисленные документы целесообразно оформить в виде стандарта 
организации, отразив цель и назначение документа, ответственность, описание 
процесса или процедуры, перечень необходимых записей. Особое внимание следует 
обратить на документ «Программы предварительных условий», который должен 
соответствовать требованиям ISO/TS 22002-1:2009 и может быть обобщающим или 
состоять из комплекса документов, описывающих выполнение каждого элемента 
ISO/TS 22002-1:2009. Что касается результатов работы группы по обеспечению 
безопасности пищевой продукции по созданию СМБПП, то они могут быть 
оформлены в виде приложений к руководству по менеджменту безопасности или в 
виде отчетов группы.  
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На жаль, сьогодні на нашій планеті залишилося дуже мало місць з чистою водою 

і повітрям, сприятливою екологічною обстановкою, овочами і фруктами, які 
вирощуються без хімікатів. Тому нам необхідно пристосуватися до тих умов, в яких 
нам доводиться жити. Несприятлива екологічна обстановка приводить до утворення 
вільних радикалів в організмі людини, які провокують розвиток ракових 
захворювань. 

Вільними радикалами називають нестабільні хімічні сполуки, які діють як 
окислювачі, руйнуючи важливі структури клітин нашого організму. В результаті 
взаємодії вільних радикалів з деякими молекулами відбувається ланцюгова реакція 
руйнування, і клітини поступово гинуть. У нормі вільні радикали утворюються при 
клітинному диханні. Це абсолютно нормальний біологічний процес, що не приводить 
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до негативних наслідків. Реакції окислення та відновлення постійно відбуваються в 
нашому організмі, інакше наше існування було б неможливим. Небезпечно тільки 
збільшення концентрації вільних радикалів в клітинах. Це відбувається під впливом 
зовнішніх факторів - забрудненого повітря, радіації, попадання в організм разом з 
їжею різноманітних токсичних сполук, тютюнового диму.  

Боротися з вільними радикалами, допомагають антиоксиданти. Антиоксиданти – 
це речовини, які блокують окислювальний процес і нейтралізують  руйнівний вплив 
вільних радикалів. Основним джерелом антиоксидантів є деякі продукти рослинного 
походження – фрукти, овочі, зелень.  

Одним з найпотужніших антиоксидантів, відомих на сьогодні. являється лікопін - 
каротиноїдний пігмент, що міститься в стиглих помідорах і визначає їх колір 
(червоно-помаранчевий), атакує вільні радикали, які є спусковим гачком у запуску 
механізму розвитку раку. Схожі речовини, але в меншій кількості, містяться також в 
моркві, дині і червоному перці. 

Чим спекотніша погода, тим більше лікопіну утворюється в помідорах. Корисно 
також вживати варені або смажені помідори - в тушкованих помідорах і томатній 
пасті концентрація лікопіну більша, ніж у сирих. Унікальною властивістю лікопіну є 
те, що при температурній обробці він, на відміну від інших антиоксидантів, не лише 
не руйнується, але збільшується в рази. Так, якщо у свіжих помідорах міститься до 50 
мг лікопіну на кілограм, то в томатному соці і кетчупі - вже до 140 мг, а в томатній 
пасті - до 1 500 мг! 

Вже доведено, що збільшене споживання лікопіну скорочує ризик виникнення 
раку грудей, простати, підшлункової залози і кишечника. Наявність антиоксидантів у 
складі помідор допомагає виводити токсичні речовини з організму. Люди, які часто 
їдять сирі помідори, найменше схильні до ризику захворювання на рак шлунку або 
прямої кишки. Також, помідори блокують дію нітрозамінів, що в свою чергу знижує 
ризик виникнення раку легенів.  

Властивості лікопіну: 
- зміцнює імунітет; 
- уповільнює розвиток атеросклерозу, а також забезпечує захист ДНК; 
- є профілактикою онкологічних захворювань; 
- знижує ризик серцево-судинних захворювань; 
Виявляється, помідор — це ще й спосіб боротьби зі стресами. Вся справа в тому, 

що в томатах міститься речовина гідроксин, який імітує дію серотоніну — гормону 
щастя. Таким чином, вживання помідорів піднімає настрій, а також допомагає 
боротися з депресивним станом. 

Помідор — це низькокалорійний продукт: у 100 грамах ягоди міститься всього 22 
кілокалорії. Тому помідор є складовою безлічі різних дієт. 

Вчені Гарвардського університету проводили експеримент за участю 48 тисяч 
чоловіків, що тривав 6 років. В результаті досліду вони продемонстрували, що серед 
тих чоловіків, які принаймні десять раз на тиждень вживали таку їжу, до складу якої 
входили помідори або томатна паста, імовірність виникнення раку простати була на 
45 % нижчою порівняно з іншою групою. Серед тих, в чий раціон помідори входили 
4-7 разів на тиждень, імовірність утворення пухлин була на 20 % нижчою, 
відповідно. Окрім того, вдалось підтвердити і те, що лікопін здатний знизити так 
званий «поганий» рівень холестерину, внаслідок чого зменшується ризик виникнення 
серцево-судинних захворювань.  

Вчені Роттердамського інституту «Erasmus Medical Centre» продемонстрували на 
експериментах з мишами, що синтетичний лікопін уповільнює прогресування 
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онкологічних захворювань. У порівняльному обстеженні протестували на мишах з 
імплантованими людськими пухлинними клітинами (по суті, інфікованими) дію 
синтетичного лікопіну. За результатами на 42-ий день випробувального періоду ця 
речовина більше, ніж на 50 % уповільнила розвиток пухлини. В комбінації з 
вітаміном Е лікування виявилось ще більш ефективним. Було підтверджено на 
досліді, що в цьому разі процес уповільнення розвитку пухлини зріс до 73 %. 
Одночасно із цим інші вчені вказали на те, що коли ми приймаємо сонячні ванни, то 
лікопін, що міститься у нашій шкірі, є першим захисним бар’єром проти енергії 
сонячних променів. Тому вважається, що коли ми приймаємо сонячні ванни, то 
лікопін відіграє важливу роль у збереженні здоров’я та краси шкіри. 

Дослідженнями доведено, що регулярне вживання в їжу помідорів знижує ризик 
інфаркту. Слід зазначити, що в помідорах міститься ще багато інших корисних 
речовин. Це вітаміни: А, В1, В2, В5, В6, В9, С, Е, РР, Н, К. Мінеральні речовини: 
кальцій, магній, натрій, фосфор, хлор, сірка, йод, мідь, цинк, марганець, бор, залізо. А 
також, вуглеводи, клітковина, крохмаль, органічні кислоти та вода. Вітамін К сприяє 
зміцненню кісток і запобігає крововиливу у мозок. 

Отже, почувати себе краще, виглядати молодше, жити довше нам допоможуть 
помідори. 
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Проаналізовано стан харчової овочевої сировини в сільських господарствах, 

овочепереробних підприємствах та на ринках збуту. Показано основні тенденції та 
динаміку зниження собівартості якісної сировини.  

З розвитком ринкових відносин та з прискоренням руху України до інтеграції у 
світове співтовариство вітчизняні овочепереробні підприємства зіштовхнулися з 
низкою проблем, які пов’язані  як з управлінням, так і взаємодією із зовнішнім 
середовищем. Сучасні умови світового конкурентного розвитку диктують свої умови, 
і для ефективного економічного зростання овочепереробні підприємства повинні 
мати низку суттєвих переваг. Особливе місце в становленні цих підприємств як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках якісної продукції займають інновації. 

Потрібно зазначити, що зі всіх галузей Агропромислового Комплексу України у 
пострадянському середовищі найбільш страждають овочепереробні підприємства 
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маючи високотехнологічні аспекти діяльності. Розвиток ринкової економіки вимагає 
докорінних змін у відношенні всіх суб’єктів господарювання до інноваційної 
діяльності овочепереробних підприємств. Інноваційна діяльність розглядається як 
така, що пов’язана  з пошуком, розробкою та впровадженням нових технологій 
виробництва, техніки, якісної овочевої сировини, способів та напрямів їх просування 
на ринок, формування нових ринків збуту, овочевої сировини та ін. 

Успішний перехід економіки на шлях інноваційного розвитку овочепереробних 
підприємств потребує посилення ролі держави в цьому процесі, головною метою якої 
є створення та підтримка в країні таких умов діяльності суб’єктів  господарювання, 
при яких вони були б зацікавлені в створенні та серійному виготовленні нових видів 
овочевої продукції, впровадження нових наукоємких технологій та розширенні на цій 
основі ринків збуту. 

Для забезпечення овочепереробних підприємств, їх інноваційного розвитку 
необхідне впровадження якісної сировини нових високопродуктивних порід. 

Незважаючи на те, що овочевий сектор, як і раніше, не входить до числа 
пріоритетних, практика свідчить, що його розвиток дає можливість набагато 
успішніше вирішувати економічні та соціальні проблеми села, ніж підтримка тих 
секторів, які зараз для уряду є пріоритетними. 

Науковим дослідження присвячено чимало наукових праць вченими – 
аграрниками О.І. Чупровим, В.В. Леонтьєвим, М.І. Туган-Барановським. 

Такі дослідження спрямовані на необхідність у пошуку нових шляхів розвитку 
овочівництва, які базуватимуться на інтеграційних процесах. 

Метою є узагальнення теоретичних аспектів  зазначеної проблеми та нові 
можливості, що відкривають широке поле для наукових дискусій та розробки нових 
теоретичних положень і практичних рекомендацій переробки овочів. В процесі 
досліджень було проаналізовано поточну кон’юнктуру внутрішнього ринку, 
зовнішнього. Вищеназвана проблема потребує дослідження у таких 
аспектах:окреслення проблем управління діяльністю овочепереробних підприємств 
та інноваційною діяльністю у ринкових умовах. 

 

 
Рис.1. Структура виробництва овочів по регіонах світу. 
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Аналіз переваг споживачів показав цікаві дані, що світовим лідером за обсягом 
виробництва овочів є Китай, що збільшив обсяги і наростив їх, Індія збільшила їх 
виробництво у 3.4 рази т, а США-майже у 2 рази  у порівнянні з 1965р. (Рис.1). 

Україна за цей період збільшила їх виробництво у 1.4 раза . 
Збільшення обсягів виробництва овочів, а відтак і збільшення їх пропозицій 

можливе шляхом збільшення їх посівних площ, зростання урожайності і це все за 
рахунок сприятливих погодних умов. 

Біологічні особливості овочевих культур та природні умови їх вирощування 
потребують раціонального розміщення їх виробництва. 

В умовах стабілізації економіки України окреслення напрямків розвитку, 
овочівництва зумовлює потребу у переосмисленні чинних положень та пошуку нових 
підходів щодо розроблення відповідної стратегії і тактики виробництва овочів, що 
становить значний науковий і практичний інтерес та потребує спеціальних 
випробувань. Особливо це стосується тих регіонів, на які суттєво вплинула криза, 
призвівши до скорочення посівних площ, скорочення обсягів фінансування 
реального сектора економіки та домогосподарства, погіршення якості кредитно-
інвестиційного портфеля. Разом з тим, під впливом кризових процесів з’являються й 
нові можливості для міжнародного овочевого бізнесу. Ці можливості можуть 
інтегрувати Україну  у європейський та світовий економічний простір. [3] 

Інноваційні напрями зниження собівартості овочевої сировини в умовах 
посткризової економіки нині слід розглядати у площині: практично орієнтованих 
принципів, пріоритетним завданням яких на сьогоднішній день є відновлення 
економічного зростання в короткостроковий та довгостроковий період розвитку 
овочівництва Агропромислового комплексу України в сучасних умовах, тому що 
овочі відіграють дуже важливу роль як у харчуванні людей так і дозволяє зберігати 
зовнішню структуру, корисні якості та смак, динамічно розвиваючись та успішно 
функціонуючи на ринку. Можливості збільшення виробництва овочів далеко не 
вичерпані, але їх реалізовувати можливо за умов: 

 - високої культури землеробства та підвищення родючості ґрунтів; 
- підвищення біологічної продуктивності шляхом упровадження досягнень 

генетики та селекції. 
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Впровадження системи управління якості (СУЯ) на підприємствах пиво-

безалкогольної галузі  відповідно до стандартів серії ISO 9000 сприяє оптимізації 
процесів планування, розподілу ресурсів, а також визначенню додаткових підходів до  
оцінювання як результатів виробничої діяльності, так і удосконалення виробничих 
процесів, що дозволить підприємствам суттєвого покращити  контроль належного 
виробництва та  якість  готового пива на підставі покращення показників технічного 
стану обладнання, показників якості проміжного продукту. Крім цього для 
відслідковування показників якості вихідної сировини, на підставі яких технолог-
оператор коригує проміжні стандарти якості. Спосіб керування процесом пивоваріння 
передбачає також, автоматизовану корекцію технологічного процесу пивоваріння.[1,2] 

Для піднесення української економіки і завойовування нашою країною стійких 
позицій на міжнародному ринку необхідно, щоб вітчизняна промисловість не тільки 
вийшла на рівень, який відповідає міжнародним стандартам, але й була здатною його 
перевищити. Світовий досвід показує, що досягти цієї мети можна лише шляхом 
оновлення філософії бізнесу, розкриття інтелектуального та творчого потенціалу 
суспільства, розвитку руху за якість і досконалість, залучення широких кіл науково-
технічної громадськості до процесів постійних вдосконалень і поліпшень, широкого 
впровадження в усі ланки виробництва кращих світових і вітчизняних досягнень у 
галузі управління якістю. 

Оцінка ефективності діючих в Україні систем управління якістю дасть змогу 
виявити сучасні підприємства галузі, які будуть конкурентоспроможними як на 
внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.  

Запобігання погіршенню фізико-хімічних і органолептичних показників пива, 
підвищення терміну його зберігання є одним з приорітетних напрямів досліджень в 
сучасній пивоварній промисловості. Пиво є складною багатокомпонентною системою 
склад якої може суттєво змінюватися в процесі його зберігання. Одним з 
найважливіших факторів оцінки пива є його прозорість. Споживач сприймає видиме 
помутніння як недолік і тому для запобігання виникнення помутніть використовують 
біологічну і колоїдну стабілізацію пива [3,4]. 

Хімічний склад помутніння в різних зразках пива вказаний в таблиці 1. 
Так, як колоїдні помутніння зумовлені окисленням складних поліфенолів і 

поліпептидів, запобігти їх виникненню можна в процесі приготування пива, 
максимально обмеживши окислюючи дію кисню повітря, а також використовуючи 
більш сприятливі технологічні режими і сировину з меншим вмістом 
високомолекулярних сполук, що спричиняють колоїдну каламуть. Можна виділити 
наступні напрямки у підвищенні колоїдної стабільності пива:  

– Застосування сировини з низьким вмістом сполук, що відповідають за колоїдне 
помутніння; 

– Використання технологічних режимів у процесі отримання сусла і пива, 
спрямованих на зменшення вмісту у продукті білків, полісахаридів, поліфенолів, 
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оксалатів, кисню і т. д .; 
– Застосування протеолітичних і амілолітичних ферментів, що здійснюють гідроліз 

білків і полісахаридів до сполук з меншою молекулярною масою; 
– Інтинсифікація процесу бродіння тощо. [2,4]. 
 

Таблиця 1 
Хімічний склад осаду, % від сухих речовин осаду Зразок 

пива Білки Поліфеноли Вуглеводи Мінеральні речовини 
1 58-77 15-75 2-13 2-14 
2 40-76 20-55 - - 
3 45-67 20-30 - 1-3 
4 40-46 - 2-4 1-4 

 
Результати досліджень проведених на кафедрі підтвердили доцільність 

використання гідролізованих танінів – галотанінів. Галотаніни являють собою 
складні ефіри галової кислоти з нефенольним компонентом; У рослинних об’єктах 
виявляють моно- (Radix Rhei), ди- (Radix Hamamelis), три-, тетра-, пента- та 
полігалоїльні ефіри з фрагментами нефенольної структури. Формула наведена на 
рисунку 1. 

 
Рис.1 Ефіри з фрагментами нефенольної структури 

 
Білки пива, що сприяють виникненню біологічних помутніть при внесенні 

галотанінів відповідної досліджуваної сировини утворюють танін-протеїнові 
комплекси, які можуть бути легко видалені і при цьому термін зберігання пива значно 
зростатиме. 

Наразі дослідження спрямовані на пошуки вітчизняної сировини з оптимальним 
вмістом галотаніну, а також прийнятними фізико-хімічними і органолептичними 
якостями. Це допоможе не тільки покращити показники стійкості пива, а й розширити 
його асортимент. 
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Проблема загрязнения окружающей среды свинцом и его соединениями  
определяется спецификой их производственной деятельности. Это непосредственное 
производство свинца и его соединений, попутное извлечение свинца из других видов 
сырья, содержащих свинец в виде примеси, использование свинца в производстве 
различной продукции и. т. д. 

Известно, что наибольшие выбросы свинца в атмосферу происходит в 
следующих отраслях производства: 

металлургическая промышленность. Причем на долю цветной металлургии 
приходится 98% от общего выброса данной промышленности; 

машиностроение. Точнее производство аккумуляторов; 
топливно-энергетический комплекс. Загрязнение среды обусловлено 

производством этилированных бензинов; химический комплекс. Выбросы связаны с 
производством пигментов, сиккативов, специальных стекол, смазок, 
антидетонационных присадок к автомобильным бензинам, полимеризацией 
пластмасс и др [1-5].  

В Республике Казахстан [1] было произведено около 2000 тонн свинца 1991 году.  
Несмотря на спад, имевший с 1992 года по 2005 г.г., в производстве свинца 
последние годы наблюдается тенденция к восстановлению прежнего уровня выпуска 
продукции. 

Бензин в Казахстане производят в трех нефтеперерабатывающих зводах, и 
запланировано строительство четвертого в Жанаозене. 

Исследования показали, во всех образцах бензина (АИ-92,95) подвергнутого к 
анлизу содержался свинец от 0,0015 до 0,30 г/л. 

Важным фактором загрязнения внешней среды долгоживущими, средне и 
короткоживущими изотопами свинца является последствие испытания более сорока 
лет ядерного оружие под г. Семипалатинском, а также немаловажную роль в 
распространении искуственных изотопов свинца играет ядерный полигон «Лобнор».     

Анализами по содержанию свинца в атмосферном воздухе, воде и почве было 
установлено, что в исследуемых образцах  было выше предельно допустимого 
уровнья соотвественно на 8, 3, 6 раз.   

Дозиметрическими, спектрофотометрическими исследованиями установлено 
наличие радиактивных изотопов в зольных остатках костной ткани и почве. Уровень 
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радиации состовлял от 27 до 42 Мк/рентгена в час.   
Для изучения влияния токсического, радиоактивного уровнья свинца в 

некоторых продуктах животных в зависимости от антропогенных факторов таких как 
использование бензина, добыча свинца и производство акумулятров и других 
производствах с использованием свинца были отобраны образцы, где определяли 
содержания свинца в пищевом сырье. В молоке у коров, мясе крупного рогатого 
скота, птиц, поросят и в костях, в образцах материала отобранных от животных и 
птиц из близлежащих хозяйств к г. Алматы и других регионах Республики Казахстан. 
Результаты анализа приводим в рис.1. 

 

 
Рис.1 Содержания свинца молоке у коров, мясе крупного рогатого скота, птиц, 

поросят и в костях 
 

Исследованиями по определению содержания свинца в атмосферном воздухе, 
воде, почве, молоке у коров, мясе крупного рогатого скота, птиц, поросят и в костях 
было установлено, что в исследуемых образцах  было выше предельно допустимого 
уровнья от 3 до 15 раз, а в некоторых исследуемых образцах показатель превышал 
более 50 раз.   

Накопления токсического, радиоактивного уровнья свинца в некоторых 
продуктах животных является результатом низкого уровня контролья деятельности 
человека в среде обитания.  
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Нами представлені результати розрахунку сумарного добового надходження 

важких металів (ВМ) в організм людини з харчами, водою і повітрям в промислових 
районах Донбасу. 

Сумарне добове надходження свинцю в організм дорослої людини в місцях 
спостереження Донецького регіону коливається від 336,81 мкг/доб. в контролі до 
425,65 мкг/ доб. у вугільному промисловому районі. Це нижче допустимого рівня в 
430 мкг/доб. (ФАО/ВООЗ), але перевищує в 2-3 рази аналогічні величини в інших 
регіонах: 270 мкг/доб. в Дніпропетровську, 110-150 мкг/доб. по Україні. 

Проте дані, що получені, не дозволяють порівнювати людей різного віку, бо 
обмін повітря, маса тіла і харчовий раціон у них відмінні. Тому була проведена 
розробка середньодобових надходжень свинцю з їжею, водою і повітрям з 
розрахунку мкг/кг маси тіла людини за добу.  

Результати дослідження також свідчать про те, що в сумарному добовому 
надходженні свинцю в організм провідна роль належить харчовим продуктам, потім 
– питній воді і атмосферному повітрі.  

Нами представлені результати розрахунку сумарної фактичної добової дози (Дф) 
свинцю в організмі дитини 6 років і жінки 22-25 років за промисловими районами 
Донецького регіону. 

З аналізу даних випливає, що в промислових районах сумарні добові дози (Дф) 
надходження свинцю в організм людини з їжею, водою і повітрям дещо перевищує 
контроль. 

З розрахунку стає очевидним, що сумарна добова доза (Дф) надходження свинцю 
в організм дітей 6 років в 1,79 – 1,96 разу більша, ніж в організм жінок 22-25 років. 
Це створює велику небезпеку стосовно порушення стану здоров’я дітей в порівнянні 
з дорослими. 

Порівнюючи одержану сумарну фактичну добову дозу (Дф) свинцю, що 
надходить в організм людини з продуктами харчування, водою і повітрям, з 
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сумарною дозою свинцю за ГДК (фактично це розраховане ДДД), одержуємо індекс 
потенціальної небезпеки КДф фактичного забруднення навколишнього середовища. 
Так, для металургійно-коксохімічно-вугільного району, відповідно до формули, 
індекс потенціальної небезпеки КДф відносно свинцю дорівнює: 

 
              Дфсвинцю                    5,77мкг/кг маси тіла людини за добу 
КДф = ------------------ = ---------------------------------------------------- = 0,41.  
              ДДДсвинцю          14мкг/кг маси тіла людини за добу 
 
Індекс потенціальної небезпеки КДф для жінок 22-25 років дорівнює: в 

металургійному районі – 0,48; у вугільному районі – 0,50 і в контрольному районі – 
0,40. Індекс потенціальної небезпеки КДф для дитини 6 років сягає: в металургійно-
коксохімічно-вугільному районі –0,81, в металургійному – 0,9, у вугільному – 0,97 і в 
контрольному районі – 0,72. 

Таким чином, індекс потенціальної небезпеки КДф фактичного забруднення 
навколишнього середовища свинцем за всіма промисловими районами Донецького 
регіону для жінок 22-25 років дорівнює 0,40 – 0,50. Отже, умовно можна вважати, що 
фактична добова доза свинцю в усіх промислових районах не становить 
потенціальної небезпеки для здоров’я жінок. 

Інша справа, діти. Фактичні добові дози свинцю, що надходять в організм дітей 
досліджуваних районів, окрім контрольного, сягають 0,81 – 0,97, тобто близькі до 
потенціально небезпечних для здоров’я дітей. Особливо, якщо врахувати можливість 
потенціальної дії викидів хімічних речовин навіть на підграничному рівні (ФНП). 

Незважаючи на те, що середньодобові фактичні дози свинцю, які надходять в 
організм людини, не виходили за межі ДДД, все ж в окремих випадках мали місце 
перевищення гігієнічних вимог. Так, у вугільному промисловому районі фактична 
доза свинцю в 13,5 мкг/кг маси тіла протягом доби, що надходить в організм дитини 
з харчовими продуктами, була підвищеною в порівнянні з допустимою добовою 
дозою свинцю в 12,39 мкг/кг маси тіла за добу. 

Перевищення аерогенної допустимої добової дози свинцю в 0,06 мкг/кг маси тіла 
протягом доби, що надходить в організм дорослої жінки, мало місце в металургійно-
коксохімічно-вугільному районі (0,07 мкг/кг), в металургійному (0,11 мкг/кг) і 
вугільному районі (0,07 мкг/кг маси тіла протягом доби). 

Майже вдвічі були перевищені аерогенні допустимі добові дози в 0,06 мкг/кг 
свинцю, що надходить в організм дитини 6 років в металургійно-коксохімічно-
вугільному і вугільному районах – по 0,11 мкг/кг маси тіла протягом доби. 

Потрапивши в організм, важкі метали змінюються: одні ВМ можуть вибірково 
накопичуватися, інші вступають у конкурентні взаємодії тощо. Тому при 
гігієнічному оцінюванні надходження ВМ в організм людини враховується зниження 
надходження внаслідок кулінарної обробки, абсорбції в організмі та інше. У разі 
надходження Pb з атмосферним повітрям він абсорбується в організмі на 40%, а 60% 
елімінується з організму. Свинець у вигляді нерозчинних солей погано всмоктується 
з шлунково-кишкового тракту. У віці до 6-8 років Pb може всмоктатися до 50%  від 
дози, що надходить.  

З надходженням Pb в організм більш напружений стан був у дітей. Без 
врахування абсорбції сумарне добове надходження Pb в організм дітей було 
підвищеним і складало від 10,03 в контролі до 13,61% у вугільному районі, що 
становило від 71,6 до 97,2% в порівнянні з ДДД. З врахуванням абсорбції сумарне 
добове надходження Pb в організм дітей знижено з 5,01 мкг/кг в контролі до 6,79 
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мкг/кг у вугільному промисловому районі, але, все ж таки, це було близько до ДДД, 
досягало 80,7%, 90,2, 97%, 71,5% для металургійно-коксохімічно-вугільного, 
металургійного, вугільного і контрольного районів відповідно. А це вже може бути 
реально небезпечним і мати токсичну дію ВМ на організм дітей, особливо у випадку 
максимально разових концентрацій. 

В промислових районах Донецької області сумарне добове надходження Cu і Zn  
в організм людини максимально складає 81,6 і 257,9 мкг/кг маси тіла відповідно 
вказаним металам, що нижче за допустимі добові дози (190 та 771 мкг/кг). Сумарне 
добове надходження Zn і Сu в організм дітей, які мешкають в промислових районах, 
в 1,9 -2 рази перевищує таке - в організм матері, та перевищує ДДД у 1,1 разу у 
металургійному та контрольному районі відповідно ВМ. В сумарному добовому 
надходженні в організм Cu і Zn ведуча роль належить також харчовим продуктам, 
потім питній воді і атмосферному повітрю. 
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Продовольственная безопасность - является важнейшим элементом 

национальной безопасности государства и включает в себя следующие обязательные 
составляющие. Это: 

1. физическая доступность в количественном отношении безопасной и 
питательной пищи; 

2. экономическая доступность к продовольствию нужного объема и качества, 
всех социальных слоев населения; 

3. автономная и экономическая самостоятельность национальной 
продовольственной системы (продовольственная независимость); 

4. Способность национальной продовольственной системы минимизировать 
влияние сезонных и прочих колебаний на снабжение продовольствием населения 
всех страны – т.е.ее надежность; 

5. устойчивость, означающая, что национальная продовольственная система 
развивается и расширяется. [1] 

В настоящие время в Республике Башкортостан можно обозначить две угрозы 
продовольственной безопасности: отсутствие соответствующих доходов у 
потребителей и ухудшение воспроизводственных возможностей у производителей.  

В условиях санкций в Башкортостане с начала 2015 года цены на 
продовольственные товары выросли на 9%, в Приволжском федеральном округе - на 
9,3%, в Российской Федерации - на 9,8%. По официальной статистике, годовая 
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потребительская инфляция в республике на август 2015 к августу 2014 года 
сложилась на уровне 114,5%, в среднем по Российской Федерации - 115,8%. [2] 

Говоря о состоянии АПК в Республике Башкортостан, можно сказать о первых 
результатах уборочных работ 2015 года. Затраты на весенне-полевые работы 
увеличились на 35-40%. Тем не менее аграрии были обеспечены всем необходимым 
вовремя. На сегодняшний день намолочено 3 миллиона 148 тысяч тонн зерна, 
осталось убрать около десяти тысяч гектаров. Также осталось убрать порядка пяти 
тысяч гектаров кукурузы на зерно, ее урожайность - 18,1 центнера с гектара. [3] 

При сложившейся ситуации и изоляции России от внешнеэкономического рынка, 
вытекает важная необходимость при поддержке государства: 

– глобального  восстановления и динамичного развития молочного и мясного 
животноводства; 

– комплексного формирования собственных мощностей по получению и  
переработке сельскохозяйственного сырья, скорейшего развития производственной, 
сбытовой, транспортной инфраструктур в сельскохозяйственной сфере; 

– мотивации человеческого фактора и  высокопроизводительного труда, что 
станет основой создания эффективных  сельскохозяйственных предприятий; 

–  пополнения парка сельскохозяйственной техники, позволяющего на высокой 
техническо-технологической основе выполнять весь цикл сельскохозяйственных 
работ как в растениеводстве, так и в животноводстве; 

–  разработка и совершенствование  механизмов сезонного страхования рисков 
сельского хозяйства; 

– усиление инициативы деятельности государства по созданию современной 
научной, производственной, социальной, бытовой и культурно-оздоровительной 
инфраструктуры сельского хозяйства. 

С момента введения эмбарго на поставку отдельных видов импортной продукции 
прошло уже более года. За этот период деятельность Республики Башкортостан была 
направлена на мобилизацию внутренних продовольственных ресурсов, повышение 
товарности производимой сельхозпродукции и создание условий для дальнейшего 
развития производства.  

В республике проводится работа по продвижению продукции местных 
товаропроизводителей. Создаются условия для реализации сельхозпродукции и 
продовольственных товаров через торговые структуры. Увеличиваются места на 
ярмарках, создаются фермерские рынки. Ведется работа по формированию торговой 
республиканской сети «Продукт Башкортостана». 

Тем не менее, Республике Башкортостан, обладающей значимым потенциалом и 
не существенно снизившей свое производство, необходимо разработать конкретный 
план  мероприятий по республике с постановкой четких целевых задач.  

Основными направлениями по укреплению производственной безопасности 
можно смело назвать применение традиционных методов поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. На настоящее время на первый план 
выходят  инвестиции, подкрепленные инновационными изменениями в технологиях  
производства. 

Для стимулирования развития сельскохозяйственного производства обратить 
большее внимания: 

– на льготное кредитование, в том числе и под залог продукции будущего 
урожая; 

– усовершенствование механизма лизинга племенного скота, сельхозтехники; 
– повышение эффективности переработки сельскохозяйственного сырья; 
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– финансирование научных разработок, прогнозирование аграрного рынка 
региона и т.д. 

– на развитие инфраструктуры рынка, на строительство пунктов первичного 
сбора и переработки сельскохозяйственного сырья, хранилищ, качественных дорог; 

– организацию ярмарок, оптовых рынков и т.д. 
– формирование кадрового потенциала отрасли, способного осваивать 

инновации; 
– проведение масштабных работ по восстановлению производства на 

заброшенных сельхозугодиях; 
– создание современной социальной инфраструктуры на сельских территориях 

строительством жилья, дорог, школ, медпунктов, торговых точек и т.д. 
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На сьогодні однією з проблем лікеро-горілчаного виробництва є стабілізація 

якості горілки, яка залежить від якості спирту етилового ректифікованого (СЕР) та 
технологічної води (ТВ). Для виробництва горілок ТВ повинна готуватися згідно 
класу СЕР за нормативною документацією (НД) СОУ 15.9-37-237:2005 «Вода 
підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва», ТР У 18.5084-96 «Технологічний 
регламент на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв» та ТІ У-18 4466-94 
«Технологічна інструкція по лікеро-горілчаному виробництву». 

У зв'язку з цим придбавають особливу актуальність роботи таких учених як 
Бурачевський Й.І., Ковальчук В.П., Поляков В.А., Федоренко В.І. В їх роботах 
уточнені гранично допустимі норми до якості ТВ для виробництва горілок. Однак, 
застосування цих норм на конкретному виробництві ускладнено, оскільки 
мікроелементний склад органічних і мінеральних речовин варіюється в порівняно 
широких межах, що призводить до зміни якісних показників готової продукції. 

У зв’язку з цим актуальною є розробка методики комплексної кількісної оцінки 
якості (ККОЯ) ТВ згідно вимог НД. За допомогою ККОЯ можна визначити умови 
процесу підготовки ТВ для стабілізації якості готової продукції. 

Виражені у різних одиницях виміру абсолютні значення показників якості ТВ 
неможливо безпосередньо звести у загальний комплексний показник без 
трансформації їх до загальної шкали виміру. Значення одиничного показника якості і 
якості продукції в цілому має бути оцінене шляхом порівняння з базовим або 
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еталонним значенням. Ця оцінка є безрозмірною величиною. 
Для перетворення абсолютних значень показників якості продукції на 

безрозмірну їх оцінку застосовують експоненціальну залежність, яку покладено в 
основу шкали бажаності Харрингтона. Дана шкала передбачає 5 інтервалів (рис.) – 
від 1,00 до 0,00: 1,00…0,80 – дуже добре (відмінно); 0,80…0,63 – добре; 0,63…0,37 – 
задовільно; 0,37…0,20 – погано; 0,20…0,00 – дуже погано.  

У табл. 1 приведено вузлові значення ТВ для спиртів класу «Люкс», «Екстра», 
«Пшенична сльоза». Значення, на які НД введені обмеження, виділені шрифтом. 
Вагомість показників якості ТВ встановлено експертним методом за умови ∑mi=1. 

Для розрахунку ККОЯ використовують середньозважені величини: 

∏
=

=
n

1i

m
i

iKK , 

де Ki – оцінка одиничного показника; mi – коефіцієнт вагомості показника; n – 
кількість показників, які враховуються. 
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Рис. Графік визначення оцінок нормованих показників якості 

 
Таблиця 1 

Шкала вузлових значень показників якості ТВ 
Оцінка Кi 

1 0,8 0,63 0,37 0,2 0 
Кодоване значення У 

Назва показника 

3 1,5 0,85 0 -0,5 -3 

Ваго-
мість, 

mi 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Забарвленість, градус 0 0,7 1,4 2 10 20 0,01 
Мутність, мг/дм³ 0 0,07 0,14 0,2 10 20 0,01 
Твердість загальна, ммоль/дм3 0 0,03 0,06 0,1 10 20 0,10 
Лужність загальна, ммоль/дм3 0 0,6 1,3 2 10 20 0,10 
Окислюваність перманганатна, 
мгО2/дм

3 0 0,7 1,3 2 25 50 0,10 
Водневий показник для лужних 
розчинів, од. рН 7,0 7,3 7,6 8 11 14 
Водневий показник для кислих 
розчинів, од. рН 7,0 6,6 6,3 6 3 1 

0,10 

МК натрію+калію, мг/дм3 0 50 100 150 350 600 0,01 
Сухий залишок, мг/дм3 0 120 235 350 1200 2000 0,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
МК заліза (Fe сумарно), мг/дм3 0 0,024 0,037 0,05 1 3 0,01 
МК сульфатів, мг/дм3 0 18 34 50 500 1000 0,18 
МК хлоридів, мг/дм3 0 20 40 60 200 400 0,01 
МК силікатів, мг/дм3 0 1,8 3,4 5 50 100 0,01 
МК ортофосфатів, мг/дм3 0 0,02 0,04 0,05 5 10 0,01 
МК нітратів (за NO3

–), мг/дм3 0 1,8 3,4 5 25 45 0,01 
МК нітритів (за NО2

–), мг/дм3 0 0,034 0,067 0,1 2 4 0,01 
МК кальцію, мг/дм3 0 0,7 1,4 2 100 200 0,10 
МК магнію, мг/дм3 0 0,4 0,8 1,2 50 100 0,10 
МК кремнекислоти, мг/дм3 0 4,0 7,5 11 110 220 0,01 
Електропровідність,мкСм/см 0 100 200 300 2000 4000 0,01 

 
Дана методика ККОЯ дозволяє оцінити якість ТВ на різних етапах 

водопідготовки у лікеро-горілчаному виробництві Так, питна вода має оцінку 
K=0,323, питна вода після електрохімічної активації (ЕХА) – католіт K=0,353; аноліт 
– K=0,296. ККОЯ технологічної води – зм’якшеної за рахунок Na-катіонування 
K=0,501, зм’якшеної води після ЕХА – католіту K=0,391; аноліту – K=0,404. ККОЯ 
демінералізованої води за рахунок зворотного осмосу K=0,837, демінералізованої 
води після ЕХА – католіт K=0,789; аноліт – K=0,704. Можна зробити висновок, що 
ККОЯ дозволяє певною мірою адекватно оцінити якість ТВ як з позиції технології 
підготовки ТВ так з позиції розглянутих показників якості. 
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Фарба для волосся – косметичний засіб для стійкого фарбування волосся. 

Розрізняють рослинну та фарбу окислювальної дії. 
Сучасні хімічні засоби для фарбування волосся можна розділити на перманентні 

(стійкі) фарби, полуперманентні (м'які) фарби і відтінкові бальзами або шампуні. 
Перманентні фарби – найстійкіші, але й найшкідливіші. 

Перманентні фарби завжди містять перекис водню, пересушує волосся, і аміак, 
що ушкоджує верхній шар волосся. Саме аміак забезпечує проникнення барвника 
глибоко в структуру волосся. Під впливом фарби структура волосся змінюється. Його 
практично розриває зсередини. Для шкіри голови це також стрес: якщо часто й без 
певних знань використовувати фарби може з’явитися лупа, а той дерматит.  

Найнебезпечнішою є фарби з мас-маркету. В залежності від торгової 
марки,країни виробника такі фарби коштують дешево, а деякі як і професійні. Але 
наносять  зачісці непоправної шкоди. Справа в тому, що на різні за структурою 
волосся фарба діє по-різному. Багато що залежить від їхнього здоров'я, кольору і 
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щільності. Склад дешевих фарб розрахований на те, щоб напевно зафарбувати 
сивину або освітлити навіть темні кучері. У дешевих фарбах відсоток барвника 
сильно завищений, а от кількість вітамінів набагато нижче покладеного. У результаті 
домашнього фарбування господиня отримує тьмяний колір та сухе, ламке волосся. 
Такий результат незворотній.  

Салонні засоби діють більш м'яко. Саме тому професійні магазини для перукарів 
користуються таким успіхом не тільки серед майстрів. Сюди все частіше заходять й 
звичайні споживачі. 

Професійні фарби менш шкідливі. У них більше додають  вітамінів і менш 
шкідливих компонентів.   

Напівперманентні фарби - це вибір тих, хто віддає перевагу більш безпечному 
фарбуванню волосся. Аміаку такі фарби не містять. Замість нього діють інші 
компоненти, що надають фарбуванню волосся набагато меншу стійкість, при якій 
барвник буде потроху змиватися з кожним миттям голови.  

Напівперманентні фарби вважаються менш шкідливими, при фарбуванні ними 
структура волосся порушується менше, ніж у першому випадку. У сучасних фарбах 
замість аміаку використовують моноетаноламін. Це з'єднання аміаку, але більш 
нешкідливе. Фарбувати волосся і не задихатися від їдкого запаху - справжнє 
задоволення. Волосся після процедури м'які, шовковисті, оновлені. 

До того ж в напівперманентних фарбах часто містяться комплекси поживних 
добавок. Для пошкодженого волосся це саме те, що треба - після фарбування м'якою 
фарбою такі волосся набуває інтенсивний відтінок і блиск. А ось волоссю з сивиною 
напівперманентна фарба з комплексом добавок та косметичних масел не підійде - 
сивину нею не зафарбувати. 

Барвники засобів відтінків не проникають вглиб волосся, а тримаються лише на 
його поверхні. Такими засобами можна освіжати і робити більш насиченими вже 
фарбоване волосся. Вони не змиваються повністю, як про це пишуть на етикетці - 
частина складу все одно залишається на волоссі. І коли в салоні перукар почне 
працювати з тонованою шевелюрою, ефект може бути абсолютно непередбачуваний. 

Натуральні рослинні фарби є альтернативними засобами для фарбування волосся. 
Якщо у Вас ламке тонке волосся, або проявляється алергія на хімічний склад 
фарбувальної речовини, можна використовувати хну для фарбування в руді тони, або 
хну з басмою для фарбування в темно коричневий і чорний колір. 

Багато хто вважає рослинні фарби для волосся корисними. З одного боку - це так 
і є. Але якщо захочеться радикальних змін кольору волосся, то він навряд чи вийде.  
Відомо часті випадки, коли після рослинних фарбуючих засобів волосся мало 
зеленуватий відтінок. 

Рослинні фарби обволікають волосся плівкою. Змити фарбу просто нереально. В 
результаті -  не можливо отримати той відтінок, який потрібен і травмуєте волосся. 

Отже, при виборі фарби. для волосся, потрібно не тільки враховувати бажаний 
колір й ціну, а те, як фарба буде впливати на волосся і який стан матиме воно після 
фарбування. 
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Становлення ринкових відносин в Україні, процеси трансформації економічної 

системи, інтеграції праці і капіталу, поширення культурних міжнародних зв'язків та 
обміну обумовлюють цілий спектр невирішених проблемних ситуацій, які пов'язані з 
дослідженням ринку ювелірних товарів. А це, своєю чергою, потребує визначення 
управлінських рішень, на основі яких він буде ефективно розвиватися. 

Аналітичний огляд періодичних видань та систематизації інформації. 
На відміну від звичайних товарів визначення об'єктивних та достатніх критеріїв 

оцінювання виробів ювелірного мистецтва пов'язане з двояким проявом їх споживної 
вартості. З одного боку, це товар довгострокового використання, який як предмет 
матеріальної культури здатний задовольнити духовні потреби людини. При цьому він 
залишається у категорії «дорогих», «елітних» товарів, придбання яких не пов'язане з 
життєво необхідними запитами людини.  

З іншого боку, в умовах товарно-грошових відносин вироби ювелірного 
мистецтва завдяки таким властивостям, як краса, рідкість, давність, справжність, 
історична та художня значущість, меморіальність, причетність до видатних фірм, 
майстрів тощо набувають додаткової цінності, обумовленої економічним змістом. 
Вона виявляється у тому, що даний товар має специфічну споживну вартість 
(споживну цінність), багато в чому подібну до функції скарбу, яка властива 
грошовому товару.  

Споживна цінність ювелірних коштовностей  певним чином визначає їх 
ліквідність та впливає на оціночну вартість. предмети ювелірного мистецтва, 
антикваріату не мають ніякої утилітарної корисності, тобто їх функціональність не є 
домінуючою в їх призначенні, але вони мають високу вартість. Це пов'язано, перш за 
все, зі споживною цінністю товару.  

Предмети мистецтва, антикваріат, культурні цінності взагалі зустрічаються дуже 
рідко, іноді не досить збережені, але мають високу соціокультурну значущість, і тому 
їх цінність є дуже високою. Споживна цінність ювелірних коштовностей тісно 
пов'язана з відносинами у сферах розподілу, обміну, використання. Встановлення 
споживної цінності коштовностей пов'язане з діяльністю оцінювання, суб'єктивними 
оцінками споживача, міновою вартістю, відносинами власності, привласненням, 
практичним освоєнням та їх функціонуванням у сфері обігу та використання. Тобто 
споживна цінність ювелірних коштовностей «формується і розвивається в системі 
загальнолюдських цінностей (політичних, історико-культурних, естетичних, 
художніх, релігійних і под.) і, своєю чергою, має відповідну ієрархічну структуру, 
яка ґрунтується на структурі потреб, ціннісних орієнтаціях і відносинах». 

Ще одним важливим методологічним аспектом визначення споживної цінності 
коштовностей є встановлення міри оцінки, тобто еталонів для порівняння. Споживна 
цінність коштовностей, як і мінова вартість, розкривається лише у відношенні з 
ідеалом як критерієм цінності, якщо це предмет оцінки, або еквівалентом вартості 
товару. 
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У понятті «ідеальна річ» приховано глибоку й об'єктивну суть спрямованість на 
привласнення соціального ставлення, тобто ставлення людини до суспільного 
багатства, суспільних ідеалів. Кожна наукова дисципліна має свої ідеали, адже 
оперує порівняннями і шкалами для вимірювання. Під час експертного оцінювання 
критерії та показники будь-яких коштовностей порівнюються з «ідеалом», тобто 
сформованим у суспільстві ціннісним еквівалентом, що і визначає рівень їх 
споживної цінності. Якщо для фізико-механічних показників властивостей існують 
встановлені стандартом вимоги, то показники соціальних та естетичних властивостей 
оцінюються методом експертних оцінок: ранжуванням, баловою оцінкою.  

Ідеалізована сутність деяких коштовностей формується протягом багатьох 
століть, матеріалізуючи в собі найвищі стандарти культурного життя певного 
періоду. Отже, з визначенням поняття «споживна цінність» тісно пов'язана проблема 
її вимірювання. З одного боку, має сенс будувати вимірювання на відповідних 
дефініціях. Визначення споживної цінності сучасних художніх ювелірних 
коштовностей, крім зазначених факторів, враховує різноманітні показники 
естетичних властивостей, зокрема художньо-образну виразність, оригінальність, 
масштабність творчої ідеї, досконалість товарного вигляду, а також комплектність.  

При визначенні споживної цінності ювелірних коштовностей як художнього 
об'єкта, важливим є встановлення технічної цінності, а саме: складність виготовлення 
форми, метод виготовлення, використання оригінальних та складних прийомів 
декорування та оздоблення, які характеризують розвиток ювелірної справи, технічну 
цінність виробу.  

Важливими стають ознаки типовості виробу, які притаманні тільки окремому 
майстру, фірмі, майстерні тощо. суттєві ознаки, що характеризують матеріально-
речову форму, завдяки використанню природних властивостей матеріалів та 
технологічних факторів виробництва і які певним чином впливають на визначення їх 
цінності. Під час тривалого історичного розвитку сформувалися відповідні уявлення 
щодо цінності матеріалів, які пов'язані з їх природними властивостями та 
культурними традиціями використання для створення ювелірних виробів. 

Визначення споживної цінності ювелірних коштовностей потрібно починати із 
з'ясування основних її критеріїв та методів їх якісного та кількісного визначення.  
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На сьогодні забезпечення високої якості кулінарної продукції залежить від 

компетентного вирішення безлічі завдань, в першу чергу, одержання об’єктивної 
інформації на підставі комплексу характеристик, якими володіє об’єкт оцінювання. 

Обов'язковою умовою отримання об'єктивних результатів оцінювання якості будь-
якого об'єкту – глибоке і всебічне знання його особливостей. 

Один із основних показників якості продукції ресторанного господарства є харчова 
цінність. Харчова цінність характеризується кількісним вмістом і якісним складом 
білків, жирів, вуглеводів, мінеральних речовин, вітамінів, а також енергетичною 
цінністю і органолептичними показниками. 

У закладах ресторанного господарства хімічний склад і енергетична цінність їжі 
повинні відповідати фізіологічним потребам організму. 

Виходячи з вимог раціонального харчування, головною ознакою якого є 
відповідність раціонів харчування нормам фізіологічних потреб, які базуються на 
концепції збалансованого харчування, тобто необхідне певне співвідношення харчових 
речовин у раціоні. 

Норми фізіологічних потреб встановлені для різних груп людей в залежності від 
віку, статі, інтенсивності трудової діяльності та ін. 

Отож, щоб оцінити якість раціону (добового чи його частини) необхідно зіставити 
його хімічний склад з нормами фізіологічних потреб, що розроблені для тієї групи, до 
якої належить споживач наданої послуги харчування. 

Академіком Покровським К.С. створена типова збалансована одиниця 
енергетичної цінності харчових продуктів – мегакалорія, яка дозволяє розрахувати 
необхідну кількість харчових речовин при різній калорійності раціону. В основу цієї 
одиниці закладена нова формула збалансованості – співвідношення білків, жирів і 
вуглеводів прийнято як 1:2:3 по калорійності, тобто на кожну білкову калорію повинно 
припадати дві жирові і три вуглеводні калорії. Відповідно до цього у збалансованій 
типовій мегакалорії (1000 ккал) на білки повинно припадати 164 ккал, жири – 328 ккал, 
вуглеводи – 508 ккал. 

В табл. 1 наведена збалансованість основних і біологічно активних речовин у 
мегакалорії. 

Будь-яке співвідношення складових цілого математично визначається часткою. Це 
дає можливість визначити частки харчових речовин за рекомендованими нормами і 
використовувати їх як базові значення Рі

баз: 

∑
=

³í

³íáàç
i Ì

M
P ,                                                          (1) 

де Мін – вміст харчових речовин у типовій збалансованій мегакалорії добового раціону 
(за формулою 1:2:3). 
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Конкретні значення вмісту харчових речовин в стравах, що включені в добовий 
раціон або прийом їжі, як показники якості раціону Рі будуть визначатися аналогічно: 

∑= iii M/MP ,                                                       (2) 

де Мі – вміст харчових речовин в харчових продуктах, що включені в раціон. 
 

Таблиця 1 
Збалансованість основних і біологічно активних речовин у мегакалорії 

Харчова речовина Норма Харчова речовина Норма 
Білки 40 г – В3 (пантотенат) 4...5 мг 
Жирі 35 г – Холін 300 мг 
Вуглеводи 124 г – А 0,5 мг 
Вітаміни:  – Е 8 мг 
– С (аскорбінова кислота) 20 мг – К 0,6 мг 
– В6 (піридоксин) 1 мг – Д (для дітей) 100 (МЕ) 
– В9 (фолієва кислота) 0,1 мг Мінеральні речовини:  
– Біотин 0,08 мг – Кальцій 300 мг 
– Інозит  – Фосфор 500 мг 
– В12 (кобаламін)  – Магній 200 мг 
– Р (біофланоїди) 10 мг – Залізо 5 мг 
– В1 (тіамін) 0,7 мг – Натрій 1500 мг 
– В2 (рибофлавін) 0,8 мг – Калій 1000 мг 
– РР (нікотинова кислота) 6,5 мг – Хлорид 1500 мг 

 
Оцінка одиничних показників розраховується за формулою: 

záàç
³ii )Ð/P(=Κ ,                                                     (3) 

де z – показник, який враховує вплив змінювання значення показника на рівень 
якості об’єкту, який має значення «+»1 при оцінці вмісту білків і вуглеводів, та «–»1 
при оцінці вмісту жирів. 

Значення коефіцієнтів вагомості харчових речовин розраховуємо за формулою, в 
основу якої покладена зворотна залежність значення коефіцієнта вагомості від 
базового значення показника. А саме: коефіцієнт вагомості тим більший, чим менше 
значення базового показника. 

∑∑∑= )P/P(/)P/P(m áàç
i

áàç
i

áàç
i

áàç
ii .                                (4) 

Комплексний показник якості раціону за збалансованістю харчових речовин 
визначають за допомогою адитивної моделі: 

i

n

1i
i0 KmK ⋅∑=

=
.                                                      (5) 

Методика визначення якості харчування в закладах ресторанного господарства 
дозволяє оцінити якість вже існуючих страв, а також оцінити якість при розробці 
нових (вдосконалених) страв, що дає підстави обґрунтувати напрям і результат 
запропонованих рішень, посилаючись на підвищення якості харчової (кулінарної) 
продукції, отриманої за певних умов. 
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На сьогодні однією з проблем готельно-ресторанних закладів (ГРЗ) є розробка та 

впровадження систем управління якістю (СУЯ), які забезпечують надання 
конкурентоздатних послуг. Наявність СУЯ залишається важливим інструментом у 
боротьбі на ринку готельно-ресторанних послуг, що підтверджує якість 
обслуговування клієнтів. 

Заслуговує особливої уваги розробка елементів СУЯ на стадії виробництва 
продукції, впровадження яких передбачає підвищення існуючого технічного рівня та 
якості продукції, при одночасному скорочені витрат.  

Основними елементами СУЯ на стадії виробництва продукції є: 
– організація та управління процесами технічного контролю продукції і 

технології виробництва; 
– проектування робіт із метрологічного забезпечення виробництва та якості 

продукції; 
– контроль стану дотримання вимог НД; 
– контроль виконавчої дисципліни та атестація персоналу; 
– забезпечення ритмічності виробництва; 
– проведення технічного контролю, технічної діагностики на різних стадіях 

виробництва продукції, в т.ч. використання статистичних методів контролю; 
– систематична перевірка стану забезпечення точності та стабільності 

технологічних процесів, дотримання технологічної дисципліни; 
– впровадження сучасних інформаційних технологій профілактики, виявлення 

дефектів і браку; 
– перевірка дотримання вимог щодо загальних умов виробництва; 
– оцінювання якості виготовлення продукції; 
– проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів 

обладнання; 
– проведення спеціальних заходів із забезпечення якості при зберіганні сировини, 

матеріалів, напівфабрикатів, обладнання, інструментів, оснащення тощо; 
– атестація виробництва, технологічних процесів та робочих місць, підготовка до 

сертифікації СУЯ; 
– організація та здійснення робіт із забезпечення якості при внутрішньому 

обслуговуванні; 
– організація та забезпечення функціонування системи обліку та оцінювання 

витрат на забезпечення якості продукції; 
– впровадження та аналіз ефективності функціонування економічних методів 

управління якістю під час виробництва продукції; 
– проведення поточного контролю та підвищення кваліфікації персоналу; 
– контроль за діяльністю персоналу, здійснення заходів з його стимулювання та 
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забезпечення якості продукції; 
– інформування керівництва та підрозділів про якість продукції та робіт із 

забезпечення якості. 
В рамках впровадження СУЯ на стадії виробництва передбачається розробка і 

впровадження процедури системи управління якістю (ПСУЯ) «Управління 
процесами на стадії виробництва продукції». 

До складу ПСУЯ входять: 
– політика в області якості; 
– опис торгово-виробничої діяльності підрозділу; 
– структурна та функціональна схеми процесів, які необхідні для системи 

управління якістю; 
– матриця відповідальності за процеси. 
Згідно з ПСУЯ (у п. «Призначення процедури») організація повинна визначати 

контрольовані параметри процесів виробництва, що забезпечують відповідність 
готової продукції встановленим вимогам НД. 

Згідно з п. «Сфера дії», організація повинна вказати на кого поширюється ПСУЯ.  
Основні приписи та посилання на норми при створенні ПСУЯ згідно ДСТУ ISO 

9001-2001 «Системи управління якістю. Вимоги»: «Управління виробництвом та 
наданням послуг»; «Затвердження процесів виробництва та надання послуг»; 
«Ідентифікація та простежуваність»; «Управління невідповідною продукцією»; 
«Коригувальні дії»; «Запобіжні дії». 

Згідно з ДСТУ ISO 9000-2007 «Системи управління якістю. Основні положення 
та словник термінів» визначають основні поняття, терміни, скорочення та 
визначення, які використовуються у ПСУЯ. 

В п. «Посади та професії працівників», «Відповідальність та повноваження» 
повинно бути вказано основних учасників, які беруть участь в процесах, що 
здійснюються на виробництві, з посиланням на їх посадові інструкції, якими вони 
керуються у своєї діяльності. Організація повинна надати інформацію стосовно 
загального керівництва виробничо-господарською діяльністю, приготування блюд та 
кулінарних виробів, підтримки у чистоті відведених зон та технологічного 
обладнання. 

У п. «Матриця відповідальності» зазначають як відбуваються процеси, ким 
коригуються, затверджуються, контролюються: видача завдань на зміну; дотримання 
вимог НД при прийманні, видачі та зберіганні готової продукції; обслуговування, 
наладка та ремонт обладнання; управління невідповідною продукцією; впровадження 
коригуючих та запобіжних дій. 

У п. «Необхідне обладнання» повинно бути вказано обладнання та його 
характеристики, для задоволення потреб підприємства у виробничих потужностях 
для створення та зберігання готової продукції за якісними показниками, викладеними 
у НД. 

У п. «Технологічний опис основних процесів виробництва» організація повинна 
надати інформацію стосовно: технологічного опису приймання сировини; 
технологічного опису видачі готової продукції; технологічного опису роботи з 
продукцією, яка не відповідає вимогам НД. 

При виникненні невідповідностей (не лише з продукцією, а і з процесами) 
вимогам НД (або встановленому порядку) проводиться аналіз причин виникнення 
невідповідностей, приймаються заходи по запобіганню повторного їх виникнення, 
розробляються заходи щодо усунення цих невідповідностей (п. «Коригуючи та 
застережливі дії»). 
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На всіх стадіях технологічного процесу, що протікають на виробництві, 
здійснюється ідентифікація продукції з метою простежуваності стадій створення, 
приймання, видачі та зберігання продукції (п. «Ідентифікація та простежуваність»). 
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Сьогодні відомо два методи оцінювання рівня якості продукції – диференціальний і 

комплексний. Перший метод заснований на зіставленні сукупності значень одиничних 
показників якості оцінюваної продукції з відповідною сукупністю значень базових 
показників. Другій метод полягає у виразі оцінки рівня одним числом, яке виходить в 
результаті об’єднання вибраних одиничних показників в один комплексний показник. 

Незважаючи на рівнозначність вказаних методів, найбільш затребуваним є 
комплексний метод. Проте, для досягнення найкращих результатів комплексна оцінка 
якості кулінарної продукції повинна бути застосована разом з диференціальним аналізом. 
Оскільки, у ряді випадків високе значення комплексного показника якості може маскувати 
низький рівень продуктів за певними одиничними показниками. Кожен показник якості, 
будучи кількісною характеристикою однієї з властивостей моделі якості об’єкту, повинен 
відбивати здатність (властивість) цього об’єкту задовольняючи громадські потреби в 
певних умовах. 

Таким чином, при формуванні будь-якого показника якості необхідно враховувати 
наступні компоненти якості: суспільну потребу; певні умови; об’єкт і засіб задоволення 
потреби. Звідси, показник якості виступає як об’єкт, що задовольняє суспільну потребу. 
Мабуть тому, властивості кулінарної продукції краще представляти у вигляді ієрархічного 
дерева. Ієрархічна структура показників якості продукції, що виробляється відповідно до 
нормативної документації, може мати такий вигляд (рис. 1). 

Як бачимо, при моделюванні якості кулінарної продукції у вигляді ієрархічної 
структури властивостей для зручності приймаємо, що якість, як деяка найбільш 
узагальнена, комплексна властивість продукції розглядається на найвищому, нульовому 
рівні ієрархічної сукупності властивостей (комплексний показник якості), а складові його – 
менш узагальнені властивості – на нижчому, першому рівні ієрархії (харчові показники). У 
свою чергу харчові показники складаються з деякого числа ще менш загальних 
властивостей, розташованих на другому рівні (енергетичні речовини, вітаміни, мінеральні 
речовини). На третьому – кожна група властивостей містить декілька показників: 
енергетичні речовини (білки, жири, вуглеводи); вітаміни (тіамін, рибофлавін, піридоксин, 
аскорбінова кислота); мінеральні речовини (кальцій, фосфор, магній, калій, натрій). Таким 
чином, виникає ієрархічна структура властивостей харчових показників якості кулінарної 
продукції. 

Відтак, обґрунтований вибір показників якості при оцінки рівня її якості має 
першорядне значення. Для здійснення такого вибору потрібно мати в своєму 
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розпорядженні номенклатуру груп показників, які задовольняють вимоги кулінарної 
продукції. Зокрема, методика визначення комплексної оцінки якості кулінарної продукції 
складається з: 

1) Показників заданої кулінарної продукції, які визначаються за формулою: 
∑= ijijij M/MP ,                                                            (1) 

де Мij – вміст харчових речовин у j-ої групи кулінарної продукції. 
2) Норм, які розраховуються за допомогою базових значень: 

∑= ijij
baz

ij M/MP ,                                                 (2) 

де Мij – нормативний і-ої харчової речовини у j-ій групі речовин кулінарної продукції. 
 

 
Рис.1 Ієрархічна структура показників якості кулінарної продукції 

 
3) Оцінки одиничних показників якості, які розраховуються за формулою: 

( )zbaz
ijijij P/PK = ,                                                      (3) 

де z – показник, який враховує вплив змінювання значення показника на рівень якості 
об’єкту, який має значення «+» 1 при оцінці вмісту білків і вуглеводів та «-»1 при оцінці 
вмісту жирів. 

4) Коефіцієнтів вагомості mij харчових речовин, що розраховуються за формулою: 

∑∑∑= )P/P(/)P/P(m baz
ij

baz
ij

baz
ij

baz
ijij .                                    (4) 

Комплексний показник якості кулінарної продукції для дворівневої структури 
визначимо за допомогою адитивної моделі: 

∑ ⋅⋅∑=
==

in

1j
ijij

t

1i
j0 KmMK .                                                 (5) 

де Мj – коефіцієнт вагомості груп харчових речовин. 
Відтак, використання методів оцінювання якості дозволяє оцінити якість кулінарної 

продукції, яка виготовляється у закладах ресторанного господарства, або кулінарної 
продукції за рахунок використання нових технологій чи нових рецептур, з метою 
розширення асортименту та управління якістю готової продукції. 
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Звернуто увагу на необхідність впровадження систем управління якістю на 

молокопереробних підприємствах, створенню власної сировинної бази виробниками, 
перейняття досвіду управління якістю в європейських країнах. 

На сьогодні однією з проблем сучасних молокопереробних підприємств є низька 
якість молочних продуктів.  

Рівень якості молочних продуктів напряму залежить від рівня якості молока-
сирця [1].  

Постачальниками молока-сирця в Україні є 20% великих ферм та 80% 
домогосподарств. Завдяки великій кількості дрібних постачальників, молоко-сирець 
не є гомогенним, містить в собі домішкі, що впливає безпосередньо на кінцевий 
молочний продукт. 

Задля вирішення цієї проблеми, виробникам молочних продуктів слід 
зосередитись на створенні власної сировинної бази,  впровадженні та сертифікації 
системи управління якістю на підприємстві.  

Власна сировинна база у вигляді ферм з постійним утриманням крупної рогатої 
худоби забезпечить безперебійне постачання гомогенного молока-сирця. Якість 
молока-сирця буде напряму залежати від умов утримання худоби та стане першим 
істотним кроком у підвищенні якості молочних продуктів. 

Сучасні підприємства постійно знаходяться у взаємодії зі стейкхолдерами, 
завдяки цьому, компанії або занепадають, втрачаючи власну частку ринку, або 
продовжують існування та переходять на якісно новий рівень розвитку. Вищий рівень 
розвитку має бути керованим та постійно коригованим, в залежності від існуючої 
ситуації на ринку[4].  

Для виходу на якісно новий рівень розвитку, з метою отримання надприбутків та 
збільшення частки ринку, підприємство повинно постійно відкривати для себе нові 
горизнти розвитку, аналізувати власну діяльність та вживати дієві заходи з метою 
подолання існуючих перешкод. 

Одним із необхідних заходів є постійне підвищення якості молочних продуктів. 
Проблема високої якості продукції не вирішується раз і назавжди, в сучасному 
високотехнологічному суспільстві рівень якості постійно змінюється, вимоги до 
продукції зростають, тому підприємства не можуть стояти на місці у власному 
розвитку. Повинно бути постійне покращення якості продукції при задіянні стратегії 
невеликих кроків.  

Молочні продукти є одними з основних продуктів харчування, які потрібні для 
забезпечення повноцінного щоденного раціону особи. Якісне та повноцінне 
харчування є запорукою здоров’я нації, воно вирішує проблему продовольчої безпеки 
країни.  
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В Україні питання продовольчої безпеки є актуальним. В країні існують три типи 
регіонів: 1) регіони, які повністю забезпечують власні потреби в продуктах 
харчування; 2) регіони з частковим покриттям потреб в харчових продуктах та 3) 
регіони з низьким рівнем природних ресурсів для забезпечення існуючих потреб (в 
тому числі великі міста) [2].  

Для третього типу регіонів важливу роль відіграє своєчасна логістика. Тут 
необідним є забезпечення населення високоякісними продуктами харчування за 
доступною ціною.  

Оптимальним варіантом є виведення депресивних регіонів на рівень 
самозабезпечення необхідними продуктами харчування завдяки створенню 
виробничої інфраструктури в таких регіонах з урахуванням їх особливостей та 
споживчих потреб. 

Економічна криза, інфляція, складне політичне становище в країні напряму 
впливають на купівельну спроможність  населення. Зубожіння населення призводить 
до втрати молокопереробними підприємствами постійних споживачів, а звідси – до 
зменшення постійного прибутку. Якісні молочні продукти повинні створюватись з 
урахуванням економічно доступної ціни для широких верств населення. 

Завдання, яке постає перед молокопереробними підприємствами, окрім створення 
власної сировинної бази,  є  трансфер сучасних технологій.  

Трансфер сучасних наукомістких технологій надає можливість розробки 
молочних продуктів з новою харчовою цінністю, споживчими характеристиками, 
глибше диференціювання молочних продуктів в залежності від потреб різних 
категорій та груп населення. 

Існуючими сучасними системами управління якістю є система міжнародних 
стандартів ISO 9000:2005 та система екологічної безпеки ISO 14 001:2014 [3]. 
Системи передбачають задіяння усього персоналу підприємства. Системи ISO 
9000:2005 наразі охоплюють весь життєвий цикл продукції, починаючи від 
проектування продукту до його кінцевої утилізації.  

В сучасному розумінні, висока якість продуктів містить в собі екологічний 
компонент. В Європейському Союзі продукт вважається якісним, якщо він корисний 
для споживача, створений з мінімальними витратами природних ресурсів і безпечний 
для довкілля.  

Високоякісні продукти передбачають можливість повної утилізації або вторинної 
переробки сировини (насамперед, це стосується пакування молочних продуктів). 

Наразі українські виробники молочних продуктів впроваджують на 
підприємствах окремі розрізнені елементи та методи управління якістю, такі як 
контроль вхідної сировини та вихідної продукції, дотримання умов доставки молока -
сирця на молокозаводи та умов його переробки і зберігання молочних продуктів, але 
власне системи якості ISO 9000: 2005 та ISO 14001 спроміглися впровадити лише 
великі компанії - виробники.  

Поняття “управління якістю” містить в собі комплекс методів, які 
впроваджуються цілеспрямовано та заплановано, одночасно. Статистичний контроль 
за виконанням виробничих операцій і кількістю якісних виробів не є основним. В 
сучасному менеджменті підприємства наголос стоїть на запобіганні виникнення 
браку.  

Окремі заходи з підвищення якості молочних продуктів можуть частково 
вплинути на якість кінцевого продукта на певній стадії його життєвого циклу. 
Високоякісний продукт створюється з урахуванням всіх методів управління якістю на 
кожній стадії повного життєвого циклу продукту.  
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Застаріле обладнання суттєво впливає на якість кінцевого продукту. Сучасні 

молокопереробні підприємства були створені на базі радянських молочних заводів, 
тому вони потребують капітального ремонту приміщень, реконструкції цехів з 
урахуванням існуючих виробничих потреб, закупівлі нових технологічних ліній, які 
зменшують відсоток бракованої продукції. Підприємства-лідери галузі закупили нові 
лінії виробничого обладнання, середні та дрібні підприємства, за нестачею коштів, 
використовують застаріле обладнання, яке було у вжитку, що суттєво негативно 
впливає на якість кінцевих молочних продуктів. 

Основною проблемою впровадження та сертифікації систем якості на середніх та 
дрібних підприємствах є нестача коштів для залучення команди професіоналів та 
зовнішнього аудиту впроваджених систем. 

В країнах Європейського Союзу держава надає фінансову та консультативну 
допомогу виробникам харчових продуктів. Допомога держави полягає в особливій 
сільськогосподарській політиці, яка передбачає  створення фондів EAGF 
(Європейській фонд сільськогосподарських гарантій )та EAFRD (Європейський 
сільськогосподарський фонд розвитку сільських територій). За допомогою фондів 
здійснюються прямі виплати сільськогосподарським виробникам та фінансування 
програм розвитку депресивних сільських районів [5]. 

В Європі існує декілька крупних державних програм, таких як, LEADER, 
Горизонт 2020 (створено в 2011 р.), а також чисельний ряд локальних програм 
розвитку, за допомогою яких фермери отримують не лише фінансову допомогу, але й  
інформацію щодо появи нових наукомістких технологій, здійснюють обмін досвідом, 
власноручно розробляють інноваційні проекти подальшого розвитку власних 
підприємств, підвищують кваліфікацію.  

Європейський уряд створює податкові канікули для середніх та дрібних 
підприємств, а також вкладає кошти державних бюджетів в підвищення наукоємкості 
агропромислового комплексу [5]. 

В Україні конкурентоспроможними на національному рівні є великі виробники 
молочних продуктів, дрібні та середні підприємства потребують інвестицій та 
державної підтримки. Істотну роль тут також відіграє навчання персоналу, обмін 
наукомісткою інформацією між виробниками. Виробникам молочних продуктів 
необхідно співробітництво з державою, яке  передбачатиме не лише вливання 
інвестицій, але й постійний контроль з боку держави над використанням наданих 
цільових коштів. 

Якщо великі молокопереробні підприємства мають кошти на впровадження 
систем управління якістю, середні та малі підприємства потребують інформаційної та 
консультативної підтримки з боку державних органів, створення активних 
організаційних груп, які б скеровували інформаційні потоки в потрібних напрямках, 
допомагали підвищити кваліфікацію працюючого персоналу, розробляли проекти 
потенційно нових продуктів, доводили наукові рішення проблем молокопереробної 
галузі. 

Підвищення рівня якості молочних продуктів відкриває підприємствам 
можливість виходу на нові європейські та східні ринки збуту. В цьому випадку 
стандартизація та сертифікація молочних продуктів є обов’язковою. Розширення 
ринків збуту допоможе багатьом підприємствам вижити в період економічної кризи. 
Україна має власні рецепти виробництва традиційних національних молочних 
продуктів, які можуть бути запропоновані європейським  та східним країнам.  
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Сертифіковані національні продукти з екологічно чистої сировини з урахуванням 
споживчих потреб населення іноземних країн забезпечать конкурентоспроможність  
українських виробників та нададуть можливості виходу компаній на нові горизонти 
подальшого розвитку. 
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Найважливішою ознакою процвітаючої економіки є випуск високоякісних і 

конкурентноздатних товарів. Виробництво товарів низької якості призводить до 
безповоротних втрат сировинних ресурсів, які в даний час дуже дорогі, а також до 
неефективного використання матеріальних і трудових ресурсів. Виробництво такої 
продукції є не тільки нераціональним, а й небезпечним для здоров’я людини та 
навколишнього природного середовища [1]. 

60 % українців використовують меблі, виготовлені з деревинностружкових 
(ДСП) та деревинноволокнистих (ДВП) плит. Такі вироби містять формальдегід, що 
використовується для виготовлення фенолоформальдегідних, карбідофор-
мальдегідних, меламіноформальдегідних та амідоформальдегідних смол, що служать 
з’єднувальним матеріалом при виробництві ДСП і ДВП. Основна небезпека цих 
матеріалів – клей, яким скріплюються стружки і тирса. Відомо, що цей клей здатний 
виділяти вкрай отруйну газоподібну речовину - формальдегід. Чистий формальдегід 
являє собою газ, який у великих концентраціях має задушливий запах, а в малих - 



Тематичне питання: СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І БЕЗПЕКОЮ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
Тематический вопрос: СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ И 

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

75 

кілька міліграм на кубічний метр повітря - абсолютно не відчутний, але здатний  
негативно впливати на організм, особливо при постійному контакті. Виділення 
формальдегіду з деревостружкових плит сприяє розвитку алергічних захворювань, а 
також здійснює канцерогенний вплив на організм людини. У разі гострого отруєння 
дана сполука  може призводити до подразнення слизових оболонок очей і верхніх 
дихальних шляхів: сльозотеча, біль в очах, в горлі, нежить, чхання і кашель, біль і 
відчуття тиску в грудях, задишка. Одночасно, наростає загальна слабкість, пітливість, 
головний біль; іноді виникає запаморочення, відчуття страху, хитка хода, судоми, 
гіперемія шкіри обличчя, слизової оболонки носа, носові кровотечі. У нічний час 
кашель і задишка посилюються. У разі хронічного отруєння може виникнути астма. 
Тому важливим є контроль за якістю та безпечністю даної продукції. Поріг 
сприйняття запаху формальдегіду, за різними даними,  складає 0,00007-0,0004 мг/дм3.  

У багатьох країнах було запроваджено суворий контроль за вмістом 
формальдегіду в ДСП та ДВП. Так, наприклад, в Росії ГОСТом визначено вміст 
формальдегіду не більше 10 мг на 100 г  деревостружкової плити, у країнах Європи 
— не більше 8 мг/100 г. У ряді країн Європи заборонено використання 
формальдегіду при виробництві будівельних матеріалів та меблів, призначених для 
дитячих установ. У Польщі питання охорони довкілля та сертифікації продукції вже 
пройшли початкову стадію розвитку, а питання стандартизації є найбільш 
актуальним для польських меблевих підприємств через тісні контакти з західними 
ринками. Досвід сусідніх країн, широка вживаність та істотний негативний вплив на 
організм людини зумовлюють необхідність аналізу існуючої в Україні системи 
управління безпекою меблевих виробів з ДСП та ДВП. 

Меблева промисловість України традиційно орієнтувалася на виконання вимог 
уніфікації та багатофункціональності меблів для малогабаритних квартир, а питання 
якості й дизайну фактично залишала поза увагою. При цьому практично повністю 
ігнорувалися питання охорони навколишнього середовища. На сьогоднішній день ця 
ситуація, здебільшого, залишається без змін, з огляду на низький рівень населення. У 
сфері матеріального забезпечення виявлено низку проблем, характерних для 
українського меблевого виробництва. Здебільшого застаріла технологія 
виготовлення, відсутність нових екологічно безпечних матеріалів, є причиною того, 
що в Україні продовжують застосовуватися ДСП та ДВП вітчизняного виробництва, 
які за своїми фізико-хімічними властивостями та екологічними характеристиками 
значно поступаються імпортним [2].  

Відсутність обов'язкової сертифікації меблевої продукції в Україні призвела до 
того, що з 1994 р. українські виробники почали стрімко втрачати традиційні російські 
ринки збуту внаслідок введення Росією обов'язкової сертифікації меблів. В 
сьогоднішніх умовах господарювання сама лише сертифікація меблевої продукції не 
може вирішити проблему розвитку галузі та виходу її підприємств на міжнародні 
ринки. Нагальною потребою й одним з пріоритетних напрямків розвитку меблевих 
підприємств в Україні, у рамках розроблення заходів щодо підвищення їх 
зацікавленості в екологічно безпечній діяльності, повинно стати добровільне 
впровадження екологічних стандартів  серії ISO 14000. Завданням менеджменту 
стане  екологічно орієнтоване управління підприємством, що позитивно вплине на 
якість та безпечність вітчизняних меблевих виробів. 

Сьогодні, за умов посилення міжнародної конкуренції, існує необхідність 
удосконалення сертифікації продукції та впровадження екологічних стандартів у 
діяльність меблевих підприємств. Меблі, на відміну від інших виробів з деревини, 
таких як вікна, двері, столярні вироби, не входять до переліку продукції, яка підлягає 
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обов'язковій сертифікації в Україні. Внаслідок цього споживчий ринок України 
залишається відкритим для безконтрольного, з точки зору якості та екологічної 
безпеки, потоку меблів зарубіжного виробництва, а також недобросовісних 
вітчизняних виробників. Разом з тим, українські виробники, які приділяють належну 
увагу питанням якості та безпеки меблів, та реалізують продукцію, яка пройшла 
фізико-механічні та санітарно-хімічні дослідження, вимушені конкурувати з 
виробниками, які, економлячи на якості та безпеці, встановлюють нижчі ціни на 
меблі. Впровадження міжнародних екологічних стандартів та обов’язкової 
сертифікації  у діяльність українських меблевих підприємств – перспективний 
напрямок удосконалення системи управління безпекою меблевої продукції. 
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Введение против России санкции, ответное российское продуктовое эмбарго, 

падение курса рубля и его девальвация, снижение стоимости барреля нефти – всё 
это не могло не отразиться на качестве и безопасности пищевых продуктов.  

За первое полугодие 2015 г. сократилась на 8,5% начисленная реальная 
заработная плата. В тоже время на сентябрь, продуктовая корзина по сравнению с 
августом подешевела на 2%, если сравнивать с началом года подорожала 
приблизительно на 6%, и составил 3516,7 рубля. Введение ответных контрсанкций 
со стороны России привело к существенному росту цен на внутреннем рынке, 
усилившемуся впоследствии в связи с девальвацией российской национальной 
валюты. [1] 

Так, за полтора года к маю 2015 г. продовольственная инфляция достигла 
28,7% (по отношению к ценам декабря 2013 г.). Основной рост пришелся на ноябрь 
2014 г. – февраль 2015 г. Именно в этот период вклад падения курса рубля к 
основным мировым валютам был максимальным и обеспечил, по консервативным 
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оценкам Аналитического центра, до 1/5 фактической продовольственной 
инфляции. Остальные почти 20 п.п. роста цены обусловлены объективной 
ежегодной инфляцией, а также соответствующим поведением производителей и 
хозяйствующих субъектов, занимающихся торговой деятельностью, в условиях 
ограничения импортных поставок на российский рынок. 

 

 
Рис. 1. Индекс потребительских цен на продовольственные товары, в % к 

соответствующему периоду предыдущего года 
 
Потребительские цены на все ключевые социально значимые товары росли за 

год  двузначными величинами. В мае 2015 г. средние потребительские цены на 
говядину выросли на 23% к маю 2014 г., на свинину - на 22%, сыр - на 20%, на 
рыбу замороженную неразделанную - на 38%, морковь - на 39%, яблоки - на 37%, 
на крупы и бобы - на 49,2%. Примечательно, что цены на товары, которые не 
попали под эмбарго, росли не меньшими темпами: цена на сахар выросла на 52,2%, 
на подсолнечное масло - на 23,7%, на макаронные изделия - на 21,6% [2]. 

Логично будет предположить что, при такой ситуации идет экономия на 
продуктах питания, основная масса людей ищет то, что подешевле, но при 
приемлемом качестве.  

Цены поползли вверх благодаря эмбарго на продукты, рубль неустойчив, плюс 
и его падение. Торговые сети закупали и выставляли товары с импорта не в целях 
ущемить отечественных производителей, а ввиду того, что это решение было более 
оптимальным. Во-первых, если взять импортные товары того же качества, что и 
отечественные, то импорт на порядок выйдет дешевле. Во-вторых, если сравнивать 
товары зарубежные и отечественные по сопоставимости цен, импортный товар все 
же более хорошего качества. Ну и в-третьих, в некоторых моментах просто 
отечественные производители просто не создают аналог импорта, его просто нет в 
нашем производстве, или нет в должном качестве и количестве, при котором смог 
бы заменить импорт. Поиск новых поставщиков, переключение на отечественных, 
более дорогих, или просто дефицит некоторых видов продуктов. Оставшиеся 
закупки импортных товаров иностранной валюте мало изменились, но в рублях – 
выросли в несколько раз. Если брать отечественное производство, выросла 
себестоимость. В силу того, что местное производство в своей деятельности 
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использует что-нибудь импортное: всякого рода оборудование, упаковочные 
материалы и тара, семена, удобрения. Еще влияющий фактор – сколько готовы 
заплатить за рубежом, цена в других странах. Конечно, производитель продаст там, 
где подороже, дешево продавать свой продукт на отечественном рынке не так 
выгодно. Все эти факторы влияют на рост цены. 

Производители продуктов питания пытаются найти выход из сложившейся 
ситуации, первый фактор рост себестоимости, как следствие рост цен, второй 
покупательная возможность падает, на фоне этого здорово падает выручка. 

Одним из выходов производители увидели в снижении стоимости товара, когда 
пуск в производство сырье низкой ценовой категории, не столь качественного, а 
также уменьшение объемов тары или упаковки. Но это не единственный выход, те 
производители, которые не хотят терять качество продукции идут по другим путям. 
Экономят на упаковке, используют более распространенную и дешевую тару из 
гибких материалов, отказываясь стеклянной тары к примеру. Переход на выпуск 
товаров более дешевым, низким ценовым сегментом из возможного.  

Поведение покупателя, его отношение и предпочтения в покупке продуктов 
питания изменилось, свидетельствует исследование холдинга «Ромир». Из числа 
людей, 26% пошли по пути уменьшения покупок, покупка только необходимого и 
минимального из нужного; в поисках скидок и покупки товаров низкой ценовой 
категории – это выход для 25% населения; стали постоянными посетителями 
дискаунтеров около 24%; ограничили количество походов в магазин порядком 12%. 
Экономия идет и за счет объемов упаковки, большие упаковки покупать более 
выгодно, чем брать маленькие. [1] 

Роспотребнадзор отмечает резкий рост заполнения рынка различным 
продуктовым фальсификатом, рост количества забракованных продуктов.  

Импортозамещение вполне может быть успешным, но только при условии 
полного и всеобщего перехода на сырье и оборудование отечественных 
производителей.  
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Процеси управління людьми здійснювались у всіх цивілізаціях і різних соціумах. 

Управління персоналом - це специфічна функція управлінської діяльності, головним 
об'єктом якої є люди, що входять в певні соціальні групи, трудові колективи. Суб'єктом 
управління виступають керівники і фахівці, які виконують функції управління 
стосовно своїх підлеглих.  

Основним завданням управління персоналом є удосконалення кадрової політики; 
залучення і розвиток персоналу; вибору і реалізації стилю управління; організації 
горизонтальної координації і кооперації; організації робочих місць і умов праці; вибору 
системи оплати й стимулювання; забезпечення підприємства в потрібній кількості й 
якості персоналу на поточний період і на перспективу; рівня можливостей 
ефективності праці та раціональної зайнятості працівників, стабільного і рівномірного 
завантаження протягом робочого періоду; задоволення потреб персоналу; забезпечення 
відповідності трудового потенціалу працівника його психофізіологічним даним та 
вимог до робочого місця.  

Управління персоналом як система включає два блоки: організаційний і 
функціональний. До організаційного відносять: формування персоналу – 
прогнозування структури, визначення потреб, залучення, підбір та розміщення 
персоналу, і стабілізація персоналу — формування банку даних з питань рівня 
кваліфікації, персональних умінь, бажань, результатів з метою визначення потенціалу 
кожного працівника для організації навчання, підвищення кваліфікації і закріплення чи 
звільнення працівників. Функціональний пов'язаний із: залученням персоналу, що 
включає професійно-кваліфікаційне і посадове переміщення працівників (управління 
кар'єрою), створення постійного складу персоналу та робочих місць, покращення 
морально-психологічного клімату в колективі. 

При розробленні системи користуємося ДСТУ ISO 10015:2008 - Настанови щодо 
навчання персоналу. Згідно стандарту для усунення невідповідностей між необхідною 
та наявною компетентністю, керівництво повинно проводити моніторинг таких стадій, 
як визначання потреб, проектування й планування, забезпечування і оцінювання 
результатів навчання персоналу. Також слід залучати персонал до процесу навчання, що 
дозволить йому відчути відповідальність за сам процес і забезпечення успіху у навчанні. 

Запровадження системи управління якістю має бути стратегічним рішенням 
організації. В стандарті ДСТУ ISO 9001:2009 встановлено вимоги до системи 
управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації. Згідно 
цього стандарту організація повинна дотримуватись вимог щодо компетентності, 
підготовленості обізнаності персоналу та до самого процесу управління ним.  

При впровадженні системи управління якістю важливим є компетентність (освіта, 
підготовленість, кваліфікація та досвід) персоналу. Може виникнути потреба зміни 
чисельності персоналу, перегляду організаційної структури та штатного розпису, 
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положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій. Зокрема можуть бути 
надані додаткові функції посадовим особам, які будуть активно залучені до 
впровадження та подальшого функціонування системи управління якістю.  

Згідно стандарту організація повинна визначати необхідний рівень компетентності, 
забезпечувати проведення навчання, аналізувати отримані результати і вести записи 
стосовно освіти, підготовки, навичок тощо. 

Принципи управління якістю, на яких ґрунтуються стандарти ISO серії 9000, 
підкреслюють важливість керування людськими ресурсами і навчання персоналу, адже 
якість продукції прямо залежить від кваліфікації і умінь персоналу. Персонал в свою 
чергу повинен адаптуватися до швидких змін умов ринку і бути здатним забезпечити 
продукцію чи послуги належної якості. Тому при впровадженні системи управління 
якістю слід детально проаналізувати вимоги до управління самим персоналом для 
досягнення якнайвищих результатів.  

На першій стадії необхідно визначити рівень навчання, невідповідності в знаннях 
та задокументувати встановленні потреби відповідно до політики організації. Також 
слід задокументувати вимоги до компетентності для подальшого їх аналізування. 
Майбутні потреби організації, стосовно її стратегічних напрямків і цілей у сфері якості, 
визначають на основі різних внутрішніх і зовнішніх джерел, таких як даних, 
зареєстрованих під час минулих і поточних процесів навчання персоналу; записів щодо 
плинності кадрів, включаючи тимчасовий персонал; внутрішньої і зовнішньої 
сертифікації та запитів від працівників, на основі яких визначають можливості 
підвищення кваліфікації персоналу і сприяють реалізації цілей організації; 
законодавчих актів, стандартів, ринкових досліджень тощо. 

Для аналізу компетентності використовують такі методи як опитування, групові 
обговорення, вхідні дані від експертів, а потім порівнюють отримані дані з 
вставленими. Потім приймають рішення щодо необхідності навчання, а потім 
складають план дій і визначають критерії оцінювання результатів навчання. Необхідно 
обрати методи навчання:курси, дистанційне навчання, стажування тощо, описати план 
навчання для чіткого розуміння потреб організації, вимог та цілей навчання. Після 
організація має обрати надавача послуг, який буде відповідати за виконання всіх видів 
робіт, надати допомогу персоналу перед навчанням.  

Після закінчення навчання слід зібрати отримані дані і скласти звіт про оцінювання 
і результати проведених робіт. Внаслідок аналізування процесу навчання персоналу 
слід визначити подальші можливості щодо поліпшування результативності будь-якої 
стадії процесу навчання. 

Отже, кваліфікація персоналу прямо впливає на якість продукції чи послуг 
організації. Тому керівники підприємства мають постійно удосконалювати кадрову 
політику, покращувати організацію робочих місць і умов праці, забезпечувати 
стабільне і рівномірне завантаження протягом робочого періоду, заохочувати постійне 
підвищення кваліфікації персоналу і застосування різних способів навчання.  
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В умовах ринкових перетворень в економіці України, які характеризуються 

посиленням процесів глобалізації, загостренням конкуренції, виникає необхідність 
пошуку нових шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств.  

При цьому конкурентоспроможність підприємства залежить, у першу чергу, від 
його здатності задовольняти запити споживачів продукції, найважливішими 
параметрами оцінки якої є якість та безпечність. 

Запровадження сучасної системи технічного регулювання шоколадних 
кондитерських виробів забезпечить конкурентоспроможність продукції на світовому 
ринку, поліпшить репутацію і технічну спроможність її виробників та оцінювачів 
відповідності, удосконалить структуру українського експорту, забезпечить 
справедливе вирішення спірних питань, дозволить застосувати діючий міжнародний 
механізм захисту інтересів національних виробників на світових ринках, створить 
більш сприятливий інвестиційний клімат у середині країни. Тому постає проблема, 
що полягає у створенні ефективної системи управління якість та безпечністю 
продукції, яка буде реалізуватись на зовнішньому та внутрішньому ринках. 

Теоретичною основою вивчення норм системи технічного регулювання харчової 
продукції стали публікації провідних науковців зокрема, В. Грановського, Т. 
Гончарова, Т. Кисільова, Д. Кроніковського, В. Кобріна, Д. Крисанова, В. Нанівської, 
Н. Олексієнко. Серед іноземних авторів можна виділити праці М. Леммела, Д. 
Хансон, Н. Мусис, Н. Біверс, Ф. Маніє, А. Бейлі. 

Досвід інших країн показує, що необхідного рівня безпечності харчових 
продуктів можна досягти без застосування жорстких обмежувальних 
адміністративних процесів, які негативно впливають на конкурентоспроможність 
приватного сектору та створюють високовитратні перешкоди торгівлі. Через 
посилення вимог до якості та безпечності харчових продуктів, а також для виконання 
принципів Світової організації торгівлі (СОТ) щодо прозорості регуляторних 
процедур у цій сфері, Україні необхідно переглянули свої системи регулювання 
безпечності харчових продуктів та запровадити різноманітні реформи. 

У травні 2008 року Україна вступила до СОТ, і відтепер у нашій державі, як 
одній із держав світового співтовариства, змушений був змінитися підхід до 
розуміння безпечності та якості харчових продуктів. Таким чином, стандарти на 
харчові продукти в Україні повинні відповідати світовим, зокрема стандартам Кодекс 
Аліментаріус (Харчовому кодексу). 

Codex Alimentarius Commission (Комісія Кодекс Аліментаріус) це орган, 
започаткований у 1961 році Світовою організацією з продовольства і сільського 
господарства при ООН (ФАО) та Всесвітньою організацією охорони здоров’я  
(ВООЗ) для розробки міжнародних стандартів, методичних вказівок та рекомендацій 
щодо харчових продуктів з метою захисту здоров’я споживачів та забезпечення 
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добросовісної практики торгівлі харчовими продуктами. 
Національна комісія України з Кодексу Аліментаріус створена постановою 

Кабінету Міністрів України № 169 від 16 лютого 1998 р. «Про створення 
Національної комісії України зі зводу харчових продуктів Кодексу Аліментаріус». 

Основними завданнями НККАУ є аналіз міжнародного та вітчизняного 
законодавства і розроблення пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів; гармонізація вітчизняного законодавства з 
міжнародним у зазначеній сфері; сприяння впровадженню нових технологій, 
міжнародних стандартів, вітчизняних технічних регламентів і міжнародних 
санітарних заходів у сфері виробництва харчових продуктів.  

Прийняття стандартів Кодексу Аліментаріус (Codex Alimentarius) дозволить 
національні вимоги до харчових продуктів гармонізувати з європейськими. Система 
контролю харчових продуктів, яка заснована на загальних принципах Регламенту ЄС 
№ 178/2002 (загальний харчовий закон) та на вимогах, викладених у Розпорядженні 
ЄС № 882/2004 (про офіційний контроль харчових продуктів і кормів), забезпечить 
захист життя, здоров’я та інтересів українських споживачів, а також відповідальність 
виробника на всіх стадіях виробництва продукту тим самим підвищить рівень 
конкурентоспроможності продукції. 

Однак різні правові рамки й адміністративні та політичні системи, а іноді й вплив 
національних установок і концепцій суверенних прав заважають прогресу на шляху 
до гармонізації та уповільнюють прийняття стандартів Кодексу Аліментаріус. 
Законодавча база України характеризується такими системними проблемами:   

- законодавство, що регулює безпечність харчових продуктів, є суперечливим, 
несистемним і має певні проблеми в питаннях регулювання.  

- сучасна міжнародна система регулювання безпечності харчових продуктів 
(HACCP), хоча і згадується в декількох законодавчих документах, але не має 
ефективних механізмів упровадження; 

- попри те, що за роки незалежності в Україні було прийнято значну кількість 
законодавчих актів з питань безпечності харчових продуктів, організаційні та 
законодавчі засади державного регулювання безпечності та якості харчових 
продуктів не були належним чином гармонізовані з практикою розвинутих країн і 
досі частково базуються на принципах колишнього СРСР.  

Отже, в Україні триває процес гармонізації національного законодавства з 
міжнародним, який сприяє впровадженню міжнародних стандартів у сферу 
виробництва харчових продуктів.   
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Виробництво продуктів розділення повітря є складними енергоємними 

технічними і технологічними процесами. Продаж технічних газів здійснюють в 
спеціальних пунктах продажу. Їх експлуатація повинна забезпечуватися добре 
підготовленими фахівцями. Спостерігається підвищення попиту на компоненти, які 
добуваються з повітря. На багатьох підприємствах створюються нові більш 
ефективні та безпечні способи виробництва продуктів розділення повітря, 
модернізують або реконструюють існуючі [2]. 

Технічні гази є хімічними речовинами та їх сполуками в газоподібному або 
зрідженому стані. Їх одержують при поділі атмосферного повітря. Технічні гази 
зберігаються під тиском у спеціальних посудинах та балонах. 

 Види технічних газів: 
− кисень газоподібний технічний і медичний (О2); 
− азот газоподібний і зріджений (N2,N); 
− аргон газоподібний і зріджений (Ar); 
− двоокись вуглецю газоподібний і рідкий( СО2); 
− водень технічний (H); 
− гелій газоподібний (He); 
− пропан (C3H8). 
В Україні є підприємства, які займаються торгівлею технічними газами. Але їх 

діяльність обмежується в межах області, де вони засновані. Головними лідерами на 
ринку технічних газів України є: 

− ВАТ «Лінде Газ Україна»;  
− ТОВ «DP Air Gas»;  
− Львівський хімічний завод.  
ВАТ «Лінде Газ Україна» - це компанія, яка пропонує своїм клієнтам наступні 

гази в баллонах: азот, аргон, аргоно-метанову суміш, ацетилен, водень, гелій, двоокис 
вуглецю, захисні зварювальні суміші, кисень (медичний, технічний ), лазерні гази і 
суміші, повірочні газові суміші, пропан, харчові газові суміші. У зрідженому вигляді 
компанія постачає кисень (технічний, медичний), азот, аргон і двоокис вуглецю [3]. 

ВАТ «Лінде Газ Україна» реалізовує свою продукцію в такі міста: Алчевськ, Білу 
Церкву, Вінницю, Гайсин, Горлівку, Дніпродзержинськ, Дніпропетровськ, Донецьк, 
Енергодар, Євпаторію, Жовті Води, Житомир, Запоріжжя, Карлівку, Каховку, Керч, 
Кіровоград, Краматорськ, Красноармійськ, Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, 
Макіївку, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Нововолинськ, Одесу, 
Олександрію, Павлоград, Полтаву, Рівне, Рубіжне, Севастополь, Стаханов, 
Тернопіль, Торчиновичі, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси [3]. 

ТОВ «DP Air Gas» є постачальником технічних, медичних газів, харчових і 
зварювальних сумішей. Компанія виступає правонаступником виробника технічних 
газів - ТОВ «Дари Природи». Компанія реалізує свою продукцію та послуги по всій 
території України, а також території країн СНД і Євросоюзу [4].  
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ТОВ «DP Air Gas» пропонує своїм клієнтам таку продукцію: азот; аргон; 
ацителен; водень; гелій, двоокис вуглецю, зварювальні суміші, кисень, пропан, 
харчові суміші [4]. 

Компанія постачає гази в наступні області/міста: Артемівськ, Вінницьку область, 
Дніпропетровську область, Донецьк, Житомирську область, Запорізьку область, 
Київську область, Краматорськ, Луганську область, Миколаївську область, Одеську 
область, Слов'янськ, Сніжне, Сумську область, Торез, Харківську область, 
Херсонську область, Шахтарськ [4].  

ТОВ «Поділляпромгаз ЛХЗ (Львівський хімічний завод)» - найбільший на 
Західній Україні виробник технічних, харчових, медичних газів і газових сумішей [5]. 

Основною одержуваною продукцією на підприємстві є: азот, аргон, ацетилен,  
водень,  вуглекислий газ (двоокис вуглецю або вуглекислота в балонах, зріджена), 
гелій,  зварювальні газові суміші, кисень технічний і медичний, пропан, харчові 
газові суміші. Компанія постачає гази в наступні міста: Буськ, Запоріжжя, Київ, 
Кривий Ріг, Львів, Чернівці [5]. 

Компанія Research Techart [2] провела маркетингове дослідження ринку 
технічних газів. Досліджувались гази, що одержуються штучним шляхом у 
газоподібному або зрідженому стані в великих масштабах за стандартними 
технологіями, а саме: кисень, азот,  аргон,  водень,  вуглекислий газ та ін. Були 
виявлені галузі в яких найчастіше використовують технічні гази: промислове 
виробництво (28,5%); хімічне виробництво (14,9%); сталеварне виробництво (12,4%); 
нафтопереробна промисловість (9,6%); медична галузь (11,3%); харчова галузь 
(6,4%); електроніка (7,5%). 

Проаналізувавши ринок технічних газів варто вказати на важливість дотримання 
правил з охорони праці під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі 
стиснутими і зрідженими газами, тому що є небезпека вибуху.  

Отже,  в Україні ринок технічних газів представлений такими основними 
підприємствами,  як:  ВАТ «Лінде Газ Україна», ТОВ «DP Air Gas», Львівський 
хімічний завод. Найбільш потужним з них є ВАТ «Лінде Газ Україна». На дану 
компанію необхідно орієнтуватись іншим підприємствам при вдосконаленні 
організаційних дій при торгівлі технічними газами. Використання технічних газів є 
дуже різноманітним, але найбільше їх застосовують в промисловому виробницті - 
28,5 %, медичній галузі - 14, 9 % та сталеварному виробництві – 12, 4 % . 
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В умовах посилення інтеграції торгового простору для сектора «харчового 

ланцюга» актуальним питанням є системне забезпечення якості та безпеки харчової 
продукції. Нові можливості для українських виробників продовольчих товарів в 
міжнародному конкурентному середовищі обумовлюють необхідність впровадження 
комплексних заходів, спрямованих на підвищення впевненості замовників і 
потенційних споживачів в безпеці і високому рівні якості експортованої продукції . 

З метою досягнення конкурентних переваг української продукції в міжнародному 
торговому співтоваристві для всіх учасників переробного харчового сектора виникає 
стратегічне завдання: збереження і розвиток українського виробничого потенціалу , а 
також вдосконалення національних підходів у забезпеченні якості та безпеки 
харчової продукції. 

В Україні проблемні питання розробки і впровадження систем управління 
безпекою для підприємств харчового ланцюга досліджують вчені провідних 
наукових установ, зокрема: Київського національного торговельно-економічного 
університету, Міжнародного інституту безпеки та якості продуктів харчування, 
Донецького національного університету економіки і торгівлі імені М. Туган-
Барановського. Дослідження сфери якості та безпеки проводили українські вчені: 
Миронюк Г.І., Крисанов Д.Ф., Шубін А.А., Якубчак А.Н., Баль- Прилипко Л.В., 
Малигіна В. Д., Новожилов Є.Н. та інші [3,5]. 

Аналіз результатів наукових досліджень у сегменті виробництва м'ясної 
продукції свідчить про те, що в середовищі українських товаровиробників особливий 
інтерес представляють стратегічні моделі, які б забезпечили безпеку і досягнення 
конкурентних переваг у міжнародному торговому співтоваристві. Українські 
виробники харчової продукції, які прагнуть до лідерства в конкурентній боротьбі на 
національному та закордонних ринках, вже сьогодні включаються в розробку систем 
управління безпечністю за принципами ХАССП. 

Метою роботи є аналіз результатів наукових досліджень у сфері виробництва 
м'ясної продукції, розробка системи управління безпечністю, заснованої відповідно 
принципам ХАССП. 

Огляд української інфраструктури товарного ринку і темпів зростання 
експортованої харчової продукції свідчать про те, що актуальним об'єктом 
дослідження є м'ясо бройлерів. Актуальність дослідження так само підтверджують 
оновлені дані Регламенту ЄС 798/2008/EC, в якому сказано про те, що Україна 
включена до переліку третіх країн, які мають право імпортувати продукцію 
птахівництва в Європейський Союз [2]. 

Експорт вітчизняної харчової продукції на європейський і американський ринки 
неможливий без розробки та впровадження системи управління безпечністю. Такі ж 
вимоги передбачено нормативно-правовими актами України, зокрема Законом 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» від 20.09.2015 р. [1]. 

Для мінімізації ризиків у діяльності харчової та переробної промисловості 
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впровадження принципів ХАССП є концептуальною основою, оскільки для всіх 
підприємств продовольчого сектора відкривається можливість упровадження заходів 
ідентифікації та оцінки небезпечних чинників на всіх етапах технологічного процесу 
задля стабільного випуску безпечної продукції. 

Отже, всі українські товаровиробники птахопереробного сектора, орієнтовані на 
експорт, підлягають процедурі перевірки на відповідність вимогам чинного 
європейського законодавства. Відзначимо, що обов'язковою вимогою для всіх 
учасників «харчового ланцюга»  в Європейському співтоваристві, є наявність 
постійно діючої процедури, заснованої на принципах Hazard Analysis and Critical 
Control Points (ХАССП), викладених у Регламенті ЄС 852 /2004 [4]. 

Забезпечення відповідності харчової продукції параметрам безпеки ХACCП є 
всесвітньо визнаним і ефективним інструментом. Слід пам'ятати, що в процесі 
впровадження системи управління безпечністю харчової продукції існують вимоги 
спрямовані на захист життя, здоров'я людини і попередження дій, що вводять 
споживача в оману на всіх етапах харчового ланцюга. Вимоги щодо безпечності 
Харчових продуктів детально викладені в текстах державних та міжнародних 
стандартів, адресованих компетентним менеджерам з якості, безпеки, а так само 
висококваліфікованим фахівцям з сертифікації . 

Дані обставини є проблемним аспектом для підприємств, не здатних на значні 
фінансові витрати, так як вартість консалтингових послуг з розробки та 
впровадження ХАССП становить 20 % від сумарних витрат повного циклу 
впровадження системи управління безпекою. Так само, враховуючи, різні 
технологічні та потужності особливості українських птахопереробного підприємств , 
актуальності набуває інноваційний підхід - створення галузевої експериментальної 
моделі системи управління безпеки для птахопереробних підприємств, зокрема 
таких, що спеціалізуються  у виробництві охолодженого м'яса бройлерів. 

Експериментальна модель «ХАССП - бройлерне виробництво», розроблена за 
принципами ХАССП Малигіною В. Д., є інноваційним підходом у забезпеченні 
безпеки м'ясної продукції, яка включає наступні положення: 

- детальна характеристика властивостей м’яса бройлерів та особливостей його 
використання за призначенням; 

- формування технологічної схеми виробництва, процесу виготовлення 
продукту; 

- ідентифікація потенційно небезпечних факторів, пов’язаних з виробництвом 
м’яса бройлерів; 

- розробка заходів управління; 
- визначення КТК; 
- встановлення критичних меж і порядку моніторингу кожної КТК; 
- формування Плану-ХАССП; 
- встановлення процедури верифікації; 
- розробка системи документування та ведення записів усіх операцій Плану-

ХАССП; 
- розробка навчальних матеріалів для співробітників птахоперероблюючих 

підприємств [5]. 
Авторська інновація представлена інтегрованим підходом: об'єднання 

теоретичної та практичної частин системи управління безпекою в одному 
комплексному документі. Цей метод став би актуальним і для забезпечення безпеки 
м'ясної продукції вцілому. 

Інноваційний підхід положень моделі «ХАССП - бройлерне виробництво » 
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сприятиме : 
- розвитку українського виробничого потенціалу; 
- вдосконаленню національних підходів у забезпеченні якості та безпеки м'ясної 

продукції ; 
- активізації процесів розробки і впровадження ХАССП у виробничі умови; 
- формуванню конкурентних переваг для українських виробників м'ясної 

продукції на внутрішньому та міжнародному ринках; 
- забезпечення гарантій і впевненості потенційних споживачів в безпеці і 

високому рівні якості м'ясної продукції. 
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Екологічна чистота харчових продуктів – один з основних факторів впливу на 

здоров'я людини. Застосування в сучасних технологіях замороженої сировини, 
концентратів фруктів і овочів, зростаючий випуск оздоровчих продуктів вимагає 
введення до основної рецептури харчових ароматизаторів. 

Дійсно, сьогодні складно уявити хоча б одну галузь харчової промисловості, яка б 
не використовувала харчові ароматизатори. Адже базові рецептурні інгредієнти 
карамелі, кисломолочних продуктів, морозива, харчових концентратів, напоїв 
практично однакові. Саме ароматизатор робить продукт пізнаваним, таким, який не 
сплутаєш з іншим.  

Варто пам’ятати, що кожен продукт, що потрапляє до людського організму з 
їжею, чинить на нього певний вплив. Так само і ароматизатори, незважаючи на свою 
мінімальну кількість у харчових продуктах проявляють власні ефекти. 

В даний час, поняття «ароматизатор» охоплює ароматичні речовини як 
природного походження, так і синтетичні, отримані з залученням різних хімічних 
реакцій. Виробники харчових продуктах купують переважно синтетичні 
ароматизатори через стабільність до різних технологічних впливів. 

Дані медичних досліджень підтверджують необхідність контролю за додаванням 
синтетичних ароматизаторів в харчові продукти та напої, а також обмеження їх 
використання в продуктах призначених для дітей та осіб зі слабким здоров’ям. 

Тому, в наш техногенний час наукове товариство шукає шляхи запобігання 
надходженню до складу харчових продуктів речовин хімічного синтезу. 
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Відчутний соціальний ефект оздоровлення українців принесе впровадження в 
харчові технології натуральних ароматизаторів. Позитивність натуральних 
ароматизаторів можна прослідкувати при виробництві якісних функціональних 
продуктів харчування, напоїв, промислове виробництво яких неможливо без освоєння 
методів ароматизації  [1-2].  

Ефірні олії, які вилучаються з рослин фізичними методами, натуральні 
індивідуальні ароматичні речовини за своєю природою близькі до організму людини 
[3]. Вони благотворно впливають на порушення серцевого ритму, стимулюють 
вироблення гормонів і відновлення організму. 

Екстракційні ароматизатори мають в своєму складі ессенціальні речовини, з 
оздоровчим впливом на функції і системи організму. У квітах троянди виявлені 
поліфенольні сполуки (рутин, кверцетин), у шавлії, м’яті, лаванді ― тритерпеноїди 
(урсолова кислота). Поліфенольні сполуки володіють Р-вітамінною активністю і 
можуть бути використані при лікуванні серцево-судинних захворювань, печінки, 
нирок, ревматизму. Урсолова кислота володіє антисклеротичною, кардіотонічною та 
противірусною дією. Ці речовини вилучають з твердих відходів після екстракції 
ефірної олії. Вилучення поліфенольних сполук значно розширює сировинну базу для 
отримання речовин Р-вітамінної дії, що дозволяє не тільки скоротити імпорт 
закордонних препаратів, а і знизити їх вартість. В табл. 1 зведені результати 
дослідження вмісту БАР в готових екстрактах рослинних джерел аромату. 
Екстракцію проводили трьома екстрагентами: вода, яблучний і виноградний сік. 
Гідромодуль 1 до 20.  

 
Таблиця 1 

Вміст БАР в екстрактах рослинних джерел аромату 
Концентрація, мг/дм3 

Джерело 
аромату  

сухі 
речовини, 

% 
pН 

Феноли 
Амінний 

азот 
Калій Натрій Кальцій Магній 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Екстрагент  – вода 

Меліса 2,4 3,5 2598,0 128,8 1560,0 19,0 196,0 157,9 
Змієголовник 2,3 3,4 1800,0 106,4 670,0 13,0 135,0 115,0 
Квіти бузини 2,5 3,3 1875,0 170,8 1060,0 12,0 124,3 118,4 
М`ята 
перцева 

2,4 3,3 1625,0 62,5 620,0 15,0 113,3 109,2 

Квіти липи 2,5 3,4 1909,0 49,0 540,0 18,0 96,2 82,5 
Екстрагент –яблучний сік (органічні кислоти) 

Меліса 11,9 3,7 2950,0 234,7 2323,8 36,2 315,2 223,3 
Змієголовник 11,8 3,6 2280,0 213,3 1476,2 30,5 257,0 201,5 
Квіти бузини 11,7 3,7 2135,0 264,7 1847,6 29,5 246,9 185,7 
М`ята 
перцева 

11,9 3,5 2025,0 161,6 1428,6 32,4 236,2 176,9 

Квіти липи 11,6 3,6 2360,0 148,7 1352,4 35,2 220,0 151,5 
Екстрагент – виноградний сік (органічні кислоти) 

Меліса 19,8 3,6 2935,0 291,3 2476,2 66,7 309,5 230,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Змієголовник 19,9 3,5 2025,0 270,0 1628,6 60,9 251,4 208,9 
Квіти бузини 19,6 3,6 2150,0 331,6 2000,0 60,0 241,2 193,1 
М`ята 
перцева 

19,9 3,4 1950,0 218,3 1580,9 62,9 230,5 184,4 

Квіти липи 19,5 3,5 2145,0 215,2 1504,8 65,7 214,3 158,9 
 
Отримані екстракти окрім комплексу БАР володіють оригінальним ароматом і їх 

внесення в харчові продукти є ефективним шляхом подолання погіршення якості 
ароматизованих харчових продуктів вітчизняного виробництва. 
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Сьогодні вже не викликає сумнівів той факт, що наше здоров’я безпосередньо 

залежить від їжі, яку ми щодня споживаємо. Раціон харчування багато в чому 
залежить тільки від нас. У даний час забезпечення якості та безпеки харчових 
продуктів є важливою умовою раціоналізації харчування, збереження здоров'я, 
розумової та фізичної працездатності, підтримки захисних систем організму людини. 

У сучасному формуванні асортименту продуктів харчування пріоритетними є 
сегменти, орієнтовані на створення збалансованого харчування, приділяється увага 
покращенню харчової та біологічної цінності продукції. Особлива роль відводиться 
продуктам функціонального призначення, які володіють вираженими лікувальними, 
профілактичними або оздоровчими властивостями,  виготовляються за  
інноваційними технологіями [1, 2]. 

Важливою складовою ринку продуктів функціонального призначення є молочні 
продукти, які в Україні та країнах Європи складають близько 65 % від його загальної 
ємкості. Понад 80 % ринку молочних продуктів функціонального призначення 
представлено продуктами з пробіотиками та пребіотиками. Цей сегмент ринку 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

91 

динамічно розвивається і постійно поповнюється новими продуктами, оскільки на 
дисбактеріоз в Україні, за статистичними даними, хворіє 65…75 % населення  

Молочні продукти, збагачені пробіотиками, широко представлені на 
вітчизняному ринку, що має величезні можливості для інновацій, проте інноваційну 
діяльність здійснює незначна частка підприємств молокопереробної промисловості 
України, що пов’язано з дефіцитом фінансування.  

Аналіз цих продуктів свідчить про те, що кисломолочні продукти, які мають у 
назві префікс “біо” чи “біфідо”, їх пробіотичний вплив, у більшості випадків,  
обумовлений регламентованою кількістю лактобактерій, тоді як кількість 
життєздатних клітин біфідобактерій у продуктах часто не відповідає вимогам 
нормативних документів, що знижує їх функціональний вплив на організм людини  
та саму якість кисломолочних продуктів [3].  

Разом з тим дослідження, проведені в області якості та безпеки продуктів 
харчування, показують досить високий ступінь їх невідповідності за численними 
показниками, особливо в системі роздрібної торгівлі, що може бути обумовлено 
відсутністю тотального контролю на всіх етапах життєвого циклу товару. Отже, 
дослідження з оцінки доцільності виробництва в Україні продукції з пробіотичними 
властивостями стабільної якості в умовах сучасних закладів масового харчування та 
створення широкого спектру продукції з гарантованими пробіотичними 
властивостями є актуальними та перспективними. 

Якісний харчовий продукт з пробіотичними властивостями має відповідати усім 
вимогам нормативної документації за органолептичними, фізико-хімічними та 
мікробіологічними показниками. Особлива увага приділяється саме пробіотичній 
активності. Кількість молочнокислих мікроорганізмів повинна становити не менше 
ніж 107 КУО/г, а біфідобактерій – не менше 106 КУО/г. 

Якість готової харчової продукції з пробіотичними властивостями залежить від 
бактеріальної сухої закваски, молока, сировини, яка входить до складу страви чи 
напою.  Для створення якісного продукту важливо враховувати технологічність 
бактеріальних заквасок у виробничих умовах і стабільність під час культивування з 
урахуванням збереження всіх властивостей у наступних технологічних циклах, а 
також під час зберігання у звичайних умовах між стадіями виробництва, важливо, 
щоб пробіотичні культури доповнювали одна одну за біологічною та специфічною 
активністю, демонструючи ефект синергізму. Біопрепарати мають відповідати 
вимогам нормативної документації протягом усього терміну придатності, тому 
важливе значення має контроль якості готової пробіотичної продукції.  На споживчі 
властивості харчової продукції з пробіотичними властивостями впливають якість та 
вид молока, сировина повинна бути доброякісною, бо її дефекти можуть 
передаватись готовим продуктам.  

Нині сфера використання пробіотиків постійно розширюється і вже давно не 
обмежується лікуванням лише при дисбактеріозах. Однак значна кількість 
бактеріальних препаратів на основі живих мікроорганізмів виявляється 
малоефективною та не забезпечує колонізацію слизової оболонки шлунково-
кишкового тракту життєздатними бактеріями. Встановлено, що лише 10% від 
загальної кількості пробіотичних мікроорганізмів, які вводять до організму людини, 
приживаються у кишечнику та здатні виконувати свої фізіологічні функції. Однією з 
причин цього факту може бути швидка елімінація штамів, які проникають в 
агресивне середовище, через високу толерантність імунної системи до власної 
мікрофлори [4].  

Проведено дослідження кисломолочних продуктів, виготовлених з 
використанням сухих бактеріальних заквасок, у поєднанні з фруктовою, м‘ясною, 
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овочевою сировиною з метою розширення асортименту продукції для закладів 
масового харчування. Досліджено органолептичні, фізико-хімічні та мікробіологічні 
властивості харчових продуктів з пробіотичними властивостями, отриманих з 
використанням сухих бактеріальних заквасок. В умовах in vitro, імітуючи процес 
травлення людини, визначено кількість життєздатних пробіотичних мікроорганізмів 
Досліди in vitro необхідні для підтвердження пробіотичних ефектів, отримання 
інформації про механізми дії та підтвердження безпеки пробіотичних 
мікроорганізмів.  

Підтверджено доцільність поєднання кисломолочних продуктів з фруктовою, 
овочевою та м’ясною сировиною для створення продукції з пробіотичними 
властивостями для закладів масового харчування. В умовах in vitro, імітуючи процес 
травлення людини, визначено кількість життєздатних пробіотичних мікроорганізмів 
на початку і в кінці досліду, порівнюючи їх кількісні значення. 

 Отримані результати можуть слугувати підґрунтям для розширення меню 
закладів масового харчування за рахунок нових видів функціональної харчової 
продукції з гарантованими пробіотичними властивостями. 
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Хоча активна упаковка з'явилася вже більше двадцяти років тому, але 

розроблення та впровадження у виробництво залишається актуальним і досі. 
Зазначене паковання володіє властивістю не тільки продовжувати термін зберігання, 
але і покращувати склад продукту. Термін «активна упаковка» з'явився в науково-
технічній літературі на початку 90-х рр. «Активне паковання» містить спеціальні 
добавки (поглиначі газів і вологи, ароматизатори, антимікробні та ферментні  
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препарати), що сприяють поліпшенню товарного вигляду і збереженню 
органолептичних властивостей харчової продукції, тобто ознак, що впливають на 
органи чуття [1]. 

З розвитком техніки і технології отримання пакувальних матеріалів 
розширюються функції упаковки. З інертного, індиферентного бар'єру між харчовим 
продуктом і навколишнім середовищем упаковка в даний час все більше 
перетворюється на фактор виробництва, оскільки за її допомогою можна: 

• цілеспрямовано змінювати склад продукту. У цьому випадку для 
виготовлення упаковки застосовуються біологічно активні матеріали з 
іммобілізованими ферментами (добавка щільно утримується в матриці полімерного 
матеріалу); 

• захищати харчові продукти від мікробного псування, продовжуючи тим 
самим час їх придатності [2]. Наприклад, термін зберігання ковбасної продукції в 
«активній» оболонці збільшується в 2-3 рази; 

• створювати оптимальне газове середовище всередині оболонки, що широко 
використовується при зберіганні харчових продуктів в модифікованому, 
регульованому середовищі. Застосування такої упаковки для роздрібної торгівлі 
недоцільно через досить високу ціну, однак на заході широко використовується 
метод складського зберігання овочів і фруктів у великих мішках з віконечком з 
селективно-проникного матеріалу. Фрукти, збережені таким чином, набагато довше 
залишаються свіжими, упаковка окупається за рахунок усунення причин псування і 
усихання товару; 

• регулювати температуру обробки харчових продуктів в умовах 
мікрохвильового нагрівання (наприклад, використовуючи металізовані полімерні 
матеріали). Продукт в металізованій упаковці в СВЧ-печі може розігріватися до 
200 °С і більше. У цьому випадку велика частина тепла генерується в покритті, і 
продукт підсмажується як на сковорідці, що недосяжно при мікрохвильовому 
нагріванні; 

Такі паковання мають назву «активних». Цей напрямок представляє безперечний 
інтерес, оскільки введення добавки не в їжу, а в матрицю полімерної оболонки 
дозволяє пролонгувати дію добавки, регулюючи швидкість її масопереносу в 
харчовий продукт. При цьому забезпечується необхідний градієнт концентрації 
добавки на поверхні захисної оболонки, безпосередньо контактує з харчовим 
продуктом. Важливою перевагою «активних» упаковок є те, що завдяки іммобілізації 
добавок міграція їх у харчовий продукт зведена до мінімуму (або оптимально 
регулюється), оскільки харчові добавки можуть мати певну загрозу здоров'ю. 
Наприклад, відома лимонна кислота (Е 330) широко використовується в різних 
технологіях харчових продуктів як антиоксидант, проте надмірне її споживання може 
призвести до появи карієсу, проблемами зі шлунком [1]. 

Нами були проведені дослідження з розроблення активного паковання для 
свіжих фруктів (зокрема черешні ГОСТ 21922-76 «Черешня свежая. Технические 
условия» та полуниці ГСТУ 01.1-37-166-2004 «Полуниця свіжа. Технічні умови»). Як 
активна складова використовувався діоксид титану (див. рис. 1), який був нанесений 
на полімерний матеріал (поліпропілен). Черешня а «активному» пакованні 
зберігалася в звичайних для цієї групи товарів умовах. 
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Рис. 1. Зразки черешні у звичайному (нижній зразок) та активному пакованні 

(верхній зразок) 
 
Встановлено, що використання діоксиду титану на поверхні паковання дозволяє 

подовжити термін зберігання свіжих фруктів за рахунок антимікробної дії діоксиду 
титану.  
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Сьогодні величезна увага приділяється проблемам пошуку нових джерел білку, 

виділення легкозасвоюваних високобілкових інгредієнтів з рослинної сировини 
традиційних та нетрадиційних для харчової промисловості видів. 

Результати попередніх досліджень свідчать про те, що багатим джерелом білку та 
інших біологічно активних речовин, необхідних для нормального функціонування 
організму людини, є зелена маса різних рослин – сільськогосподарських та 
лікарських.  

Спроби отримати протеїнові концентрати з зеленої маси рослин було зроблено 
одночасно в колишньому СРСР та Англії ще в 1942 році; перша публікація щодо 
листового протеїну датується 1773 роком, хоча сам термін «протеїн» з’явився лише 
1838 р. у працях голландського хіміка та лікаря Г.Я. Мульдера. Однак і досі вони не 
знайшли достатнього використання з багатьох причин, однією з яких, на наш погляд, 
є недостатньо обґрунтоване розроблення та пропагування способів і технологій 
отримання білку із зеленого листя рослин, та рекомендації з його використання як у 
раціоні харчування людей, так і в вигляді добавок до кормів тварин. 

Аналіз наявної літератури з даного питання свідчить про необхідність вивчення 
різноманітних ресурсів та раціонального підбору рослинних культур для виділення 
білку. Технологія його фракціонування також вимагає дедалі нових сучасних 
досліджень, залишаючи широке поле діяльності для тих науковців (технологів, 
медиків, біологів), яких цікавить проблема отримання дешевого якісного білку, 
передусім з нетрадиційних джерел. Результати нових  досліджень дозволять створити 
високобілкові продукти як для людей, так і для тварин, вирішуючи таким чином 
важливе для України завдання – збагачення раціону харчування  легкозасвоюваними 
рослинними і тваринними білками.  

Отримання протеїнових концентратів із зеленої маси рослин за новими 
технологіями є сьогодні не менш важливим питанням, ніж розвиток тваринництва, 
птахівництва, рибництва або виділення білку з олійних культур, наприклад сої. 

Тому метою цієї роботи є науково обґрунтований вибір рослинних джерел, 
отримання з їхньої зеленої маси напівфабрикатів та оцінка якості і безпеки. 

Предметом дослідження обрано зелену масу таких рослин: цукрового, столового 
та кормового буряку; моркви, черемші, кропиви, портулаку. 

Сьогодні в світі вивчено лише кілька культур, придатних для отримання 
протеїнового концентрату. Це зернові культури, люцерна, рапс, зелений горошок, 
конюшина. 

З нашої точки зору, дешевим, економічно вигідним і біологічно цінним видом 
сировини для отримання екстрактів білку та білковмісних концентратів є відходи, 
отримані при збиранні врожаю певних видів сільськогосподарських культур. На 
жаль, група потенційних джерел таких культур дуже обмежена. Наприклад, при 
збиранні спілого зерна кукурудзи, рису чи пшениці їхнє листя вже сухе і непридатне 
для отримання білку. Для України таким джерелом може стати листя цукрових 
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буряків – однієї з основних технічних культур і водночас найприбутковіших (при 
врожайності 350...400 центнерів з гектара забезпечується прибуток у 800...1000 грн.). 

Результати якісних та кількісних показників біохімічного складу цих матеріалів 
свідчать про те, що вегетативна маса рослин серед нетрадиційних сировинних 
джерел рослинного білку посідає особливе місце, оскільки, незважаючи на не досить 
високий вміст протеїну, зелені рослини є практично невичерпним та найбільш 
багатим його джерелом. Вперше вивчено фракційний склад білків зеленої маси 
рослин, аналіз якого показав, що, залежно від виду сировини, білки містять 
легкорозчинних фракцій від 45,6 % до 63,4 %, що гарантує їхню високу 
біодоступність та засвоюваність організмом людини.  

Результати in vitro підтвердили цей факт. Так, загальний протеоліз для зеленої 
маси моркви становить 18,8 %; для кропиви та портулаку – близько 29 %; а 
цукрового буряку – 30,4 %. Це досить високі показники, оскільки білки молока 
(контроль) мають загальний протеоліз 31,08 %.    

Встановлено також, що зелена маса рослин, поряд із білками, містить природні 
комбінації інших біологічно активних речовин – хлорофільно-каротиноїдних 
природних барвників, низькомолекулярних фенольних сполук, вітамінів, 
мінеральних елементів тощо. Наприклад, зелена маса рослин містить від 0,97 до 
2,32 % розчинних вуглеводів; від 0,84 до 1,17 % пектинових речовин, із яких на 
частку розчинного пектину припадає 43…64 %; клітковини – від 0,83 до 1,17 %.  

Ці речовини, зокрема фенольні сполуки, мають високу біологічну активність, 
оскільки містять у молекулах ненасичені подвійні зв’язки, активні гідроксильні 
групи, які здатні зв’язувати вільні радикали і таким чином обривати ланцюг 
перекисного окислення ліпідів.  

Висока біологічна активність досліджених комплексів і відсутність побічних 
негативних ефектів від їх використання дають можливість застосовувати їх як для 
нормалізації життєвих функцій у здорових людей, так і для лікування хронічних 
захворювань.  

Для забезпечення належної якості та безпеки напівфабрикатів, отриманих 
сушінням зеленої маси рослин, та їх тривалого зберігання необхідним є певний 
рівень мікрофлори. Визначення вмісту нормованих показників мікроорганізмів у 
напівфабрикатах свідчить про те, що вони не перевищують установлених стандартів. 
Більш того, сушіння сировини дає можливість значно знизити в готовому продукті 
вміст мікрофлори – на 65…80 %. Сушіння конвективним способом дозволяє значно 
знизити вміст мезофільних бактерій; практично повністю позбутися термофільних 
бактерій та пліснявих грибів, які є основними збудниками хвороб та викликають 
псування харчових продуктів.  

Результати аналізу вмісту важких металів, пестицидів та радіонуклідів в 
отриманих напівфабрикатах із зеленої маси рослин показали, що рівень важких 
металів не перевищує аналогічні показники для зернових та плодоовочевих культур. 
І, якщо кількість свинцю для надземної частини сільськогосподарських рослин 
знаходиться на рівні «Медико-біологічних і санітарних норм якості продовольчої 
сировини і харчових продуктів» № 5061-89 (МБТ), то для дикорослих представників 
(черемші, кропиви) цей показник на порядок нижчий.  

Водночас для всіх об’єктів вміст кадмію нижчий у 2 рази; ртуті, арсену, міді і 
цинку – на порядок нижчий від допустимих рівнів забруднення для зернових і 
плодоовочевих об’єктів.  

Отримані результати свідчать про перспективність і гарантують безпеку 
використання напівфабрикатів із зеленої маси рослин при збагаченні різних харчових 
середовищ – зернових, молочних, м’ясних тощо. 
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В человеческий организм вода поступает разными путями: как жидкость ~ 50 %, 

в составе плотной пищи ~ 40 %, в процессах метаболизма пищевых веществ ~ 10 %. 
Однако в свободном состоянии воды остается сравнительно мало. Большая её часть 
становится составляющей белков, углеводов и жиров, которые вместе с витаминами 
и минеральными веществами составляют основные питательные компоненты. 

Законом Украины «О питьевой воде и питьевом водоснабжении» с сентября 
2015 г. существенно расширена сфера действия нормативного документа путем 
добавления нового терминообразующего подхода: рассматривать питьевую воду в 
качестве пищевого продукта (ПП) с предъявлением к ней общих требований по 
безопасности продовольствия. Тем самым, образуя устойчивый «водный 
треугольник» взаимоотношений в информационно-правовом пространстве в виде 
товара, услуги и пищевого продукта [1]. 

Это примечательная страничка в нормативном законотворчестве, поскольку 
«Продовольственная безопасность невозможна без воды» [2, с. 5]. 

В основу изменений-дополнений положена гармонизация украинского 
законодательства с положениями стран ЕС. Углубленный анализ показывает, что 
вода приобрела вполне ожидаемую подоснову. Вода питьевая – это не просто ПП, но 
ПП № 1 – незаменимый продукт для жизнеобеспечения человека. 

Вода – главный компонент питания и основной (по массе) компонент пищевого 
сырья. В связи с эти представляет интерес рассмотрение специфических 
особенностей воды соотносительно с её продуктовыми свойствами. 

На данном этапе ограничимся изложением основных моментов в тезисной форме, 
как своеобразного водного декалога: 

1. Вода – единственный, безальтернативный, ничем незаменимый продукт 
питания и «наиважнейшая часть пищевого рациона» [2, с. 178]. 

Можно варьировать формы покупки-доставки. Отказаться от самой воды нельзя. 
Вода относится к эссенциальным (незаменимым) макронутриентам – жизненно 

необходимым пищевым веществам, необходимым организму в больших количествах. 
«Вода – это основной компонент нашего тела и большинства продуктов питания» 

[3, с. 24]. Как эликсир-сок жизни. – Во многом благодаря своим многочисленным 
уникальным и аномальным свойствам. 

Функции воды в организме чрезвычайно важны и многообразны: гидролиз 
пищевых веществ, растворение органических и неорганических веществ, их 
транспортирование в организме, вывод отходов процессов обмена из клеток, смазка 
суставов и мест соприкосновения частей организма, дисперсионная среда крови, 
протоплазмы клеток и т.д.  

2. Вода – единственный на сегодня продуктовый товар, допускающий поставки 
потребителю по присоединенной сети <централизованного водоснабжения>. 

3. Вода – исключительный продукт, допускаемый употребление при осознанном 
намеренном голодании (лечебная диета, знак протеста против притеснения и др.). 
Продолжительный недостаток воды приводит к гибели организма. 

Кроме того, недостаток воды в организме провоцирует преждевременное 
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старение. Хроническое обезвоживание – первоисточник многих патологий. 
Вода – самое дешевое лекарственное средство для обезвоженного организма. 
4. Вода допускает длительный срок при обычных условиях хранения без 

существенного изменения потребительских свойств. Для повышения надежности и 
безопасности допустима дополнительная  обработка-консервация воды путем  
кипячения либо химического воздействия. В бытовых условиях вполне подойдет 
перманганат калия, аспирин (ацетилсалициловая кислота), спиртовой раствор йода, 
серебро высокой пробы и др. 

5. Вода обладает потребительскими свойствами (качеством). За них отвечают 
органолептические показатели: прозрачность (мутность) и цветность, запах и 
привкусы, температура, характеристики солевого состава. То есть органолептические 
свойства воды – это индикаторы, воспринимаемые органами чувств человека. 

6. Вода имеет все признаки обращения с продуктами питания: её готовят на 
сооружениях водоподготовки, хранят в резервуарах чистой воды, транспортируют 
по магистральным водоводам и сетям или перевозят автоцистернами, распределяют 
по внутриквартальным сетям непосредственно в жилые дома, продают и/или 
отпускают потребителям. 

7. Вода допускает искусственное применение-добавление пищевых добавок и 
микроэлементов, включая обогащение йод- и фторсодержащими соединениями, с 
целью компенсации нехватки отдельных химических элементов в организме 
человека в некоторых регионах. Санитарные правила и нормы ДСанПіН 2.2.4-171-10 
(приложение 4) регулируют показатели физиологической полноценности 
минерального состава питьевой воды. 

8. Вода может проходить термообработку (кипячение, замораживание-
оттаивание) для приобретения новых или обновленных потребительских свойств. 
Так, при кипячении, помимо уничтожения многих бактерий и разрушения 
хлорсодержащих соединений, вода обычно становится мягче и вкуснее. Хотя есть и 
свои минусы: образование диоксидов, дейтерия и др. Именно поэтому воду не 
следует кипятить повторно. 

9. Природная вода присутствует в жидком, твердом и газообразном состоянии, 
не имея на Земле "родины" или ареала начального распространения. Условно говоря, 
её можно получать как «манну небесную» из воздуха. В виде конденсата, дождевых 
осадков и т.п. Как гласит народная пословица «Вода путь найдет» или «...сама себе 
путь проложит». 

10. Простота воды – мнимая. Чем больше мы узнаем о характере молекулы, тем 
боле уникальной она представляется. 

«Вода постоянно ставит перед физиками и химиками целые комплексы сложных 
вопросов», – так утверждает английский химик Феликс Франкс, автор самого 
объемного за всю историю науки 7-томного труда о воде. 
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Сучасний спосіб життя людини, несприятливі екологічні та соціальні фактори, 

спадковість призводять до погіршення стану здоров’я, поширення захворювань, які 
пов’язані з порушенням обміну речовин, зокрема цукрового діабету, підвищення 
маси тіла і ожиріння. 

Чисельність хворих на цукровий діабет як в Україні так і в світі з кожним роком 
невпинно зростає. На теперішній час у світі кількість хворих на цукровий діабет 
становить 366,5 млн людей. У 4% (280 млн) населення світу порушена толерантність 
до глюкози. В Україні станом на 2015 рік кількість зареєстрованих хворих становить 
1,3 млн. За свідченнями фахівців медиків реальна кількість хворих вдвічі більша, а 
приріст хворих на 2030 рік становитиме 85% [1]. Тому доцільним та актуальним 
завданням сучасності є розширення асортименту низькоглікемічних продуктів в тому 
числі і кондитерських виробів. 

Основна сировина кондитерських виробів, що виконує роль 
структуроутворювача та є носієм солодкого смаку – це цукор. Однак цукор не 
рекомендовано вживати хворим на цукровий діабет, тому для цієї групи населення 
необхідно розробити кондитерські вироби спеціального призначення, до складу яких 
не буде входити цукор. 

Найбільш розповсюдженою та традиційною солодкою речовиною, що може 
замінити цукор є фруктоза. Фруктоза відноситься до інсулінонезалежних вуглеводів, 
котрі не призводять до перенапруги та виснаження інсулярного апарату. 

В останні роки у світі поширилось використання цукрозамінників поліолів: 
мальтітол, еритрітол, ізомальтітол. Поліоли характеризуються низьким глікемічним 
індексом (ГІ) та невисокою калорійністю (таблиця 1). Позитивною характеристикою 
цукрозамінників є те, що вони мають пребіотичні властивості [2]. 

Серед кондитерських виробів особливою популярністю у населення завжди 
користувались бісквіти та вироби на їх основі: торти, тістечка, рулети. Тому нами 
було поставлено завдання реалізувати розроблення бісквітів дієтично-
функціонального призначення (на основі цукрозамінників поліолів), які можуть 
споживати усі групи населення, у тому числі хворі на цукровий діабет. 

Нами проведено комплекс досліджень по визначенню фізико-хімічних та 
технологічних показників якості цукрозамінників, встановлено їх вплив на утворення 
піноподібної структури бісквітного тіста та готових виробів. Ґрунтуючись на 
результатах проведених досліджень нами визначені раціональні параметри 
тістоприготування та термооброблення бісквітів на основі мальтітолу, еритрітолу, 
ізомальтітолу (таблиця 2). 
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Таблиця 1 
Характеристики цукрозамінників 

Добова норма, г/ добу 
Назва 

Калорійність, 
ккал/г 

ГІ, 
% 

Рекомендовано 
споживати 
починаючи для дітей  

для 
дорослих 

цукри: 

фруктоза 3,7 20 з 1 року 

0,15…0,5 г/ 
кг маси тіла, 
але не > 30 г/ 

добу 

0,5…1,0 г/ 
кг маси 

тіла, але не 
>  40 г/ 
добу 

поліоли:  
ізомальтітол 2,0/2,4* 2 ± 1 з 4 років не >  25 г/ добу 
мальтітол 3,0/2,4 30 ± 2 з 5 років не >  15 г/ добу 
еритрітол 0,2 0 – 0,2 з 5 років не >  25 г/ добу 

бе
з 

об
м
е-

ж
ен

ь 

*в Євросоюзі калорійність усіх поліолів прийнято вважати 2,4 ккал/г, в США на 
основі клінічних досліджень визначено калорійність різних поліолів (чисельник) 

 
Таблиця 2 

Технологічні параметри приготування бісквітів 
Бісквіт на 
основі 

Температура 
збивання тіста, °С 

Температура 
термооброблення, °С 

Тривалість 
термооброблення, хв 

фруктози 20 160 32…35 
мальтітолу 20 180 25…30 
еритрітолу 40…45 140 40…42 

ізомальтітолу 50 180 25…30 
 
Застосування рекомендованих параметрів тісто приготування та 

термооброблення дозволяє отримати бісквіти високої якості структурні показники 
яких наближаються до контролю на основі цукру. 

У бісквітах дієтично-функціонального призначення нами було розраховано 
калорійність та показник глікемічності (таблиця 3). 

 
Таблиця 3 

Калорійність та показник глікемічності бісквітів 
Калорійність Показник глікемічності 

Бісквіт на основі 
ккал % зменшення % % зменшення 

цукру 337,1 - 39,5 - 
фруктози 320,8 5,0 25,7 35,0 
ізомальтітолу 272,3 19,3 19,6 50,4 
мальтітолу 271,4 19,5 31,3 20,8 
еритрітолу 180,72 46,4 18,0 55 

 
За результатами проведених розрахунків визначено, що використання фруктози 

та поліолів в технології бісквітів дозволяє значно зменшити їх калорійність та 
показник глікемічності, що дозволяє рекомендувати їх для споживання хворим на 
цукровий діабет. 
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Пряники користуються постійним попитом на споживацькому ринку, що 

обумовлено їх оригінальними органолептичними показниками і відносно невисокою 
вартістю. Недоліком пряникових виробів є високий вміст цукру, низька харчова і 
біологічна цінність, черствіння виробів в процесі їх зберігання. В зв’язку з цим для 
виробників пряникових виробів актуальним залишається питання поліпшення і 
збереження їх якості, подовження строків придатності. 

В процесі зберігання пряників відбуваються складні фізико-хімічні і структурно-
механічні зміни. Головні негативні фактори, що викликають зміну структури 
м’якушки при зберіганні, пов’язують з втратою вологи в результаті процесу 
ретроградації крохмалю і кристалізацією сахарози. Новим технологічним прийомом, 
що застосовується для  сповільнення процесу черствіння пряникових виробів є 
додавання до рецептурного складу пряників овочевої сировини, збагаченої 
рослинними волокнами з підвищеною вологоутримуючою здатністю.  

В НУХТ розроблене пектиновмісне  овочеве пюре на основі морквяної сировини. 
Особливістю його отримання є проведення процесу гідролітичного розщеплення 
протопектину рослинної тканини з метою збагачення водорозчинним пектином. Нова 
сировина – це джерело харчових волокон, низькометаксильованого пектину, 
вітамінів, мінеральних сполук.  

З використанням морквяного і гарбузового овочевих пюре розроблені технології 
сирцевих і заварних пряників, що зберігають якість протягом тривалого часу. 

Забезпечення конкурентоспроможності заварних і сирцевих пряників було 
досягнуто покращенням їх смаку, аромату, кольору, структури; підвищенням 
харчової цінності, за рахунок збагачення БАР, зокрема пектином, рослинною 
клітковиною, β-каротином, мінеральними речовинами; зниженням калорійності та 
подовженням терміну їх придатності.  

Забезпечення ефективності нових технологій було досягнуто встановленням 
оптимальних технологічних режимів на всіх стадіях виробництва при максимальній 
інтенсифікації процесів; зниженням собівартості виробів та підвищенням 
рентабельності виробництва. 
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Оцінку ефективності запропонованих технологій сирцевих і заварних пряників 
проводили за інтегральним показником (П0), який включає комплексний показник 
якості (КПЯ) готової продукції (К); показник, який характеризує ефективність 
технологічного процесу (Р) з урахуванням їх коефіцієнтів вагомості (Мi) за 
формулою: 

П = М1· К + М2· Р                                                                                      (1) 
Комплексний показник якості готових виробів обчислювали з урахуванням 

окремих диференційних показників якості та з урахуванням коефіцієнтів вагомості 
кожного із цих показників. Кількісна оцінка кожного окремого (диференційного) 
показника якості є відносною величиною, показує ступінь наближення цього 
показника Рі до його базового значення.  Безрозмірна комплексна оцінка якості має 
визначений фізичний зміст, бо вона показує рівень якості, тобто ступінь наближення 
показника до базового зразка. В загальному вигляді:  

б

і

і
і

Р

Р
fК = , (2) 

де Рі– показник властивостей у відповідних одиницях вимірювання; Рі
б– базовий 

показник, виражений у тих же одиницях вимірювання; Кі – комплексний показник 
якості. 

Якщо при збільшенні значення Рі якість продукту погіршується, слід брати 
обернене співвідношення: 

і

б

і

і
Р

Р
fК = . (3) 

При визначенні КПЯ якість виробу розглядали як ієрархічну сукупність 
властивостей, що враховують харчову цінність: вміст білків, жирів, вуглеводів, 
вітамінів, мінеральних речовин, харчових волокон; органолептичні властивості: смак, 
аромат, колір, структуру; калорійність, термін зберігання.  

Показник ефективності технологічного процесу містить показник економічної 
ефективності (Р1) і показник інтенсифікації технологічного процесу (Р2) згідно дерева 
цілій (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Дерево цілій, яке обумовлює ефективність технологічного процесу 

 
Кількісне визначення показника ефективності запропонованих технологій 

проводили порівнянням КПЯ і показника ефективності технологічного процесу з 
відповідними показниками контрольних зразків аналогічних виробів. 

Забезпечення ефективності технологічного процесу 
Р2 

Забезпечити економічність 
технології, Р1 

Установити оптимальні  
технологічні режими.  

Максимально інтенсифікувати  
процес, Р2 

Знизити собівартість готового 
виробу 

Одержати максимальну 

продуктивність обладнання 
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Відносний інтегральний показник ефективності технології сирцевих пряників із 
застосуванням овочевої пектиновмісної сировини становить 1,4, заварних пряників 
становить 1,3, що підтверджує ефективність запропонованих нових технологічних 
рішень по комплексному застосуванню інгредієнтів з певними функціонально-
технологічними властивостями для підвищення показників якості пряників, 
підвищенню харчової цінності, збагаченню БАР, збільшенню терміну їх придатності.  
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У реалізації продуктивного потенціалу сільськогосподарських тварин, а також 

птиці, вирішальне значення належить кормам. Відомо, що їх частка у виробництві 
тваринницької продукції становить близько 60%. Окремі господарства недостатньо 
приділяють увагу розвитку кормовиробництва, виробленню якісних кормів і 
раціонального їх використання, що негативно впливає на продуктивність тварин та 
економічні показники виробництва. Основою кормовиробництва є система 
виробництва, заготівлі та зберігання кормів, яка забезпечує безперебійне постачання 
тварин якісними та безпечними кормами. 

Фуражне зерно є одним з основних компонентів при виробництві комбікормів 
для тварин. Однак при згодовуванні зерна в звичайному вигляді засвоюваність його 
живильних компонентів травною системою тварин знаходиться в межах 40 - 60%. 
Зерно злакових культур містить у своєму складі багато крохмалю, засвоєння якого 
при годівлі тварин проходить повільно і при цьому продуктивно використовуються 
тільки окремі форми і в невеликій кількості. Засвоюваність крохмалю у створеній 
природній формі становить лише 20 –25%, залежно від виду культури. 

Як відомо, злакові у своєму складі містять дуже мало білка. Щоб отримати 
необхідну кількість білка, потрібно згодовувати більше зерна, що не тільки веде до 
його перевитрати, але може порушити обмін речовин, позначитися на 
продуктивності тварин. Тому до зерна злакових необхідно додавати деяку кількість 
іншого продукту з високим вмістом білка. Отримана таким чином суміш буде 
набагато ефективнішою, тому що крохмаль і білок будуть знаходитись у 
співвідношенні, більш сприятливому для організму тварин. Також без спеціальної 
обробки важко засвоюється клітковина, яка в зерні міститься у великій кількості, 
особливо в його верхньому шарі і оболонках. Тому способи поглибленої переробки 
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зернової сировини повинні сприяти деструкції частини целюлозно-лігнінових 
утворень клітковини в природних формах і в більш прості види моносахаридів і 
амінокислот. 

Численними науковими дослідженнями встановлено, що негативний вплив 
бар'єрів, які передбачені природою для захисту, передусім насіння, як біологічного 
джерела постійного відтворення зерна, може бути повністю усунуто або в значній 
мірі придушене. За рахунок статичного і динамічного впливу зовнішнього і внутріш-
нього тиску на клітинному і молекулярному рівні на захисні мембрани, температуру 
осмосу та інших факторів, спостерігається денатурація білка, інактивація 
антипоживних речовин, декстринізація крохмалю, деструкція целюлозно-лігнінового 
освіти. Практично повна стерилізація кінцевої продукції, створення мікропористої 
структури в готовому продукті, найбільш сприятливий вплив шлункового соку 
викликає краще засвоювання поживних речовин організмом тварин [1]. 

У світовій практиці комбікормового виробництва існує багато методів і 
технологій обробки зернової сировини з метою підвищення його поживності. 

Екструзія є одним найбільш ефективним і застосовуваним в комбікормової 
промисловості способом обробки зерна. При обробці зернових сумішей таким 
способом протікають два безперервних процеси: механічної і хімічної деформації та 
"вибуху" продукту. Зернова суміш, що підлягає екструзії, не завжди має потрібну 
вологість для подальшого використання, тому її доводять до вологості 15 – 18 % [2]. 
У екструдері під дією високого тиску (2 МПа) і тертя, зернова маса розігрівається до 
температури 110 – 140 °С, а потім, внаслідок швидкого переміщення її із зони 
високого тиску в зону атмосферного, проходить так званий "вибух", в результаті чого 
гомогенна маса спучується і утворює продукт мікропористої структури [3]. 

Останнім часом дослідники велику увагу приділяють виробництву продуктів з 
нетрадиційних видів сировини, яка може одночасно виконувати кілька функцій: 
підвищувати біологічну, харчову та кормову цінність продукту, стабілізувати якість і 
продовжувати термін зберігання. До такої сировини відносяться насіння льону. 

Метою роботи було дослідження біохімічних показників екструдованої зернової 
суміші з додаванням лляного екстракту на основі води. 

Основними об'єктами досліджень були: фуражне зерно кукурудзи, пшеничні 
висівки і лляний екстракт на основі води. Лляний екстракт на основі води 
отримували шляхом обробки в пульсаційному диспергаторі за рахунок впливу 
процесу кавітації на продукт. Процес проводили при екстрагуванні насіння льону при 
температурі 30 °С протягом 30 хв. Лляний екстракт на основі води вводили в зернову 
суміш в кількості 10 – 20%. Екструдування проводили з зволоженою до 18% (на 
загальну масу) зерновою сумішшю без відлежування.  

Аналіз отриманих даних показує, що в результаті клейстеризації крохмалю, 
деструкції целюлозно-лігнінових утворень значно поліпшується кормова цінність 
екструдату. Живильні речовини стають доступнішими для перетравлення тваринами. 
Кількість крохмалю при цьому знаходиться в межах 52,15…55,42 %, сирий протеїн в 
сумішах становить 19,2 – 20,8 %, а кількість сирого жиру – 3,52 – 4,00 %.  

Теплова обробка практично не впливає на вміст мінеральних компонентів в 
кормі, проте іноді можливі зміни в їх засвоєнні тваринами. 

Під дією високої температури і тиску майже повністю знищується патогенна 
мікрофлора, а також відбувається інактивація інгібіторів ферментів і нейтралізація 
деяких токсинів [4]. 

На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки: 
1. Введення в зернову суміш льняного екстракту на основі води, дозволяє значно 

підвищити її кормову цінність завдяки високому вмісту жиру і білка. 
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2. Зернову суміш з додаванням лляного екстракту на основі води раціонально 
обробляти методом екструзії, це призводить до підвищення кормової та енергетичної 
цінності і покращує перетравність корму. 
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Подрібнення є найбільш поширеною операцією в технологічному процесі 

підготовки зернової сировини на виробництві. В результаті подрібнення утворюється 
багато частинок з великою загальною площею поверхні, що сприяє прискоренню 
травлення і засвоювання поживних речовин.  

При застосуванні різних форм механічної дії, спрямованої на руйнування 
дисперсної структури, створюється можливість для керування її структурно-
механічними властивостями, що свідчить про складні конформаційні та деструктивні 
перетворення біополімерів рослинної сировини [1]. 

Перспективним є використання такого обладнання, яке дозволяє скоротити 
тривалість технологічного процесу, зменшити його енергоємність і підвищити 
ступінь подрібнення. Для цього подрібнювальні машини повинні забезпечити 
реалізацію процесів подрібнення зернових, які одночасно поєднують пластичне 
деформування оболонок зерен і крихке деформування їхніх ядер, що сприяє 
зменшенню енерговитрат при подрібненні [2]. 

Сировиною для дослідження було обрано насіння соняшнику (ДСТУ 4694:2006), 
зерно кукурудзи (ДСТУ 4525:2006), насіння льону олійного (ГОСТ 10582-76) та їх 
сумішей. Подрібнення проводилось на лабораторному млині ЛМ-2. Крупність 
розмелу визначали просіюванням 100 г наважки на наборі сит з отворами діаметром 
1, 2, 3 та 5 мм з подальшим зважуванням отриманих сходів із кожного сита з 
точністю до 0,1 г, після чого розраховували модуль крупності. 
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Процес подрібнення призначений для доведення частинок сировини до 
необхідної крупності в залежності від її призначення та очікуваного технологічного 
ефекту. Результати подрібнення наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Якість подрібнення зернової сировини 
Маса сходових продуктів, г 

Назва продуктів 
5 мм 3 мм 2 мм 1 мм Піддон 

Механічні 
втрати, г 

Соняшник 100 % 2,7 19,1 23,0 25,3 28,5 0,4 
Льон 100 % 0 0 21,9 45,2 31,4 0,5 
Кукурудза 100 % 0,6 9,8 20,9 38,4 29,7 0,6 
Соняшник-льон 50/50 % 1,0 11,1 20,0 35,1 31,8 1,0 
Соняшник-кукурудза 50/50 % 1,3 16,5 20,4 27,1 34,5 0,2 
Кукурудза-льон 50/50 % 0,2 5,5 19,9 37,5 36,5 0,4 
Кукурудза-льон-соняшник 
33/33/33 % 

0,7 10,0 18,5 33,2 36,2 1,4 

 
Аналіз результатів досліджень, наведених в табл. 1, свідчить про те, що 

ефективність подрібнення насіння льону в порівнянні з іншими зразками є 
найбільшою (маса проходу сита з отворами діаметром 3 мм становить 99,5 г) .  

Отримані результати (табл. 1), дали змогу також розрахувати модуль крупності 
продуктів подрібнення, який свідчить про середній розмір частинок, використовуючи 
формулу 1: 

∑
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де Х0 – прохід через сито з мінімальним розміром отворів, г, Х1,2,п – залишок на ситах 
з діаметром отворів d1, d2, dп відповідно, г. 

Модуль крупності прогнозований визначався як середнє арифметичне значення 
отриманих експериментальних даних при подрібненні 100 % сировини в залежності 
від її співвідношення в суміші. Результати досліджень наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Модуль крупності продуктів подрібнення  
Модуль крупності, мм 

Назва продуктів 
Прогнозований Експериментальний 

Соняшник 100 % - 2,0 
Льон 100 % - 1,4 
Кукурудза 100 % - 1,7 
Соняшник-льон 50/50 % 1,7 1,7 
Соняшник-кукурудза 50/50 % 1,9 1,8 
Кукурудза-льон 50/50 % 1,6 1,5 
Кукурудза-льон-соняшник 
33/33/33 % 

1,7 1,6 

 
Модуль крупності для соняшника, льону та кукурудзи відповідно становив 

2,0 мм – крупний помел; 1,4 мм і 1,7 мм – середній помел. При порівнянні 
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розрахункових та фактичних значень можна відзначити, що прогнозований модуль 
крупності та експериментальний співпали лише для суміші соняшник-льон 50/50 % 
(1,7 та 1,7 мм), що може бути пояснене 1 % механічними втратами (табл. 1). При 
подрібненні всіх інших сумішей спостерігається позитивна динаміка щодо 
зменшення фактичного модуля крупності на 0,1 мм. При створенні початкової суміші 
соняшник-кукурудза 50/50 % з подальшим її подрібненням вдалось досягти одразу 
значення модуля крупності 1,8 мм, характерного для середнього помелу, на відміну 
від прогнозованого 1,9 мм (крупний помел).  

Таким чином, за результатами контролю якості подрібнення олійної зернової 
сировини можна рекомендувати створення попередніх зернових сумішей з 
подальшим їх подрібненням до необхідних параметрів. 
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Зернові культури — найважливіша група вирощуваних однорічних трав'янистих 

рослин, оброблюваних для отримання зерна — основного продукту харчування 
людини, сировини для багатьох галузей промисловості, та використовується для 
виробництва корму для тварин. Ця група рослин є найбільш поширена серед усіх 
сільськогосподарських культур у світовому землеробстві. 

Зерно хлібних зернових містить багато вуглеводів (60-80% у перерахунку на суху 
речовину), білків (7-20% на суху речовину),ферменти, вітаміни комплексу В (B1, B2, 
B6), PP і провітамін А, чим і визначається їхня висока поживність для людини і 
цінність для кормового використання. 

Пшениця. Одна з зернових культур, що найбільш часто використовується для 
виробництва комбікормів, її вміст в комбікормах досягає від 10 до 70%. За своїм 
хімічним складом та поживними властивостями вона може бути використана для 
годівлі будь-яких тварин. Характерно, що пшениця відрізняється від інших зернових 
дещо більшим вмістом білку, але вміст незамінних амінокислот в ній менший, ніж в 
ячмені або вівсі. 

Ячмінь. Біологічно цінний та легко засвоюваний компонент комбікормів. В 
ньому міститься багато крохмалю і відносно багато сирого протеїну - до13,5%. При 
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цьому білкові речовини ячменю багаті на незамінні амінокислоти, так лізину в ньому 
більше, ніж у будь-яких інших зернових культур. 

Ячмінь входить до складу комбікормів для будь-яких тварин та птахів в кількості 
від 20 до 50 % [1]. 

На хімічний склад зерна впливають ґрунтово-кліматичні умови, технологія 
вирощування, сортові особливості. Харчова і кормова цінність зерна хлібних культур 
визначається його біологічним складом. У південно-східних районах України зерно 
всіх хлібних злаків містить більше білкових речовин, ніж зерно цих самих культур, 
вирощених у західних, більш вологих районах. Інтенсивна технологія вирощування з 
використанням добрив, зокрема азотних, підвищує вміст білка в зерні. Найбільший 
уміст білка в зерні пшениці, найменший — в зерні рису. Вміст білка в зерні всіх 
хлібних злаків збільшується при переміщенні їх посівів з півночі на південь, а також 
із заходу на схід. 

Хімічні речовини, які входять до складу зерна, визначають його харчову і 
біологічну цінність. Хімічний склад зерна залежить від виду зернової культури, типу, 
підтипу, ботанічного сорту, умов вирощування та інших факторів. 

Білок. Органічна, азотмістка речовина - найважливіша, незамінна частина корму, 
в силу того, що тварини на відміну від рослин не можуть синтезувати його з інших, 
небілкових речовин. У кормових раціонах білок повинний міститись в достатніх 
кількостях для забезпечення високої продуктивності тварин, за винятком жуйних, у 
яких завдяки мікроорганізмам, що утримуються в рубці, білок частково утворюється 
з небілкових азотних сполучень. Білки складаються з амінокислот. У процесі обміну 
речовин організм здатний з одних амінокислот і азотмістких  речовин синтезувати 
інші амінокислоти, за винятком лише незамінних амінокислот, що обов'язково 
повинні надходити з кормом [2]. 

 Жири. Є джерелом енергії організму, беруть участь у клітинному обміні речовин 
і служать розчинниками найважливіших для організму вітамінів. Сирий жир це 
різноманітні речовини (жир, смоли, хлорофіли, фосфатиди, холестерин і т.д.), що 
витягуються з корму обробкою етиловим ефіром (екстрагуються). 

Рослинні жири містять тригліцериди ненасичених жирних кислот і добре 
засвоюються організмом. Жири в організмі тварин і основному синтезуються з 
вуглеводів. Однак деякі жирні кислоти (ліноленова, лінолева, арахідонова) не 
синтезуються організмом і повинні надходити з кормом. 

Поживна цінність протеїну залежить в основному від амінокислот та їх 
кількісного співвідношення. Через недостатність даних про потреби сіль-
ськогосподарських тварин в амінокислотах хімічний склад протеїнів не може повною 
мірою служити оцінкою їхньої поживної цінності. Тому введено поняття - біологічна 
цінність протеїнів, під яким розуміють відсоток використання тваринами 
перетравного азоту корму. Найбільш високу біологічну цінність протеїнів має 
сировина тваринного походження, соєвий шрот, кормові дріжджі - 67...75 %.  
Біологічна цінність протеїну зерна злаків низька, і складає - 54...61 % [3]. 

Для визначення хімічного складу було обрано зерно пшениці (ДСТУ 3768:2010) 
зерно ячменю (ДСТУ 3769:98). 

Масову частку вологи визначали за ГОСТ 13496.3-92.  Масову частку сирої золи 
визначали за ДСТУ 4252:2003. Масова частка сирого жиру ДСТУ ISO 7302:2003. 
Визначали білок  біуретовим методом. Метод заснований на утворенні забарвленого 
в бузковий колір комплексу в наслідок взаємодії пептидних зв’язків білків з іонами 
двовалентної міді в лужному середовищі.  

Показники хімічного складу зернових культур наведені в таблиці. 
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Таблиця 
Показники хімічного складу 

Показники Ячмінь Пшениця 
Вологість, % 14,5 14,0 
Масова частка сирого протеїну, % 10,8 10,2 
Суха речовина, % 85,7 86,1 
Масова частка сирої золи, % 3,1 2,8 
Масова частка сирого жиру, % 2,3 3,5 

 
Аналіз результатів досліджень, наведених в таблиці, свідчить про те, що 

компоненти суміші корму відповідають згідно: зерно пшениця (ДСТУ 3768:2010), 
зерно ячменю (ДСТУ 3769:98). 

На основі проведених досліджень встановили що показники хімічного 
складу пшениці та ячменю відповідають згідно: зерно пшениця (ДСТУ 3768:2010), 
зерно ячменю (ДСТУ 3769:98). 
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Факторами, які забезпечують належну якість продуктів на основі зернових 

культур, є вид та якість сировини; сучасне технічне обладнання її очищення, нові чи 
удосконалені технології перероблення.  

Підготовка зерна до перероблення включає сортування, очищення зерна від 
сміттєвих, зернових та феромагнітних домішок; гідротермічне оброблення, для 
деяких культур - лущення.  

Метою гідротермічного оброблення (ГТО), яке застосовується на 
зернопереробних підприємствах, є цілеспрямована зміна вихідних технологічних 
властивостей зерна для стабілізації їх на оптимальному рівні. Також після волого-
теплового оброблення зерно стає більш вирівняним за розмірами, що позитивно 
впливає на подальші технологічні етапи.  

Параметрами, які визначають режим ГТО, є вологість, температура, тиск і 
тривалість (у цілому і по окремих етапах процесу). Змінити вологість зерна можна 
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різними способами: шляхом додавання води в масу зерна, за допомогою миття в 
спеціальних машинах або ж оброблення зерна парою в спеціальних апаратах – 
пропарювачах. Зволожене зерно можна попередньо нагріти, або ж провести наступні 
етапи при кімнатній температурі. Обробка зерна може відбуватися і при 
підвищеному або зниженому тиску для економії електроенергії чи витрати води. 
Конкретне поєднання цих параметрів процесу визначає режим гідротермічного 
оброблення. Застосовують три різних методи: холодне, гаряче та швидкісне 
кондиціонування [1].  

Відомо, що вітамінний склад круп з зерна злакових культур залежить від вмісту 
вітамінів у нативному зерні та конкретної технології отримання продукту. 
Відповідно до виду круп вміст вітамінів групи В складає 0,04 – 0,5 мг%; вміст 
вітаміну РР – 1,0 – 4,2 мг% [2].  

Нами досліджено можливість підвищення біологічної цінності зерна злакових 
культур, зокрема вмісту вітамінів, у процесі ГТО. За холодних режимів 
гідротермічного оброблення зерна у ньому активізуються ферменти, які 
розщеплюють складні резервні речовини (білки, жири, вуглеводи) на простіші, які 
легше засвоюються організмом людини. У процесі інтенсивного зволоження та 
тривалого відволожування за холодних температурних режимів відбувається 
біологічне активування зерна, інтенсивно накопичуються вітаміни групи В, вітамін 
С,  вітамін Е [3].  

 На зернопереробних підприємствах при гідротермічному обробленні за типом 
холодного кондиціонування зволоження зерна проводять водою, температура якої  
30 – 40 °С [1].  Враховуючи дані попередніх експериментальних досліджень щодо 
біологічної активації зерна злакових, нами було обрано нижчі температурні режими 
оброблення – 16-18 °С при збільшенні інтенсивності та тривалості зволожування. 

Вплив тривалого гідротермічного оброблення зерна злакових за вказаних 
температурних режимів на зміну вмісту вітамінів, які проявляють антиоксидантні 
властивості наведено в таблиці 1.  

 
Таблиця 1 

Вміст вітамінів у зерні злакових 

Зернова культура 
Вміст 

вітаміну Р, мг% 
Вміст 

вітаміну Е, мг% 
Вміст 

вітаміну С, мг% 
Нативне зерно 

Пшениця 3,9 0,34 2,6 
Овес 3,4 0,21 1,2 
Тритикале 4,5 0,47 2,3 

Зерно після гідротермічного оброблення 
Пшениця 9,3 10,73 5,7 
Овес 7,9 9,26 3,8 
Тритикале 9,2 10,82 4,1 

 
На основі експериментальних досліджень відмічено, що тривале гідротермічне 

оброблення зерна злакових культур за температури 16 – 18 °С сприяє синтезу 
вітамінів, зокрема тих, які проявляють антиоксидантні властивості. За вказаних 
параметрів процесу, вміст вітамінів С та Р у зерні злакових зростає у 2 – 3 рази, 
значно підвищується вміст токоферолів. 

Зазначені вітаміни є важливими чинниками антиоксидантного захисту 
організму. Рутин є представником флавоноїдів з Р-вітамінною активністю. Він 
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сприяє відновленню еластичності судинних стінок, знижує ламкість та проникність 
капілярів, тим самим знижуючи ризик внутрішніх крововиливів, перешкоджає 
розвитку атеросклерозу та утворенню артеріальних тромбів, виявляє антиоксидантну, 
спазмолітичну, антиканцерогенну, гепатопротекторну, противірусну, бактерицидну, 
антиалергічну, жовчогінну, протизапальну дію.  

Вітамін С приймає участь у окисно-відновних процесах як антиоксидант, у 
процесах тканинного дихання, стимулює діяльність ендокринних залоз, нормалізує 
діяльність імунної та центральної нервової систем, сприяє кровотворенню.  

Вітамін Е має імуномоделюючі властивості та здатність блокувати  
аутоокислення ліпопротеїдів і ліпідів мембран клітин, утворення вільних радикалів; 
підвищує резистентність еритроцитів, попереджує знищення лімфоцитів і прискорює 
процес репарації, посилює детоксикацію канцерогенів у печінці, впливає на 
функціонування статевих залоз та репродуктивну здатність організму [4].  

Експериментально встановлено підвищення споживчої якості зерна злакових 
культур шляхом біологічного активування у процесі гідротермічного оброблення за 
холодних температурних режимів. Зерно підготовлене таким способом має 
підвищену харчову цінність і є відмінною сировиною для виробництва продуктів 
оздоровчого, функціонального та лікувально-профілактичного призначення. 

 
Список літератури 

1. Егоров Г.А. Технология муки и крупы: учебник / Георгий Егоров, Татьяна 
Петренко. – М.: Издательский комплекс МГУПП, 2000. – 178 – 180 с. 

2. Тараненко Л. Гречка потрібна всім / Л.Тараненко //Зерно і хліб. – 2004. №4. -
С.37. 

3. Bazhay-Zhezherun S.A.Тhe use of the biologically activated grain of wheat for 
production of glazed bar "health". Nauka i studia. – 2014. – 16(126). – P.35-42 

4. Зубар, Н. М. Основи фізіології та гігієни харчування: Підручник / Н. М. 
Зубар – К.: Центр учбової літератури, 2010. –  336 с. 

 
 
 

 

 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ НЕРУЙНІВНИМИ МЕТОДАМИ 
 
І. В. Гуцало, аспірант 
В. В. Манк, д.х.н., професор 
 
Національний університет харчових технологій 

 
У постійно мінливому світі зі зростанням населення вивчаються швидкі, надійні і 

точні методи для визначення якості харчових продуктів. Різні дослідження показали, 
що неруйнівні методи прийшли, щоб залишитися багатообіцяючими результатами і 
працюють у всіх галузях науки. 

Метод ЯМР широко застосовується для дослідження структури органічних 
сполук поряд з методами оптичної спектроскопії. Поглинання енергії 
радіочастотного випромінювання, яке використовується в цьому методі, пов'язане з 
магнітними властивостями ядер. 
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Для отримання спектрів ЯМР зразок поміщають у сильне однорідне магнітне 
поле і діють на нього радіочастотним випромінюванням. Змінюючи частоту 
генератора, що збуджує магнітне поле, перпендикулярне до постійного полю магніту, 
досягають умови резонансного поглинання енергії. Резонансна частота залежить від 
напруженості постійного магнітного поля та значення магнітного моменту ядер. 
Найбільш широко в дослідженнях органічних сполук, застосовується протонний 
магнітний резонанс (ПМР). 

Спектри ПМР характеризуються значеннями хімічних зсувів протона. Хімічним 
зрушенням називається відстань між резонансними сигналами протонів зразка і 
стандартів. Ця відстань залежить від напруженості магнітного поля (або частоти), 
тому хімічний зсув вимірюється в відносних одиницях - мільйонних долях (м. д.) 
поля або резонансної частоти. Хімічний зсув залежить від структури молекул - 
електронної щільності у протону і напруженості вторинних магнітних полів, що 
виникає внаслідок руху електронів сусідніх атомів. 

У міру удосконалення техніки метод ЯМР і збільшення робочої частоти 
спектрометрів до 100-220 МГц збільшується селективність визначення протонів в 
різних структурах.  

Поглинання енергії в ультрафіолетовій області обумовлено змінами 
енергетичного стану зовнішніх електронів. Смуги поглинання в електронному 
спектрі характеризуються довжиною хвилі та інтенсивністю поглинання. 
Інтенсивність смуг поглинання визначається ймовірністю електронного переходу, що 
вимагають найбільшої енергії. Смуги, що відповідають цим переходам, лежать у 
далекій ультрафіолетової області, для цього аналізу потрібна складна апаратура. 

Ближня інфрачервона спектроскопія (БІЧ) зайняла своє місце серед інших 
перевірених спектроскопічних методів для визначення хімічних і фізичних 
властивостей харчових продуктів. БІЧ-спектроскопія в даний час використовується в 
багатьох областях, таких як медицина, сільське господарство, текстильна 
промисловість, фармацевтика та косметика, з багатообіцяючим успіхом. БІЧ спектри, 
отримані в результаті відносно слабких, широких обертонів і складених смуг 
основних коливальних переходів, пов'язаних в основному з СН, NH, і 
функціональних груп. БІЧ спектроскопія охоплює перехід від видимого спектру (800-
2500нм) до середини інфрачервоній області (12821-4000 см-1). БІЧ в поєднанні з 
хемометрикою забезпечують ефективні засоби якісного та кількісного визначення 
або аналізу різних властивостей в багатьох областях. Цей метод є швидким, 
надійним, точним і низької вартості. Він має потенціал для визначення різних сполук. 

Багато науково-дослідні робіт для аналізу залишків хімічних речовин в 
продуктах харчування і харчових матеріалів були визначені класичними методами, 
але всі вони руйнівні з додаванням домішок, як і дуже дорогих (хімічна участь), 
трудомісткіх, екологічно шкідливих і вимагають добре навченого персоналу, 
поліпшення лабораторій. Для подолання цих перешкод, різні неруйнівні методи були 
використані для інших параметрів якості продуктів харчування з очікуванням, що 
вони також можуть мати потенціал для визначення різних шкідливих залишків у 
харчових продуктах і харчових матеріалах. Тому в огляді критично прагнемо 
з'ясувати можливість застосування неруйнівного методу з використанням ближньої 
інфрачервоної спектроскопії для швидкого, надійного і точного аналізу шкідливих 
хімічних залишків у харчових матеріалах. 

Інфрачервона спектроскопія знаходить застосування в дослідженні будови 
напівпровідникових матеріалів, полімерів, біологічних об'єктів і безпосередньо 
живих клітин, як метод вивчення будови молекул набула найбільшого поширення в 
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органічній хімії. В окремих випадках для газів в інфрачервоній області вдається 
спостерігати обертальну структуру коливальних смуг. Швидкодіючі спектрометри 
дозволяють отримувати спектри поглинання за частки секунди і використовуються 
при вивченні швидких хімічних реакцій. Можливо отримувати спектри поглинання 
дуже малих об'єктів, що становить інтерес для біології і мінералогії. Інфрачервона 
спектроскопія відіграє велику роль у створенні та вивченні молекулярних оптичних 
квантових генераторів, випромінювання яких лежить в інфрачервоній області 
спектра. Методами інфрачервоної спектроскопії найбільш широко досліджуються 
ближня і середня області інфрачервоного спектра, для чого виготовляється велика 
кількість різноманітних (головним чином двопроменевих) спектрометрів. Далека 
інфрачервона область освоєна дещо менше, але дослідження інфрачервоних спектрів 
в цій області також представляє великий інтерес, оскільки в ній, крім чисто 
обертальних спектрів молекул, розташовані спектри частот коливань кристалічних 
граток напівпровідників, міжмолекулярних коливань та ін. 
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Споживча цінність продуктів харчування має велике значення для повноцінного 

забезпечення людини важливими для її життя речовинами. Хлібобулочні вироби 
займають значну частку серед основних продуктів харчування людини. Отже, і 
вимоги до їх споживчої цінності високі. Забезпечити хлібобулочним виробам високу 
харчову цінність можливо у разі використання високоякісної сировини. Сировинна 
база України для хлібопекарської галузі має значні недоліки. Тому, для збереження 
споживчої цінності хлібобулочних виробів використовують харчові добавки, які 
дозволяють покращити їх як органолептичні та і фізико-хімічні показники якості, а 
отже і подовження тривалості зберігання. 

Під час охолодження, зберігання хліба за певних умов може розвиватись його 
мікробіологічне псування у зв’язку з проростанням спор мікроорганізмів, а 
розмноження в м’якушці утворених клітин, призводить до псування хлібобулочних 
виробів [1,2]. 

З літературних джерел відомо, що продукти переробки картоплі подовжують 
термін зберігання, тому, була необхідність дослідити можливість використання 
сухого картопляного пюре (СКП) в якості харчового інгредієнту, що подовжує 
тривалість зберігання булочних виробів [3].  

На основі СКП розроблено рецептуру комплексного хлібопекарського 
поліпшувача (КХП) «Свіжість +» для подовження терміну споживання булочних 
виробів. Даний комплексний поліпшувач розроблений з нетрадиційної сировини та 
харчових добавок, які мають статус GRAS. 

В процесі досліджень було визначено мікробіологічні показники СКП, КХП 
«Свіжість +» та готових виробах з використанням КХП «Свіжість+». Результати 
досліджень представлено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1  

Мікробіологічні показники СКП 
Мікробіологічні показники, КУО/г Нормативні 

показники, КУО/г 
Результати 

досліджень, КУО/г 
КМАФАМ 5,0 х 104 1,0 х 104 

МКБ не нормується <103 
Дріжджі <100 <100 
Плісняві гриби 1,0 х 102 1,0 х 102 

Спороутворюючі бактерії 1,0 х 103 0,7х 102 

Бактерії групи кишкових паличок  не дозволено в 0,1 г не виявлено 
Гнильні бактерії не нормується <103 

Бак. роду Leuconostoc не нормується <103 
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З таблиці 1 видно, що всі показники відповідають нормі, тобто СКП є безпечним 
для використання в виробництві продуктів. 

Було досліджено вплив КХП «Свіжість +» на мікробіологічні показники якості 
готових виробів. Отримані дані наведені в табл. 2 

 
Таблиця 2 

Вплив КХП «Свіжість +» на якість готових виробів 
Батон нарізний  

(контроль) 
Батон нарізний з КХП 

«Свіжість +» 
Мікробіологічні 
показники, КУО/г 

Через 4 год 
після 

випікання 

Через 72 год. 
після 

випікання 

Через 4 год 
після 

випікання 

Через 72 
год. після 
випікання 

КМАФАМ 1,8 х 103 4,2 х 103 2,6 х 103 3,3 х 103 

МКБ <103 <103 <103 <103 
Дріжджі <100 <100 <100 <100 
Плісняві гриби <100 0,2 х 102 <100 1,2 х 102 

Спороутворюючі бактерії 9,4 х 102 10,0 х 102 7,6 х 102 8,1 х 102 

Бактерії групи кишкових 
паличок (колі форми) 

н/в 
 

н/в 
 

н/в 
 

н/в 
 

Гнильні бактерії <103 <103 <103 <103 
Бак. роду Leuconostoc <103 <103 <103 <103 

 
З таблиці видно, що під час зберігання батону нарізного протягом 72 год 

кількість КМАФАМ з використанням КХП «Свіжість +» менша порівняно з 
контролем, але збільшується кількість пліснявілих грибів. Також збільшується 
кількість спороутворюючих бактерій, але не перевищує норму. Отже за 
мікробіологічними показниками батон нарізний з використання КХП «Свіжість +» 
має менші показники порівняно з контролем, що є доказом збереження тривалості 
свіжості булочних виробів. 
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Покращення умов протікання метаболічних процесів в організмі будь-якої 
людини, необхідно організувати шляхом постачання корисних харчових інгредієнтів. 
Для цього пропонується кілька шляхів. По-перше, розширення асортименту 
функціональних продуктів харчування за рахунок використання нових видів 
сировини. По-друге, збільшення біологічної цінності існуючих пропозицій за 
рахунок внесення додаткових інгредієнтів. Важливо також враховувати економічну 
ефективність технологічного виробництва. Кінцевий продукт повинен мати невисоку 
ціну і, водночас, відповідати споживчим якостям. 

Одним з варіантів технологічних рішень окресленого питання є розробка 
технології нового круп’яного виробу на основі молока «Рисового ризотто» із 
включенням до складу готової страви капсульованої ацидофільної палички. 

Дана пропозиція здатна виступити окремим прийомом їжі і планується бути 
виготовленою у максимально зручному вигляді для споживання на роботі та удома. 
Спожитий продукт дозволить збагатити організм на білок, що містить незамінні 
амінокислоти (аргінін, гістидин, лізин, лецитин, метіонін, триптофан, холін та 
цистин); мінеральні сполуки (кальцій, калій, магній, фосфор), вітаміни групи В, 
харчові волокна тощо. Крім того, ацидофільна паличка покращуватиме стан травної 
системи та імунної [1]. 

Під час розробки, а, особливо, й впровадження нового продукту на споживчий 
ринок, постає багато питань якості та безпеки. Основними критеріями оцінки  
круп’яних виробів на основі молока з пробіотичними мікроорганізмами є технічні 
характеристики, що описують показники якості (органолептичні, фізико-хімічні) та 
безпечності (мікробіологічні, хімічні та біологічні). Також безпечним вважається 
продукт, у якому відсутні токсикологічні речовини, генетично-модифіковані 
організми, антибіотики, радіонукліди, пестициди, гормональні препарати. Окреслені 
показники встановлюються та перевіряються на відповідність до діючих нормативно-
правових актів і стандартизованих методик, передбачених для даної групи продуктів.  

Під час розробки технології продукту «Рисове ризотто» з напівфабрикатом 
«Продукт кисломолочний капсульований з пробіотичними мікроорганізмами» (ТУ У 
15.5-30990063-015:2011) [2] паралельно було складено план оцінки якості та 
безпечності нового виробу, основні пункти якого відображені у таблицях 1-3. 
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Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники 

Найменування показника Норма Метод контролю 
1 2 3 

Масова частка жиру, %, не більше, ніж 26 ГОСТ 5867, ДСТУ ISO488, 
ДСТУ ISO 1211 

Масова частка сахарози (для солодких 
виробів), %, не менше, ніж 

10,0 ГОСТ 3628 

Кислотність титрована, 0Т 150…220 ГОСТ 3624 
Масова частка вологи, %, не більше, ніж 90  
Температура під час відпуску з підприємства, 
0 С, не більше, ніж 

6 ДСТУ 6066 

Примітка 1. Масова частка наповнювачів, харчових добавок нормується відповідно до рецептурних 
значеннь. 
Примітка 2. Допустиме відхилення масової частки сахарози, не більше ніж на 1,5 % в менший бік через 
24 години з моменту виготовлення 

 
Таблиця 2 

Органолептичні показники 
Характеристика продукту Наймену-

вання 
продукту Зовнішній вигляд Колір Консистенція Смак і запах 

Круп’яний 
виріб на 

основі мо-
лока «Ри-
сове ризот-
то» з кап-
сульова-

ною 
ацидо-
фільною 
паличкою 

Фасований виріб. 
Однорідна густа маса 
з рівномірними вклю-
ченнями зерен рису і 
капсул з ацидофіль-
ною паличкою. Діа-
метр капсул з пробіо-
тичними мікроорга-
нізмами - 1,5…6,0мм, 
допускається незнач-
на різниця в розмірі 
окремих капсул 

Від білого до 
кремового. 
Рівномірний 
за всією ма-

сою. Колір ок-
ремої капсули 
від білого до 
кремового. 

Допускається 
невелика різ-
ниця в кольорі 
окремих кап-

сул 

Однорідна, густа,  
ніжна, з наявністю 
відчутних зерен 
рису і капсул. 

Оболонка капсул 
гелеподібна, 

еластична. Внут-
рішній вміст капсул 
– рідкий, плинний. 
Допускається част-
кове руйнування 
оболонки окремих 

капсул 

Властивий мо-
лочним продук-

там в міру 
солод-кий, 
чистий, без 

сторонього при-
смаку і запаху. Зі 
смаком та арома-
том наповнюва-
чів в разі їх за-
стосування. 

 
Таблиця 3 

Мікробіологічні показники виробу 
Найменування показника Норма  Метод контролю 

Молочнокислі бактерії в 1 г, не менш, ніж 1,0 × 108 ГОСТ 10444.11 
БГКП (колі-форми), КУО в 0,01 г  не допуск. ДСТУ IDF 117В 
Дріжджі, КУО/г не більш, ніж 50 ГОСТ 10444.12 
Плісняві гриби, КУО/г  не допуск. ГОСТ 10444.12 
Патогенні мікроорг., в т. ч. Salmonella, в 25 г  не допуск. ДСТУ IDF 93А 
Listeria monocytogenes, КУО/г  не допуск. ДСТУ ISO 11290-1, 2 
Staphylococcusaureus, КУО/ 0,01 г  не допуск. ГОСТ 30347 
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З вищенаведеного можна чітко визначити, що встановлений перелік показників 
враховує усі можливі ризики зниження якості та втрати безпечності нової розробки – 
круп’яного виробу на основі молока «Рисового ризотто» з капсульованою 
ацидофільною паличкою. 
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Гарячі солодкі страви - група страв, що зазвичай завершують процес прийому 

їжі, викликаючи почуття задоволення їжею, насичення. Жоден святковий стіл не 
обходиться без солодких страв, вони прикрашають стіл і вимагають вмілого 
оформлення. Продукти, що входять до їх складу, дають можливість створити надто 
привабливі за формою й кольором композиції. 

До рецептури багатьох з них входять такі продукти: ягоди, фрукти у свіжому, 
сушеному, консервованому вигляді, молоко, вершки, яйця, борошно, крупи, сметана 
тощо. Широке розмаїття використовуваної сировини дозволяє приготувати страви 
різні за енергетичною цінністю, вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів. 

До асортименту популярних гарячих солодких страв належать: гуріївська каша, 
пудинги, суфле, шарлот, парфе, яблука запечені, та особливо фондани. 

Фондан - ніжний, шоколадний десерт, який є поширеним за кордоном, але 
завдяки своєму привабливому зовнішньому вигляду, неповторному ефекту при 
подачі з кожним роком стає все популярнішим у закладах ресторанного господарства 
України. 

Рецептурний склад традиційного фондану наступний: чорний шоколад 
(28...30%), вершкове масло (13...14%), борошно пшеничне (20%), яйця 
курячі(22...25%), цукор білий (13...14%). 

Проте, аналіз рецептурного складу оригінальної страви дозволяє зробити 
висновок, що наявність пшеничного борошна обмежує виробництво фонданів для 
людей похилого віку та хворих на целіакію, цукор білий – є протипоказаною 
сировиною для таких груп населення, як діабетиків, хворих на ожиріння, а чорний 
шоколад – є небажаним інгредієнтом у раціоні гіпертоніків, дітей до 10 років, та 
викликає напруження для підшлункової залози. 
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Враховуючи вищезазначені переваги та недоліки класичної рецептури фонданів, 
в результаті багатократних відпрацювань з метою поліпшення та удосконалення 
технологічного процесу виробництва була розроблена рецептура фонданів 
спеціального призначення: борошно рисове (25%), молоко цільне згущене (38%), 
какао-масло (11%), яйця курячі(18%), цукор білий (6%), порошки з цедри цитрусових 
(2%). 

У ході теоретичних досліджень передбачено замінити у складі рецептури 
борошно пшеничне на борошно рисове. Це дозволяє споживати таку страву людям 
похилого віку і особливо хворим на целіакію, у зв’язку з тим, що білки рисового 
борошна не містять глютену – білка, який викликає токсичну реакцію у хворих на 
глютенову енторопатію. 

За біологічною цінністю білка (7-10%) рисове борошно займає перше місце серед 
інших видів злакового борошна, є джерелом широкого спектру природних 
мікроелементів, вітамінів та мінеральних речовин. Воно є прекрасним згущувачем, 
володіє високою здатністю до набрякання. 

Як цукровмісний інгредієнт вибрано молоко незбиране згущене, яке за своїм 
складом багате на мінеральні речовини (зокрема, кальцій та фосфор), повноцінні 
білки, жири, вуглеводи і вітаміни. Перевагами використання згущеного молока є 
жирність та наявність цукру, що дає можливості використовувати його як 
наповнювач, який розтікатиметься лише під час розрізання готового фондану та 
забезпечить головний ефект і винятковість солодкої страви. 

За аналогією до рецептурного складу традиційних фонданів як пластифікатор 
структури замість масла вершкового обрано какао-масло. Воно є цінною сировиною. 
Існує асортимент його еквівалентів і гідрогенізованих жирів, а також у деяких 
технологіях використовують дешевші тверді рослинні жири: кокосове, пальмоядрове 
та пальмове. З огляду на обрану концепцію оздоровчого харчування та фізико-хімічні 
характеристики вказаних жирів для приготування фондану спеціального призначення 
обрано саме какао-масло. 

Для підвищення харчової цінності фондану спеціального призначення, який 
розрахований на дітей та підлітків, узято порошки з цедри цитрусових. Вони містить 
пектинові речовини, флавоноїди, ефірну олію, β-каротин, мінеральні речовини. 

Цедра грейпфрута надає фонданам сильного, яскраво вираженого, приємного 
аромату і характеризується антиоксидантною активністю. 

Оскільки основним структуроутворювачем в інноваційному фондані виступає 
рисове борошно, було досліджено його основні технологічні властивості – 
жирозв’язувальну та емульгуючу здатності в порівнянні з пшеничним. 

В результаті досліджень показано, що окрім позитивного фізіологічного впливу 
рисове борошно забезпечить підвищену емульгуючу (ЕЗ) (стабільність емульсії від 
42 до 65%) та жирозв’язувальну (ЖЗЗ) (від 28 до 68%) здатності порівняно з 
контрольним зразком. 

Для визначення раціонального співвідношення обґрунтованих інгредієнтів було 
досліджено органолептичні властивості нових фонданів. 

За результатами багаторазових відпрацювань було встановлено, що заміна 
пшеничного борошна на безглютенове рисове не дає можливості отримати фондани 
спеціального призначення з необхідними органолептичними та структурно-
механічними властивостями.  

Проте за такими показниками, як зовнішній вигляд, колір та консистенція оцінки 
не досить задовільні (рис.1). 

З огляду на отримані результати, для поліпшення структури фонданів було 
прийнято рішення ввести до складу композиції поверхнево-активну речовину (ПАР). 
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Використання поверхнево активних речовин (ПАР) у харчових системах є одним із 
пріоритетних напрямів поліпшення органолептичних показників якості, розширення 
асортименту і підвищення харчової цінності готової страви, структурно-механічних 
властивостей, продовження терміну реалізації та зберігання. 
 

 
Рис.1. Органолептичні властивості нових фонданів 

 
До основних функціонально-технологічних властивостей ПАР, які 

застосовуються для поліпшення органолептичних та структурно-механічних 
властивосте, відносять стабілізацію емульсії й піноподібних структур, модифікацію 
кристалічної форми жирових композицій, регулювання структурно-механічних 
властивостей напівфабрикатів і готових гарячих солодких страв. 

З огляду на вказані властивості в якості ПАР обрано стандартизований і 
гідролізований лецитини, а також ефір лимонної кислоти фірми «GRINDSTED® 
CITREMSP 70». Дані ПАР згідно з Постановами ЄС відповідають вимогам 
Європейського Союзу та є повністю безпечними для використання у харчовій 
промисловості. 

За результатами досліджень було встановлено, що за використання ефіру 
лимонної кислоти спостерігається значне покращення структури фонданів, оскільки 
ефір зменшує взаємну напругу між жировою і водною фазою, стабілізує рідку 
емульсію, надає чистоту і стабільність водної дисперсії у середовищі з підвищеним 
вмістом жиру. 

Експериментальним шляхом були досліджені фізико-хімічні показники якості 
фонданів спеціального призначення в порівнянні з контролем (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники якості фонданів спеціального призначення 
Показник Контроль Фондан спеціального 

призначення 
Масова частка вологи, % 11,0 18,0 
Пористість щільної частини фондану, % 50 55 
В'язкість рідної частини тіста, Па·с 800 800 
Лужність, град. 2,5 2,5 
Масова частка жиру, % 26,90 27,74 
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Очевидно, що отримані результати дають можливість стверджувати про високу 
якість фонданів спеціального призначення в порівнянні з контролем. 

Таким чином, використання ефіру лимонної кислоти в рецептурній композиції 
гарячої солодкої страви фондану спеціального призначення дозволяє забезпечити 
органолептичні показники якості на рівні контролю, а в деяких випадках 
перевищують значення традиційної страви. Поряд з цим спостерігається покращення 
консистенції та структури виробів протягом регламентованого терміну реалізації та 
зберігання.  

Висновки: підібрано інгредієнти з метою удосконалення рецептурного складу 
фонданів за інноваційною технологією та визначено їх раціональне співвідношення; 
для поліпшення споживних властивостей фонданів спеціального призначення було 
підібрано поверхнево-активні речовини; показано, що за умови використання ефіру 
лимонної кислоти досягаються органолептичні показники, що є наближеними до 
контрольного зразка. 
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Одним із основних завдань в контролі якості та ідентифікації харчових 

продуктів є проведення надійного хімічного аналізу. Якісний хімічний аналіз будь-
якого харчового продукту передбачає здійснення великої кількості інструментальних 
досліджень, що регламентовані діючими стандартами якості (ДСТУ чи ТУ). 
Результатом таких досліджень, як правило, є масив числових даних, які необхідно 
зберігати, порівнювати з відомими аналогами, піддавати обробці, використовуючи 
методи статистики й інформатики та теорії аналізу даних. З іншого боку, 
забезпечення якості проведених досліджень тісно пов’язане з метрологічними 
проблемами, в зв’язку з чим особливо актуальним є розширення об’єму, підвищення 
точності та достовірності інформації, одержаної за результатами вимірювань. 
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Очевидно, що при вирішенні цього завдання також не обійтись без використання 
комп’ютерно орієнтованих методів. Розробкою статистичних і математичних методів 
обробки масивів аналітичних даних займається хемометрика. 

Відповідно до найбільш поширеного визначення хемометрика – «це хімічна 
дисципліна, яка використовує математичні, статистичні та інші методи, які основані 
на формальній логіці, для побудови та відбору оптимальних методів вимірювання та 
планів експерименту, а також одержання найбільш важливої інформації при аналізі 
експериментальних даних» [1]. 

В останні роки хемометрика переживає справжній бум у всьому світі, що, без 
сумніву, зв’язано з появою швидкодіючої обчислювальної техніки і використанням 
складного аналітичного обладнання, яке здатне проводити дуже велике число 
вимірювань. Але, нажаль, робіт українських вчених в даній області наразі небагато, а 
в міжнародній періодиці вони взагалі практично відсутні. Слід зазначити 
літературний огляд харківських дослідників [2], в якому наведено застосування 
хемометричних алгоритмів в аналізі харчових продуктів, охарактеризовано і 
співставлено можливості різних хемометричних алгоритмів, а також наведені 
приклади задач, які можна розв’язати цими методами. Наведені приклади показують, 
що хемометричні методи дозволяють надійно встановити такі характеристики 
харчових продуктів і сировини як географічне положення, сорт, вміст різних 
компонентів і домішок тощо. Зокрема, для молочних продуктів виявлена можливість 
їх ідентифікації та класифікації з використанням хемометричних методів. 

В даній роботі було розглянуто можливість класифікації існуючих і нових 
видів сухої молочної сироватки з використанням методу головних компонент. 

Для дослідження були відібрані зразки, які відрізнялись: ступенем 
демінералізації; 2) способом оброблення молочної сироватки перед сушінням 
(нанофільтрація, електродіаліз, електроіскрове оброблення тощо). Для порівняння 
були також взяті літературні дані [3,4]. Показники, за якими характеризували зразки 
сироватки, представлені в таблиці. 
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1 I 0 5,0 60 0,930 0,14 0,80 13 20 0,440 0,548 
2 II 40 3,0 83 0,938 1,10 0,30 33 11 0,450 0,568 
3 III 40 2,3 83 0,993 12,9 0,10 44 9 0,370 0,533 
4 IV 50 3,0 74 0,940 0,09 0,15 37 11 0,603 0,770 
5 V 80 3,0 76 1,500 0,66 0,10 39 10 0,570 0,650 
6 VI 34 2,2 83 0,940 0,09 0,20 30 10 0,450 0,556 

 
Зразки*: 1 – суха підсирна сироватка недемінералізована; 2 – суха підсирна 

сироватка демінералізована, ступінь демінералізації – 40 % (Пирятинський сирзавод); 
3 – суха підсирна сироватка демінералізована, а потім збагачена частинками Mg і Mn 
під час електроіскрового оброблення (новий вид, дослідний зразок виготовлено на 
Пирятинському сирзаводі); 4 – суха підсирна сироватка демінералізована, ступінь 
демінералізації – 50 % (Золотоніський маслоробний завод); 5, 6 – суха підсирна 
сироватка демінералізована (літературні дані). 
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Спосіб попереднього оброблення перед сушінням**: I – традиційний, без 
застосування демінералізації; II – демінералізують на нанофільтраційній установці; 
III - демінералізують на нанофільтраційній установці, а потім збагачують частинками 
Мg і Mn під час електроіскрового оброблення; IV - демінералізують на 
електродіалізній установці; V - демінералізують на електродіалізній установці 
(літературні дані); VI - демінералізують на нанофільтраційній установці (літературні 
дані). 

 

 
Рис.  Графік рахунків першої та другої головної компоненти. 

 
Обробка наведених показників за методом головних компонент виділила за 

впливовістю дві групи, одна із яких розділена на дві підгрупи. До першої підгрупи 
віднесено масову частку вологи та лактози, індекс розчинності, відносну швидкість 
розчинення, ступінь демінералізації, до другої – вміст Магнію та Мангану та 
показники, що характеризують структуру продукту (об’ємна та насипна густина). 
Відсоток загальної дисперсії, що описується першою та другою головними 
компонентами становить 55,4 % і 28,5 % відповідно.  

На рисунку наведено графік рахунків головних компонент.  
Як видно з рис. 1 зразки демінералізованої сухої молочної сироватки незалежно 

від ступеня і способу демінералізації за методом головних компонент віднесено до 
окремої групи. Цікаво, що в дану групу віднесено й експериментальний зразок сухої 
сироватки, який після демінералізації і видалення одновалентних мінеральних 
речовин було додатково збагачено частинками Магнію і Мангану, і тим самим, 
підвищено загальний вміст мінеральних речовин порівняно із демінералізованними 
зразками 2, 4, 5, 6.  

Отже, це є непрямим свідченням того, що електроіскрове оброблення молочної 
сироватки з метою її збагачення технологічно цінними мінеральними речовинами (в 
даному випадку це Магній і Манган, які є каталізаторами багатьох ферментативних 
процесів) не має негативного впливу на якісні показники продукту.  
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Втім, для більш надійного висновку необхідно провести дослідження на більшій 
кількості зразків. 
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Активність вапна у вапняному молоці або активність вапняного молока, як 

скорочено називають цей термін виробничники, визначається як відсотковий вміст 
вапна у вигляді гідроксиду кальцію, який перейшов у розчин. Часто терміном 
активність вапна в літературі вказують інші параметри незагашеного та загашеного 
вапна: кількість вапна, яка прореагувала з кислотою в процесі титрування; швидкість 
реакції Са(ОН)2 з Na2CO3; кількість тепла, яка виділяється в процесі загашування; час 
досягнення найвищої температури під час загашування тощо. 

На сьогоднішній день в цукровому виробництві активність вапна у вапняному 
молоці визначають за методикою, наведеною в діючій інструкції [1]. Основа цієї 
методики – ацидиметричний метод визначення вапна активного та вапна загального у 
вапняному молоці. Проте виражена таким чином активність вапна у вапняному 
молоці скоріше свідчить про ступінь очищення його від домішок, що не загасилися, 
ніж про здатність до хімічної взаємодії.  

Крім класичного методу визначення активності вапна у вапняному молоці існує 
метод Тбіліського цукрового заводу. Він базується на визначенні активності 
вапняного молока ацидиметричним методом.  

Недоліком цього способу за наявності високої швидкості визначення 
експериментальних даних (10 хв) є значна похибка при визначенні активності 
вапняного молока. При першому титруванні недовраховується кількість активного 
вапна у вапняному молоці за рахунок недостатнього терміну реакції кислоти з 
активним вапном вапняного молока. Крім того, при титруванні їдким натром його 
витрачається більша кількість, оскільки без кип'ятіння не всі сполуки вапна реагують 
з кислотою. 

Відомий спосіб визначення активності вапняного молока [2]. Цей спосіб 
базується на ацидиметричному визначенні активності вапняного молока шляхом 
розрахунку процентного відношення вмісту активного вапна до загального. Для 
цього об'єм вапняного молока титрують однонормальним розчином соляної кислоти 
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в присутності індикатора фенолфталеїну. Пробу витримують 10-15хв, результат 
даного титрування відповідає вмісту активного вапна у вапняному молоці. Потім 
додають ще 15см3 однонормального розчину соляної кислоти і кип'ятять 1хв. Розчин 
охолоджують та титрують однонормальним розчином їдкого натрію в присутності 
індикатора метилового оранжевого. Результат цього титрування вказує на вміст 
загального вапна у вапняному молоці. 

Недоліком способу є його трудомісткість, довготривалість, а результати не 
відповідають істинному значенню активності, бо аналізу піддається водно-вапняна 
суспензія, а не вапняна вода. 

Автори [3, 4] запропонували метод визначення ефективної активності вапна у 
вапняному молоці і ввели саме поняття ефективна активність вапна, під якою 
розуміють ту частину вапна вапняного молока, яка розчиняється в цукровому розчині 
і взаємодіє з нецукрами. Відомо, що розчинність Са(ОН)2 у цукровому розчині 
значно вища, ніж у воді. Тому частина неактивного гідроксиду кальцію, який не 
розчиняється у воді, в цукровому розчині може бути перетворений в активний. 
Виходячи з цього якість вапняного молока, на думку Бугаєнко І.Ф., яке поступає на 
очистку дифузійного соку, краще оцінювати на основі визначення активності вапна у 
вапняному молоці безпосередньо в цукровому розчині, приблизно з такою ж 
концентрацією цукру, як в дифузійному соку. Тому в даній методиці пропонується 
наважку вапняного молока попередньо розчиняти у 15-% цукровому розчині.   

Активність вапна у вапняному молоці, яка визначена за методикою [5], має 
завищені результати. Пояснюється це тим, що 15 % цукровий розчин, яким 
розбавляють наважку водно-вапняної суспензії, дає підвищений вміст активного 
вапна в ній. Крім цього в промислових умовах, ми працюємо з дифузійним соком, 
концентрація цукрози в якому може змінюватися, і є наявність великої кількості 
нецукрів. Відомо, що швидкість переходу гідроксиду кальцію у розчин в присутності 
нецукрів вища, ніж у чистому цукровому розчині. І ще дуже важко відбирати 
однакові проби вапняного молока за допомогою піпетки. Через носик піпетки 
проходить лише те вапно, яке знаходиться у активній формі і майже не проходять 
більш великі частинки загального вапна. Тому такий відбір проб не відображає 
реального вмісту активного вапна у вапняному молоці.  

Тому завданням стало удосконалення способу, за рахунок уточнення в процесі 
визначення деяких операцій з метою визначення активності вапна у вапняному 
молоці та підвищення об'єктивності отриманих результатів. 

Поставлена задача вирішується тим, що із збірника перед дефекосатурацією 
відбирається ~500см3 вапняного молока. Відібрана проба фільтрується під вакуумом. 
Після чого на технічних вагах зважується наважка вапняної води в кількості 
~50…60г та титрується децинормальною соляною кислотою в присутності 
індикатора фенолфталеїну до зникнення пурпурно-червоного забарвлення. 
Відсоткова концентрація вапна у вапняній воді визначається як добуток кількості 
однонормальної соляної кислоти, що витрачена на титрування, та титру кислоти до 
маси наважки вапняного молока. А активність вапна у вапняному молоці 
визначається як відсоткове відношення знайденої концентрації вапна у вапняній воді 
до величини розчинності вапна в ній [6]. 

Одержані дані свідчать про те, що використання запропонованого способу 
визначення активності вапна у вапняному молоці дає можливість одержати більш 
точні та об’єктивні показники активності вапна у вапняному молоці за короткий 
проміжок часу, що дозволяє використовувати цей метод як експресний та 
рекомендовано авторами застосовувати його як арбітражний. 
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Meat and meat products are one of the most consumed foods. One of the most 

important quality indicators in the commercial chain, which customers evaluates  is the 
color and appearance[1]. For research modification of color of the sheep meat is used a 
machine vision system shown in Fig. 1. 

 
Fig. 1 Graphical representation of mobile test system  

With the software product LabVIEW and modules NI Vision Assistant and NI Vision 
Builder for Automated Inspections has developed a program to determine an average color 
of the captured sheep meat samples in RGB and HSI color model. 
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The article presents a correlation analysis of the measurement on the color of the sheep 
meat samples and the measured acidity (pH) during the experiment.  

The values of the program calculated color components are presented in Table 1. 
 

Table 1 
Program calculated color components 

R G B H S I 

126,48 50,1 65,78 -11,52 0,38 80,67 

113,32 63,5778 52,1778 10,7 0,31 76,33 

112,11 38,04 41,92 3,86 0,47 60,66 

104,24 32,37 30,02 1,35 0,45 55,33 

99,11 40,74 41,92 359,13 0,32 60,66 
 
To measure pH of the samples was done homogenization on 10g sample in 90 mL of 

distilled water. The pH was measured potentiometrically with electric pH meter Microsyst 
MS 2004 fitted with a temperature and a combined pH electrode. The pH electrode is type 
Sensorex Combination Recorder S 450 CD (Sensorex pH Electrode Station, Garden. The 
results of the change in pH are graphically presented on Fig. 2. 

 

    
Fig. 2 Change in pH 

 
The correlation coefficients between the values of pH and color components  are 

determined by the following algorithm [2]: 

 

 

 

 
where x - value of the components of the color; y – measured value of pH. 
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The results are presented in the Table  2. 
 
 

Table 2  
Values of the correlation coefficient for each color component 

 R G B H S I 
r -0.57 0.09 0.09 0.12 -0.58 -0.20 

 
The calculated correlation coefficients showed a significant correlation between the R 

component and pH and S component and pH. From the results follows that the change of 
pH affects the changes of R and S components. The negative sign indicates that by 
increasing pH, R and S components reduced.  
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При разработке новых рецептур пищевых систем путем введения 

функциональных препаратов растительного происхождения стандартные физико-
химические показатели соответствуют нормативным требованиям. При этом 
происходит изменение органолептических показателей продукта (запаха), например 
появление несвойственных традиционному продукту отрицательных свойств 
«посторонний», «другой» и снижению потребительской оценки. В рутинном анализе 
большого количества проб, близких по составу, традиционный органолептический 
анализ (дегустация опытными специалистами) усложняется.  

Применение анализаторов на основе химических сенсоров для исследования 
многокомпонентных систем переменного состава (легколетучей фракции запаха) 
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позволяет оценить за одно измерение несколько качественных и количественных 
показателей исследуемых проб. 

Цель работы: разработать способ прогнозирования и количественного выражения 
влияния функциональных препаратов на запах белковых систем при создании новых 
рецептур по параметрам с различными по сложности алгоритмами обработки данных 
анализатора «электронный нос» на основе массива пьезосенсоров.  

В качестве объектов исследования изучены равновесные газовые фазы над 
реальными образцами – свиными паштетами, приготовленными с различной заменой 
(10 и 20 % масс.) мясного сырья гречневой и пшенной крупой; котлетами из свино-
говяжьего фарша с введением препарата дрожжей с пшеничными отрубями; 
окорочками, шприцованными раствором соевого и рапсового белка. 

Подготовка проб к анализу. Среднюю пробу каждого образца массой 3,00 г 
помещали в индивидуальный пробоотборник, термостатировали при температуре 
20±2 оС в течение 30 мин для насыщения газовой фазы легколетучими соединениями. 
Далее отбирали РГФ объемом 2,0 см3 в индивидуальный газовый шприц и вводили в 
ячейку детектирования. Продолжительность детектирования – 2 мин.  

В качестве сорбентов выбраны стандартные хроматографические фазы: 
полидиэтиленгликоль сукцинат (ПДЭГС), тритон Х-100 (ТХ100), динониловый эфир 
фталевой кислоты (ДНФ), полиокси-этилен(20)-сорбитан-моноолеат (Tween); 
специфические сорбенты: дициклогексан-18-краун-6 (18К6) (фирма «Alfa Aesar», 
США). Масса покрытий на электродах ПКР составляла 10-15 мкг. 

Программное обеспечение анализатора газов «МАГ-8» позволяет выделить 
максимальные отклики измерительных элементов (∆Fi, Гц) за время взаимодействия 
и формировать их в суммарный аналитический сигнал – «визуальный отпечаток» 
максимальных откликов. 

Для подтверждения правильности результатов микровзвешивания проводили 
дегустацию проб готовых мясных изделий. Оценка органолептических показателей 
проведена специалистами по ГОСТ 9959-91. 

На первом этапе изучена сорбция легколетучих органических соединений, 
составляющих аромат мясных изделий, на тонких пленках сорбентов – 
модификаторов электродов пьезокварцевых резонаторов, формирующих массив 
сенсоров анализатора газов «электронный нос». Полученный массив сенсоров обучен 
по основным веществам-маркерам (дистиллированная вода, этановая, бутановая 
кислоты; алифатические спирты (С2–С5) нормального и изомерного строения; 
диметилкетон, метилэтилкетон; алкилацетаты (С2–С5), метилпропионат). Оценено 
влияние паров воды, как мешающего фактора, при сорбции органических 
соединений.  

Рассчитаны параметры эффективности сорбции легколетучих соединений, A(i/j), 
рассчитываемые как отношение максимальных откликов отдельных пьезосенсоров, 
которые позволяют идентифицировать отдельные органические соединения или 
класс близких по природе в газовых смесях. Выделены 5 наиболее информативных 
параметров А(i/j) .Установлено, что по сочетанию значений максимальных откликов 
пьезосенсоров ∆Fi и параметров эффективности сорбции А(i/j) возможно получить в 
первом приближении качественную информацию о составе смеси. 

Рассчитаны идентификационные параметры пьезокварцевого микровзвешивания 
А(i/j)  по сигналам всех пьезосенсоров для реальных образцов пищевых систем. 
Выбраны параметры, позволяющие дифференцировать пробы по возможности 
прогнозирования изменения органолептических свойств при разработке новых 
рецептур путем введения функциональных препаратов влагосвязывающего действия. 
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Проводили дегустацию исследуемых образцов опытными специалистами и 
определяли интенсивность аромата проб, наличие (появление) или отсутствие 
постороннего запаха (ГОСТ 9959-91) при внесении в традиционную рецептуру 
растительных функциональных препаратов. Результаты дегустации сопоставляли со 
значениями параметров эффективности сорбции. 

Установлено, что значения параметров идентификации А(18К6/ПЭГ2000) и 
А(ТХ100/ПЭГ2000) > 2,0 будетут прогнозировать при дегустационной оценке 
появление отрицательного свойства запаха «посторонний» для проб свиного паштета 
с добавлением 20 % гречневой крупы.  

При значении параметра А(ТХ100/18К6)> 3,3 дегустаторы будут оценивать запах 
образца свиного паштета с добавками пшенной крупы 10 % и 20 % как 
«недостаточно интенсивный». 

Значение параметра идентификации А(ТХ100/ПДЭГС) не отличается внутри 
группы для образца «контроль» и с добавлением функционального препарата с 
учетом погрешности измерения. Данный параметр прогнозирует увеличение 
содержания в образцах азотсодержащих соединений (аминов и аммиака), то есть 
является мерой появления соединений, связанных с порчей мясных продуктов. 
Близкие значения параметра идентификации А(ТХ100/ПДЭГС) для образцов 
характеризуют, что процессы порчи в них не протекают. 

В результате исследования выбраны новые параметры для идентификации 
легколетучих органических соединений, их свойства проверены при изучении 
сорбции паров стандартных тест-соединений, равновесной газовой фазы над 
реальными объектами. 

Применение идентификационных параметров позволяет прогнозировать 
отрицательные свойства запаха «посторонний», «недостаточно интенсивный» 
мясных изделий при разработке новых рецептур путем введения функциональных 
препаратов влагосвязывающего действия и оценивать порчу. Результаты 
исследования согласуются с результатами дегустации мясных продуктов экспертами. 
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Растительная продукция является незаменимой в рационе питания человека. 

Тяжелые металлы, содержащиеся в почве, способны концентрироваться в 
сельскохозяйственной продукции, вместе с ней попадают в организм человека и могут 
накапливаться в различных его органах [1-4]. 

Согласно гигиеническим требованиям к качеству и безопасности 
продовольственного сырья и пищевых продуктов для овощной  продукции 
установлены предельно допустимые концентрации ПДК (мг/кг), не более: Pb–0,4; As–
0,2; Hg–0,02; Cd–0,03; Cu–5,0; Zn–10,0 [5,6].  
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Цель работы – методом инверсионной вольтамперометрии определить содержание 
тяжелых металлов Zn, Cd, Pb, Cu и Hg во внешней и внутренней части овощной 
продукции, выращенной на одном и том же садово-огородном земельном участке в 
пригороде г. Минска. 

Растворы готовили, используя дважды дистиллированную воду (бидистиллят) и 
химические реактивы марки «чда» и «хч». 

Подготовку каждой пробы овощной продукции массой 1 г проводили методом 
мокрой минерализации с использованием программируемой печи марки ПДП – 18М в 
соответствии с работой [7]. Пробы высушивали при температуре 250 – 300 0С, 
обрабатывали концентрированной азотной кислотой и 30%-ным раствором пероксида 
водорода. Полученный раствор выпаривали при температуре 1200С до образования 
сухого остатка. Сухой остаток озоляли при температуре 4500С в течение 30 минут. 
Обработку проб концентрированной азотной кислотой и 30%-ным раствором 
пероксида водорода, выпаривание и озоление повторяли до получения однородной 
золы белого цвета. Золу растворяли в 10 мл фонового электролита (0,45М раствор 
муравьиной кислоты), приготовленного на основе бидистиллята и муравьиной кислоты 
марки «хч». 

Определение Zn, Cd, Pb и Cu в образцах овощной продукции выполняли на 
анализаторе вольтамперометрическом марки ТА–4 («Томьаналит», г. Томск) с 
применением амальгамированного серебряного индикаторного электрода, 
хлорсеребряного электрода сравнения в 1М растворе хлорида калия. Последний 
электрод также являлся вспомогательным электродом.  

Анализ образцов овощной продукции на содержание Hg выполняли на анализаторе 
вольтамперометрическом марки АВА–3 («Буревестник», г. Санкт-Петербург) с 
использованием углеситаллового индикаторного электрода, хлорсеребряного 
электрода сравнения в 1М растворе хлорида калия и платинового вспомогательного 
электрода.  

Все значения электродных потенциалов в статье приведены по отношению к 
хлорсеребряному электроду сравнения в 1М растворе хлорида калия. 

Электрохимическую очистку индикаторного электрода при определении Zn, Cd, Pb 
и Cu на ТА–4 проводили при потенциале +100 мВ в течение 20 с. Накопление металлов 
на поверхности ртутного электрода выполняли при потенциале –1400 мВ в течение 20–
40 секунд. Успокоение раствора – при потенциале –1100 мВ в течение 10 с. 
Регистрацию вольтамперных кривых осуществляли при скорости развертки 
потенциала 70 мВ/с на фоне 0,45М водного раствора муравьиной кислоты [8,9].  

Определение Hg на анализаторе АВА–3 проводили в следующих условиях: 
очистка индикаторного электрода при потенциале +450 мВ в течение 10 с; накопление 
ртути на поверхности индикаторного электрода при потенциале –1200 мВ в течение 60 
– 90 с; успокоение раствора при потенциале +50 мВ в течение 3 с. Регистрацию 
вольтамперной кривой выполняли при скорости развертки потенциала 5,0 В/с на фоне 
водного раствора электролита, содержащего 0,2 – 0,4 моль/л H2SO4, 0,1моль/л KNO3 и 
0,0005 – 0,001 моль/л Трилона Б [8,9]. 

Концентрацию тяжелых металлов определяли методом добавок, для чего 
использовали стандартный раствор, содержащий по 2 мг/л цинка, кадмия, свинца и 
меди, который был приготовлен на основе Государственных стандартных образцов 
(ГСО) и бидистиллята. Отдельно из оксида ртути (II) марки «чда» и 0,05 М раствора 
серной кислоты готовили стандартный раствор, содержащий 2 мг/л ртути. Каждую 
пробу анализировали не менее четырех раз. Расчет содержания Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в 
анализируемых пробах выполняли по разности вольтамперных кривых пробы и фона, 
пробы с добавкой стандартного раствора и фона с помощью программы “VALabTx” и 
персональной ЭВМ. Среднее значение (χ), дисперсию (V), стандартное отклонение (S), 
относительное стандартное отклонение (Sr) и интервальное значение с доверительной 
вероятностью 95% (±∆х) рассчитывали по методике, изложенной в работе [10].  
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Результаты вольтамперометрического определения Zn, Cd, Pb, Cu и Hg в овощной 
продукции и относительное стандартное отклонение (Sr) представлены в таблице. 

Анализ данных таблицы показывает, что лишь для огурцов и помидоров 
наблюдается небольшое преобладание тяжелых металлов во внешней части этой 
продукции по сравнению с ее внутренней частью. Так для огурцов во внешней части 
содержится Zn, Cd, Pb, Cu и Hg больше, чем во внутренней части на (%): 30; 25; 43; 
57;33 соответственно. В случае помидоров во внешней части содержится Zn, Cd, Pb, Cu 
и Hg больше, чем во внутренней части на (%): 8; 14; 11; 8; 8 соответственно.  

Для других видов изученной овощной продукции можно отметить незначительное 
преобладание того или иного металла то во внешней, то во внутренней части 
продукции. Так, например, во внешней части свеклы незначительно больше Zn и Cu, 
но меньше Cd и Hg. В то же время содержание Pb и во внешней, и во внутренней части 
этого продукта одинаково. 

 
Таблица 

Содержание тяжелых металлов Zn, Cd, Pb,Cu, Hg в овощной продукции 
Содержание тяжелых металлов (χ±∆х), мг/кг № 

об
р  

Вид 
продук
ции 

Часть 
продукции 

Zn Sr, % Cd 
Sr, 
% 

Pb 
Sr, 
% 

Cu 
Sr, 
% 

Hg Sr, % 

1 внешняя 5,58±0,4 5,2 0,006±0,0002 2,4 0,13±0,0073,9 0,89±0,03 2,4 0,009±0,0004 3,2 
2 

карто-
фель внутренняя 5,99±0,4 4,8 0,005±0,0002 2,9 0,14±0,007 3,6 1,04±0,03 2,1 0,008±0,0004 3,6 

3 внешняя 8,56±0,5 4,2 0,006±0,0002 2,4 0,03±0,002 4,8 1,36±0,04 2,1 0,011±0,0005 3,3 
4 

свекла 
внутренняя 8,42±0,5 4,3 0,008±0,0003 2,7 0,03±0,002 4,8 1,21±0,04 2,4 0,012±0,0006 3,6 

5 внешняя 5,25±0,3 4,1 0,041±0,0008 1,4 0,02±0,001 3,4 0,97±0,03 2,2 0,007±0,0003 3,1 
6 

мор-
ковь внутренняя 4,92±0,3 4,4 0,026±0,0005 1,4 0,02±0,001 3,4 0,89±0,03 2,4 0,008±0,0004 3,6 

7 внешняя 4,87±0,3 4,4 0,006±0,0002 2,4 0,02±0,001 3,4 0,86±0,03 2,5 0,006±0,0003 3,6 
8 

редька 
внутренняя 5,21±0,3 4,1 0,004±0,0001 1,8 0,04±0,002 3,6 0,81±0,03 2,7 0,007±0,0003 3,1 

9 внешняя 1,36±0,1 5,3 0,008±0,0003 2,7 0,07±0,004 4,1 0,52±0,02 2,8 0,006±0,0003 3,6 
10 

огурец 
внутренняя 0,95±0,1 7,6 0,006±0,0002 2,4 0,04±0,002 3,6 0,23±0,01 3,1 0,004±0,0002 3,6 

11 внешняя 5,06±0,3 4,3 0,022±0,0005 1,6 0,09±0,005 4,0 1,34±0,04 2,1 0,012±0,0006 3,6 
12 

поми-
дор внутренняя 4,67±0,3 4,6 0,019±0,0004 1,5 0,08±0,004 3,6 1,23±0,04 2,3 0,011±0,0005 3,3 
 
Из таблицы  видно, что наибольшее количество цинка содержится в образцах 

свеклы, а наименьшее – в образцах огурцов. Кадмия больше всего содержится в 
образцах моркови. Достаточно много кадмия содержится также в образцах 
помидоров. В остальных изученных образцах овощной продукции кадмий 
содержится в небольших количествах.  

Больше всего свинца содержится в образцах картофеля. В образцах других видов 
овощной продукции содержание свинца меньше. Медь в изученных образцах 
овощной продукции, как видно из таблицы 2, содержится примерно в одинаковых 
количествах и значительно меньших (в 4–23 раза), чем ПДК. Содержание ртути в 
образцах огурцов и помидоров 1,4–6,2 раза больше по сравнению с образцами других 
изученных видов продукции.  

Сравнение данных таблицы с гигиеническими требованиями к качеству и 
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов для овощной  
продукции [5,6] показывает, что содержание Zn, Pb, Cu и Hg во всех образцах 
изученных видов продукции не превышает ПДК. Что касается содержания кадмия, то 
отмечается превышение ПДК в 1,4 раза лишь для образца № 5 (внешняя часть 
моркови). 

 
Выводы 
1. Содержание Zn, Cd, Pb, Cu и Hg практически одинаково во внешней и 

внутренней части образцов картофеля, свеклы, моркови и редьки. 
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2. В образцах внешней части огурцов и помидоров содержание Zn, Cd, Pb, Cu и 
Hg больше, чем в образцах внутренней части этой продукции. 

3. Для образцов внешней части моркови содержание кадмия в 1,4 раза больше, 
чем ПДК, в то время как для всех других образцов изученной продукции оно не 
превышает ПДК. 
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Останнім часом в раціоні населення нашої країни переважають рафіновані, 

висококалорійні продукти, які бідні на харчові волокна, вітаміни, макро- та 
мікроелементи та інші необхідні речовини. Для гармонійного фізичного та психічного 
розвитку людини, підвищення її працездатності та довголіття потрібне повноцінне 
харчування, яке має забезпечувати організм необхідною кількістю есенціальних 
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поживних речовин, у тому числі і мікронутрієнтів, необхідних для нормального 
здійснення обміну речовин і надійного забезпечення всіх життєвих   функцій людини. 
Як свідчить великий світовий і вітчизняний досвід, одним з ефективних шляхів 
корекції недостатнього надходження вітамінів, мінеральних речовин, харчових 
волокон із звичайним раціоном є збагачення цими нутрієнтами продуктів, що 
користуються стійким попитом споживачів, зокрема кондитерської продукції. 

Борошняні кондитерські вироби традиційно користуються значним попитом у 
населення України, 25% загального об’єму випуску яких належить виробам з 
бісквітного тіста. Збільшення об’єму виробництва і споживання цих виробів за останні 
роки свідчить про те, що вони набувають все більшої популярності та займають 
важливе місце в структурі харчування населення України. Така тенденція дає 
можливість розглядати бісквіти як перспективний носій для збагачення раціону 
харчування людини дефіцитними  речовинами, створювати на їх основі вироби з 
традиційними споживчими характеристиками і відповідні сучасним положенням науки 
про здорове харчування.  

Багато наукових праць вітчизняних та іноземних вчених присвячено борошняним 
кондитерським виробам, в тому числі бісквітним напівфабрикатам. Більшість 
науковців вважають перспективними технології з повною або частковою заміною 
пшеничного борошна житнім, кукурудзяним, рисовим, гречаним, ячмінним, 
пшоняним, тритикале, амарантовим, використання їх сумішей. Існують розробки 
рецептур бісквітів з використанням рослинних порошків, насіння соняшника та льону, 
цукрозамінників, морквяного та яблучного пюре, соків, сиропів, а також тваринних 
продуктів - сухого напівфабрикату з кісток великої рогатої худоби та колагенового 
гідролізату. 

Пріоритетним напрямом наукових досліджень є застосування у технологіях 
харчових продуктів добавок з плодоягідної сировини у вигляді порошків.  При сушінні 
із рослинних об’єктів видаляється волога, концентрація речовин в клітинному соку і 
його осмотичний тиск збільшуються, що перешкоджає розвитку мікроорганізмів. За 
хімічним складом сушені ягоди являють собою  концентровані і висококалорійні 
продукти харчування, багаті вуглеводами, пектиновими і мінеральними речовинами, 
вітамінами та органічними кислотами [1].  

Для подолання дефіциту мінеральних речовин, вітамінів та антиоксидантів нами 
було обрано порошки з ягід калини звичайної, горобини звичайної  та обліпихи 
крушиновидної, які є перспективною сировиною для виробництва бісквітних виробів. 
Вони характеризуються високим вмістом харчових волокон, пектинових речовин, 
вітамінів (С, В1, В2, РР, А, Е), мінеральних речовин (К, Na, Ca, Mg, P, Fe), бета-
каротину, органічних кислот та деяких незамінних амінокислот (валін, лейцин, треонін, 
аргінін) [1-3]. 

Мета даної роботи полягала у визначенні впливу плодових порошків на 
органолептичні показники якості бісквіту «Прага».   

Органолептичний метод оцінки якості  харчових продуктів заснований на аналізі 
сприйняття органами чуття (зору, слуху, нюху, дотику і смаку) без застосування 
вимірювальних приладів. До органолептичних показників, загальних для 
характеристики майже всіх харчових продуктів, відносять зовнішній вигляд, смак, 
запах, консистенцію, колір. З них найбільш значущими є зовнішній вигляд, смак і 
запах, оскільки вони мають вирішальне значення для оцінки якості харчових продуктів. 

Порошки калини, горобини та обліпихи вносили у кількості 3%, 6% та 9% до маси 
борошна пшеничного. Контрольним зразком слугували бісквітні напівфабрикати без 
добавок. Всі досліджувані зразки готувались холодним способом, тобто без підігріву 
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меланжу. Під час дослідження показників якості випечених виробів з додаванням 
порошків калини, горобини та обліпихи температура і тривалість випікання були 
фіксованими величинами і дорівнювали відповідно 220оС і 40 хв. 

В результаті проведеної органолептичної оцінки встановлено, що з додаванням 3% 
та 6% порошків сухих ягід калини, або горобини, або обліпихи якість готового 
бісквітного напівфабрикату практично не відрізняється від контрольного зразка. Також 
можна відмітити приємний запах та смак, відповідний даному виду виробів з легким 
присмаком доданого порошку. Всі зразки мають гладку, рівну поверхню, рівномірну 
пропеченість без слідів непромісу і правильну форму, без зламів та вм’ятин.  

Зі збільшенням дозування порошків до 9% при споживанні готових бісквітних 
виробів з’являється неприємний кислуватий присмак, скоринка стає шорсткуватою та 
на поверхні з’являються надриви.  Бісквітні напівфабрикати мають більш рівномірну, 
тонкостінну, еластичну м’якушку, порівняно з контрольним зразком при додаванні 
плодових порошків у кількості 6% до маси борошна, а при збільшенні дозування 
порошків до 9%  м’якушка стає нерівномірною, пори її значно варіюють за розмірами. 

Проведені дослідження дозволяють рекомендувати порошки сухих ягід калини, 
горобини та обліпихи в якості збагачуючої добавки для виробництва бісквітних 
напівфабрикатів у кількості 6% до маси борошна. При цьому вироби мають гладку, 
яскраво забарвлену кірку, приємний, в міру виражений смак та аромат, розвинену, 
тонкостінну однорідну пористість. 
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У зв’язку із комерціалізацією та в умовах жорсткої конкуренції сучасні 

виробники харчових продуктів і напоїв, щоб втриматись на ринку, здешевлюють 
свою продукцію шляхом заміни цукру інтенсивними підсолоджувачами. Однак про 
шкоду цукру чула практично кожна людина, тому цукрозамінники знаходять все 
більшу популярність не тільки серед виробників, але і серед населення. 

 Проблема використання підсолоджувачів широко досліджується спеціалістами 
харчової промисловості, медичної та інших сфер діяльності. Підсолоджувачі 
останніми роками широко використовуються не лише у виробництиі продуктів 
харчування, але й як готові для споживачів добавки. Підсолоджувачі використовують 
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у багатьох галузях харчової промисловості. Насамперед це пов’язано з виключно 
високим коефіцієнтом солодкості, який у 200-600 разів вище цукру, та, як наслідок, 
можливість виробництва з їх допомогою недорогих низькокалорійних продуктів 
харчування з повною або частковою заміною цукру. Завдяки відсутності глюкозного 
фрагменту вони можуть використовуватись у виробництві продуктів для людей, 
хворих на цукровий діабет.  

На сьогодні підсолоджувачі використовуються у кондитерській, хлібобулочній, 
пиво безалкогольній,молочній промисловості, а також при виробництві 
безалкогольних та алкогольних напоїв, молочних продуктів, жувальної гумки, 
кетчупів та багатьох інших продуктів. 

 Підсолоджувачі можна класифікувати по-різному, але до усіх висуваються єдині 
вимоги: якість солокості, відсутність кольору та запаху, приємний смак, безпечність, 
повне виведення з організму, високий ступінь розчинності у воді, хімічна стійкість.  

В ЄС використання підсолоджувачів регулюється європейськими директивами з 
підсолоджувачів - 94/3 5/ЄС. У відповідності з цими директивами в країнах ЄС 
дозволено використовувати 8 інтенсивних підсолоджувачів: ацесульфам К, аспартам, 
аспартам- ацесульфамова сіль, сахарин, цикламат, неогеспередин, сукралоза, 
тауматін. 

До цих директив періодично вноситься доповнення. Одне із останніх доповнення 
96/84/ЄС, у відповідності з яким були встановлені максимальні дози використання 
підсолоджувачів - 1 кг (1 л) різних продуктів. 

Світове виробництво підсолоджувачів щорічно зростає на 10—15 % і досягло 
рівня 80 тис. т. Згідно даних Держкомстату України в 2004 році в Україну було 
імпортовано 407 т підсолоджувачів. 

Зараз досить високе місце в світі посідають вироби з натуральними 
цукрозамінниками. Насамперед, це молочні продукти, безалкогольні напої, 
кондитерські вироби. Натуральні замінники практично повністю засвоюються 
організмом, беруть участь в метаболічних процесах, і подібно до звичайного цукру 
забезпечують організм додатковою енергією, вони нешкідливі і мають певні 
лікувальні властивості. 

Найпоширенішими на ринку сучасних натуральних цукрозамінників вважають 
фруктозу, сорбіт, ксиліт. 

Головною перевагою фруктози є те, що вона відноситься до інсулінонезалежних 
вуглеводів. Глікемічний індекс фруктози дорівнює 20 %. Внаслідок цього фруктозу 
та вироби з неї рекомендовано не тільки хворим на цукровий діабет, а й  здоровим 
людям. 

Сорбіт - це речовина,що не поступається в калорійності сахарозі та має 
коефіцієнт цукристості сахарози 0,5. Сорбіт отримують з яблук, абрикосів та інших 
плодів, але найбільше його міститься у горобині. У невеликих кількостях він 
нормалізує мікрофлору ШКТ, але в разі перевищення норми може викликати 
серйозний розлад системи травлення. Такі ж проблеми можуть з’явитися при 
надмірному вживанні ксиліту. Це також речовина натурального походження, тому 
вона не завдає ніякої шкоди, якщо дотримуватися норм. Правда, ксиліт сильно 
затруднить схуднення, тому що він набагато калорійніший цукру. 

Найбільш безпечними натуральними цукрозамінниками є стевія і мед. Стевія - це 
солодка рослина, що знижує рівень цукру в крові без протипоказань і побічних 
ефектів. Стевія позитивно впливає на людський організм, а мед - ефективний 
природний імуностимулятор. Але разом з цим є і алергеном, тому захоплюватися 
медом не варто. 
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В сучасній харчовій промисловості України на великих виробництвах 
використовують штучно отримані цукрозамінники, шкоду яких зазвичай приховують 
виробники. Це пов’язано з тим, що єдина їх перевага – це собівартість виробів.  

 
 
Першим замінником цукру став сахарин (Е954), який у 450 разів солодший за 

цукор. Навіть ті люди, які ніколи не замінюють цукор підсолоджувачами, щодня 
отримують досить значну кількість цієї речовини. Сахарин дуже широко 
використовують у харчовій промисловості.  

Другим синтетичним замінником цукру на сучасному ринку стали натрієві та 
калієві солі цикламової кислоти, цикламат (E 952). Цикломат дуже поширений через 
низьку ціну. На сьогодні заборонений у багатьох країнах через виявлені канцерогенні 
властивості. 

Аспартам (Е 951) – найпоширеніший з синтетичних підсолоджувачів. Для 
здорових людей він в цілому безпечний, але це поняття в даному випадку відносне. 
Він менш шкідливий, ніж інші сучасні цукрозамінники, але все ж його не назвеш 
абсолютно ідеальним. Аспартам, як і всі інші подібні речовини, є канцерогеном. А 
онкологічні захворювання навіть при сучасних можливостях медицини повністю не 
лікуються. 

Таке розмаїття штучних і натуральних цукрозамінників дозволяє робити вибір 
кожній людині та виробнику. Їх застосування дає величезну вигоду. По-перше, це 
дозволяє знизити витрати на виробництво, що дає можливість витримувати 
конкуренцію і заробляти більше. По-друге, вони не є живильним середовищем для 
бактерій, на відміну від природних вуглеводів, і це зумовлює те, що продукти довго 
не псуються. 
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Підприємства типу бістро та фаст-фуди знаходять все більшої популярності у 

населення через зручність прийнятого сервісу та відносно невелику вартість 
кулінарної продукції. Проте, харчова цінність та натуральність кулінарної продукції 
в даних підприємствах не завжди відповідає збалансованим нормам харчування, а 
саме ці критерії виходять на перший план для сучасного споживача. Вирішити ці 
питання можливо за використання в технологічному потоці кулінарних виробів 
сушених овочів, що мають собою концентрат біологічно активних речовин. 

Тому в якості об’єктів сушіння способом змішаного теплопідведення (ЗТП-
сушіння) обрано кабачки столові і капусту білокачанну, які є дешевою місцевою 
сировиною, що районуються на полях України, є високоврожайними культурами і 
завдяки смаковим властивостям і хімічному складу широко використовуються в 
виробництві страв та кулінарних виробів в закладах ресторанного господарства. 

З метою прогнозування поведінки порошків з капусти і кабачків в 
багатокомпонентних харчових системах досліджували їх сорбційні властивості за 
дисперсності (50…30) ⋅ 10–6 м, що отримані за температур ЗТп-сушіння 50 та 70 °С. 
На підставі отриманих експериментальних ізотерм сорбції-десорбції порошків з 
кабачків і капусти, висушених методом ЗТП-сушіння і конвективного сушіння 
побудовано диференційні функції розподілу пор (ДФРП) за радіусами – рис. 1 та 2 
відповідно. Отримані дані дозволили визначити параметри ДФРП для дослідних 
зразків порошків з овочів – таблиця.  

Як видно з таблиці, при традиційній конвективній сушці внаслідок усадки при 
зневодненні зміни при сорбції та десорбції незначні, тоді як при ЗТП-сушінні такі 
зміни яскраво виражені. 
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а)    б) 

Рис. 1 Диференційні функції розподілу пор за радіусами порошків з кабачків і 
капусти ЗТП-сушіння: а) порошок з кабачків : 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) сушка 
при 50 ° С (десорбція); 3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 70 ° С (десорбція); 

б) порошок з капусти: 1) сушка при 50 ° С (сорбція); 2) сушка при 50 ° С 
(десорбція); 3) сушка при 70 ° С (сорбція); 4) сушка при 70 ° С (десорбція). 

  
Рис. 2  Диференційні функції розподілу пор за радіусами порошків з кабачків і 
капусти конвективного сушіння при 70 ° С 1) кабачок (сорбція); 2) кабачок 

(десорбція); 3) капуста (сорбція); 2) капуста (десорбція). 
 

Таблиця 
Параметри ДФРП за радіусами для досліджених зразків 

Порошок Вид ізотерм Rm⋅109, м R
v ⋅109, м 

десорбція 1,04 18,6 
З кабачків ЗТП-сушіння за 50 °С 

сорбція 1,85 4,42 
десорбція 0,76 16,96 

З кабачків ЗТП-сушіння за 70 °С 
сорбція 1,50 1,94 

десорбція 1,48 18,1 З капусти ЗТП-сушіння за 50 °С 
сорбція 2,36 2,4 

десорбція 1,44 11,5 З капусти ЗТП-сушіння за 70 °С 
сорбція 2,20 2,0 
сорбція 1,45 22,9 

З кабачків конвективного сушіння за 70 °С 
десорбція 1,78 23,2 
сорбція 1,10 20,9 

З капусти конвективного сушіння за 70 °С 
десорбція 2,55 25,8 

2 

f*П(R) 

R∗⋅d0 нм 

f*П(R) 

f*П(R) 

1 3 

4 

R∗⋅d0 нм 

3 

1 2 

4 

R∗⋅d0 нм 

3 
4 

2 1 
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Так, в процесі сорбції парів висушений продукт добре відновлюється, капіляри 
набухають, тому ДФПР розширюється, середній радіуса капілярів змінюється в 4...6 
раз. Крім того, за температури сушіння 70 °С зміни в капілярно-пористій структурі 
порошку в процесі сорбції-десорбції добре виражені, що свідчить про формування 
штучної дрібнопористої структури порошку в процесі ЗТП-сушки – найбільш 
ймовірний радіус капілярів менше. Тоді як при температурі сушіння 50 °С такі зміни 
менш виражені, капілярно-пориста структура продукту змінюється інакше: у процесі 
десорбції середній радіус пір збільшується від 13,4 нм до 21,4, що характерно для 
процесів конвективного сушіння, при якій зразок відчуває усадку. Порошок 
висушений при 70 °С в процесі сорбції парів добре відновлюється, капіляри 
набухають, тому ДФПР розширюється, середній радіуса капілярів збільшується в від 
2,8 до 11,1 нм. В процесі конвективного сушіння цей процес є менш вираженим: 
зміна середнього радіусу капілярів становить 15...20 %. Таким чином, з точки зору 
формування капілярно-пористої структури порошку температура сушіння 70 °С є 
переважною. Капілярно-пориста структура порошків з капусти і кабачків ЗТП-
сушіння пояснює переваги їх технологічних властивостей в порівнянні з продуктом, 
отриманим конвективним сушінням. 
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Упаковка относится к продукции (товарам), ввозимой (ввезенной) на 

таможенную территорию Таможенного союза (Евразийского экономического 
союза), в отношении которой при ее таможенном декларировании одновременно с 
таможенной декларацией подлежат представлению документы, удостоверяющие 
соответствие данной упаковки и/или укупорочных средств обязательным 
требованиям [1]. Неотъемлемой частью этих документов является протокол 
испытаний, который заявитель получает на основании проведенных 
аккредитованной испытательной лабораторией (центром) испытаний с 
положительным результатом. 

В Республике Беларусь имеется около 100 организаций, производящих 
упаковку и оказывающих услуги по ее оформлению. Однако они не обеспечивают 
потребности внутреннего рынка в необходимом количестве разнообразной 
стеклянной, полимерной, бумажной и картонной упаковки, а также укупорочных 
средств. Наиболее распространенными товарами,  поставляемыми из-за рубежа, 
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являются полимерные банки для бытовой химии, парфюмерно-косметической и 
пищевой продукции, бумажные и полиэтиленовые пакеты с логотипом бренда, 
упаковываемой в них продукции (одежда, парфюмерно-косметическая продукция) 
и др. Так как вся упаковка, реализуемая на территории Республики Беларусь, 
подлежит подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 005  в форме 
декларирования соответствия, а, следовательно, подвергается соответствующим 
испытаниям, интерес представляют сведения о ее качестве и безопасности. 
Поэтому целью данной работы был  анализ соответствия упаковки, выпускаемой 
белорусскими и зарубежными предприятиями, требованиям технического 
регламента ТР ТС 005. 

Объектами исследования были образцы упаковки и укупорочных средств, 
поставляемые на рынок Республики Беларусь, в период с декабря 2014 г. по март 
2015 г. Характеристика упаковки и укупорочных средств, которые имели 
наибольшую популярность и были испытаны в лаборатории механических 
исследований ЗАО «ТИСИ» приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика объектов исследований 
Вид упаковки Идентификационные признаки Количество  
Стеклянная Бутылки из бесцветного, темного и матового стекла 

различного объема 
5 

Полимерная Пакеты с ручками 
Пакеты без ручек 
Пленки 
Банки, тубы, бутылки 

3 
4 
2 
5 

Картонная и 
бумажная 

Коробки (квадратные, прямоугольные, круглые) 
Пакеты 

5 
11 

 
Результаты исследований приведены в таблице 2 и свидетельствуют о том, что 

испытанные образцы упаковки из разных материалов соответствуют требованиям 
технического регламента Таможенного союза. 

 
Таблица 2 

Механические показатели объектов исследований 
Диапазон полученных значений 

для упаковки Показатель Требование 
ТНПА на 
метод 

испытания импортной отечественной 
1 2 3 4 5 
Бутылка из прозрачного стекла, объемом 0,7 л, предназначенная для пива 

Термостойко
сть 

При перепаде 
температур не 
менее 35º 

ГОСТ 
13903- 

47-70 ºС 50-68 ºС 

Сжимающее 
усилие 

В направлении 
вертикальной оси 
корпуса, равное 
5000 Н 

ГОСТ Р 
52596 (метод 

Б) 

9117Н–13000Н 8620Н–12900Н 
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1 2 3 4 5 
Пакеты из полиэтилена высокого давления без ручек 

Прочность 
шва при 
разрыве 

В поперечном – 
12,7 МПа 
В продольном –14,7 
МПа 

ГОСТ 14236 8,33-32,6 МПа 
 
194,7-196 МПа 

12,4-32,6 МПа  
194,7-196 
МПа  

Пакет из полипропилена с ручками 
Статическая 
нагрузка при 
растяжении 

не менее 1,1 
допускаемой массы 
упаковываемой 
продукции 

ГОСТ 
12302, п. 

5.2.11, п. 9.9 

Все испытанные пакеты 
выдержали установленную 
статическую нагрузку при 
растяжении 

Банка для крема, объемом 200-230 см3 
Сжимающее 
усилие 

в осевом 
направлении – не 
менее 167 Н 

ГОСТ Р 
51760, п. 

9.9.2 

380 Н 312 Н 

Ящик из гофрированного картона транспортный (закрытый), предельная масса груза 
27-31 кг, высота штабелирования 10 ящиков 

Сжимающее 
усилие 

без разрушений ГОСТ 25014 Образцы выдержали испытание 
без разрушений 

Установленно
е количество 
ударов при 
свободном 
падении 

7 ударов при 
свободном падении 
на дно, крышку, 
углы и грани без 
разрушений 

ГОСТ 18425 Образцы выдержали испытание 
без разрушений 

 
Исключение составили некоторые образцы полимерных пакетов без ручек, не 

выдержавшие испытания по показателю «прочность при разрыве в поперечном 
направлении». К сказанному следует добавить, что упаковка отечественного 
производителя по качеству и безопасности не уступает импортным аналогам. 
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Конвективная сушка представляет собой суммарный процесс трепло- и 

массообмена. Сушильный агент передает свою теплоту высушиваемому материалу за 
счет конвекции. Влажный материал нагревается и влага под воздействием теплоты 
перемещается из глубины материала к его поверхности. Затем влага испаряется с 
поверхности в сушильный агент и вместе с ним отводится из зоны сушки. 

Скорость процесса сушки зависит от внутренней структуры материала, его 
теплофизических свойств, размеров, формы и состояния внешней поверхности. 
Кроме этого она зависит и от параметров сушильного аген-та – температуры, 
влагосодержания и скорости движения относительно материала. 

В процессе сушки материалов выделяют следующие периоды сушки: период 
прогрева материала; период постоянной скорости сушки (первый период сушки); 
период падающей скорости сушки (второй период). 

В период прогрева подводимая к материалу теплота затрачивается на его прогрев 
до температуры мокрого термометра и на частичное испарение влаги. Время 
прогрева по сравнению с другими периодами незначи-тельно. 

После прогрева наступает период постоянной скорости сушки. В этом периоде 
вся теплота, подводимая к материалу, затрачивается на испарение влаги. 
Температура материала остается постоянной и равной температуре мокрого 
термометра, а скорость сушки максимальна и зависит в основном от параметров 
сушильного агента (внешних условий). 

Во втором периоде сушки скорость процесса испарения влаги уменьшается, 
потому что влагосодержание материала у поверхности испарения снижается. 
Замедляется испарение влаги с поверхности материала, его температура повышается 
и приближается к температуре сушильного агента [1]. 

Исследование процесса сушки можно проводить исходя из анализа движения 
влаги внутри материала (внутренняя задача). Однако механизм перемещения влаги 
внутри материала довольно сложный, поэтому его редко используют. Для решения 
технических проблем чаще всего используют параметры сушильного агента 
(внешняя задача). 

В период постоянной скорости сушки перенос влаги к поверхности испарения 
внутри материала практически не влияет на процесс массопередачи. Основное 
сопротивление сосредоточено в газовой фазе. Поэтому коэффициенты массопередачи 
и теплопередачи заменяют в расчетах на коэффициенты массоотдачи и теплоотдачи. 
При постоянной скорости сушки тепловой поток, поступающий к материалу от 
сушильного агента, затрачивается только на испарение влаги. Поэтому 
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интенсивность процесса сушки определяется количеством подводимой теплоты, 
которая рассчитывается с помощью коэффициента теплоотдачи. 

На практике коэффициент теплоотдачи определяют экспериментально для 
различных конструкций аппаратов и конкретных материалов при заданных 
параметра сушильного агента. 

Опытные данные обрабатывают в виде зависимости критерия Нуссельта от 
критериев Рейнольдса и Прандтля [2]. 

Зернистые материалы разделяют на капиллярно-пористые, коллоидные и 
коллоидные капиллярно-пористые. В капиллярно-пористых влага связана 
капиллярными силами. В процессе сушки такие материалы становятся хрупкими, 
легко разрушаются, образуя мелкие частицы, которые уносятся сушильным агентом. 
В таких случаях применяют сушку зернистого материала с неподвижным слоем, 
через который проходит (фильтруется) сушильный агент. Гидродинамическая 
картина движения сушильного агента через слой зернистого материала довольно 
сложная. Каналы, образованные пустотами между частицами, изменяют по высоте 
слоя свое направление и площадь поперечного сечения. Скорость сушильного агента 
все время меняется. Турбулизация потока сушильного агента развивается при 
значительно меньших значениях критерия Рейнольдса, чем в прямых каналах. Так 
ламинарный режим существует при значениях критерия Рейнольдса меньше 50, а 
автомодельный турбулентный режим наступает при Рейнольдсе более 7000 [3]. 

Рассмотрим сушку влажного зернистого материала нагретым воздухом с 
постоянными на входе в сушилку температурой t1 и относительной влажностью ϕ1. 
Примем, что размер зерен имеет малую величину (< 3 мм), потому распределение 
влагосодержания внутри частиц будет близким к равновесному за счет их большой 
удельной поверхности. Будем рассматривать удаление влаги при сушке в первом 
периоде, когда скорость сушки и все остальные параметры не меняются во времени. 
Давление паров воды над материалом будет равно давлению насыщенных паров 
чистой воды, а материал будет иметь температуру мокрого термометра tм, которая 
соответствует данному состоянию нагретого воздуха. В этом случае количество 
испаренной влаги будет пропорционально количеству подведенной воздухом 
теплоты к поверхности частиц. 

Запишем уравнение теплового баланса для элементарного объема зернистого 
материала dV 

dQ = G ⋅ c ⋅ dt,                                                                            (1) 
где Q – количество теплоты, Вт; G – массовый расход сушильного агента, кг/с; c – 
удельная теплоемкость сушильного агента, Дж/(кг⋅К); t – температура сушильного 
агента, К. 

То же количество теплоты выразим из уравнения теплоотдачи со стороны 
сушильного агента 

dQ = αV(t – tм) ⋅ dV,                                                                        (2) 
где αV – объемный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м3⋅К); V – объем слоя зернистого 
материала, м3; tм – температура мокрого термометра, K. 

Приравнивая правые части уравнений (1) и (2) получим 
G ⋅ c ⋅ dt = αV(t – tм) ⋅ dV.                                                    (3) 

Разделим переменные в уравнении (3) 

ì

.Vdt
dV

t t G c

α
= ⋅

− ⋅
                                                         (4) 
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Проинтегрируем левую часть уравнения (4) в пределах температуры сушильного 
агента от t1 на входе до t2 на выходе из слоя, а правую часть в пределах от 0 до V. 

2

1
ì 0

.
t V

V

t

dt
dV

t t G c

α
= ⋅

− ⋅∫ ∫                                                     (5) 

После интегрирования и соответствующих преобразований получаем формулу 
для расчета объема слоя зернистого материала 

1 ì

2 ì

ln .
V

t tG c
V

t t

−⋅= ⋅
α −

                                                       (6) 

Из полученного равенства (6) следует, что для определения объема зернистого 
материала необходимо располагать величиной объемного коэффициента теплоотдачи 
αV, который определяется для каждого высушиваемого материала опытным путем. 

Выразим из уравнения (6) коэффициент αV, заменив объем на произведение V = S 
⋅ H, где S – площадь поперечного сечения сушилки, м2; Н – высота слоя материала, м. 

Получим 

1 ì

2 ì

ln .V
t tG c

S H t t

−⋅α = ⋅
⋅ −

                                           (7) 

Поскольку G
G

W
S

=  – массовая скорость сушильного агента, то окончательно 

получим 

1 ì

2 ì

ln .G
V

W c t t

H t t

⋅ −
α = ⋅

−
                                                                    (8) 

Уравнение (8) позволяет экспериментально определить коэффициент 
теплоотдачи в период постоянной скорости сушки с учетом гидродинамических 
режимов процесса. 

Эксперименты по определению коэффициента теплоотдачи проводили в 
конвективной сушилке, в которой слой неподвижного зернистого материала 
продували снизу нагретым воздухом. При этом измеряли термогигрометрами 
температуру и относительную влажность воздуха на входе и на выходе из слоя. 
Диаметр сушилки составлял 0,064 м. В качестве зернистого материала использовали 
окрашенный силикагель с диаметром частиц dч от 2 до 3 мм. Высота слоя зернистого 
материала составляла Н = 0,08 м. Температуру горячего воздуха на входе в слой 
поддерживали около 60°С, а влагосодержание – 0,006 кг/кг с. в. Величину массовой 
скорости WG изменяли в пределах от 0,2 до 0,7 кг/(м2⋅с). 

В результате обработки опытных данных были получены критериальные 
уравнения 

0,926 0,33Nu 0,026 Re Pr= ⋅ ⋅  при 20 < Re < 50 
и 

0,77 0,3Nu 0,048 Re Pr= ⋅ ⋅  при 50 < Re < 80, 

где ÷Nu V d

a

α ⋅
=

⋅λ
 – критерий Нуссельта; αV – объемный коэффициент теплоотдачи, 

Вт/(м3⋅K); dч – диаметр частиц, м; λ – коэффициент теплопроводности воздуха, 

Вт/(м⋅K); а – удельная поверхность частиц, м2/м3; 
4

Re GW

à

⋅
=

⋅µ
 – критерий 
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Рейнольдса; µ – динамический коэффициент вязкости сушильного агента, Па⋅с;  

Pr
c ⋅µ=
λ

 – критерий Прандтля. 
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Повноцінне харчування є основою здоров'я та довголіття людини. Сьогодні ми 

все частіше звертаємось до використання наівфабрикатів. Більшість традиційних 
страв потребують багато часу на їх приготування, якого, зазвичай, не вистачає. Тому 
вагома роль визначена напівфабрикатам. Вони роблять  раціон харчування більш 
різноманітним та значно прискорюють процес приготування страв. 

Перші страви просто необхідні для нормальної життєдіяльності людини. Вони є 
важливою складовою раціонів харчування, допомагають активізувати обмін речовин 
і кровообіг. Перші страви позитивно впливають на відновлення водно-сольового 
балансу, що необхідно для контролю над артеріальним тиском. Наявність супів у 
раціоні є відмінною профілактикою захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Проте, дуже часто перші страви не  входять у щоденний раціон людей. Це 
пов’язано зі значними затратами часу на їх приготування, необхідністю додаткового 
обладнання. Виходячи з цього, доцільним є розроблення кулінарного напівфабрикату 
для пюреподібних перших страв.  

Основним структуроутворюючим компонентом у кулінарному напівфабрикаті є 
крохмаль. Тому, важливим етапом проектування композиції є дослідження 
структурно-механічних властивостей крохмалів.  

Для дослідження було обрано 10% клейстери двох видів модифікованого 
крохмалю Thermflo та Thermtest фірми Ingredion та картопляного крохмалю, в якості 
контролю, який є традиційним в технології напівфабрикатів та концентратів перших 
страв. Готували  по 100 см3 модельних систем. Отримували клейстер при поступовому 
нагріванні до температури 90 °С, охолоджували до температури 20 °С і досліджували 
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реологічні властивості зразків на ротаційному віскозиметрі «Реотест-2» 
(рис. 1., рис. 2.). 

 

 
Рис. 1. Криві течії крохмальних клейстерів 

 

 
Рис. 2  Криві в’язкості крохмальних клейстерів 

 
 

Представлені на рис. 1 криві течії - для всіх видів клейстерів дозволяють віднести 
їх до неньютонівских рідин, у яких спостерігається непропорційна залежність між 
швидкістю і напругою зсуву. При збільшенні напруження зсуву градієнт швидкості 
течії змінюється за увігнутою кривою. Отже, це псевдопластична рідина.  
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При малих навантаженнях 0<Р<Р відбувається повільна течія у структурованій 
рідині, швидкість якої змінюється лінійно з незначним нахилом і відповідає 
найбільшій в'язкості. Це пояснюється тим, що розірвані зв’язки між частинками 
встигають відновитися, і течія відбувається при незруйнованій структурі. Таке явище 
називається повзучістю, тобто воно вказує на здатність системи до повільного 
розвитку значних залишкових деформацій без руйнування просторової сітки. 
Структура не руйнується, відбувається лише переміщення частинок одна відносно 
одної. 

З рис. 2 видно, що в’язкість крохмального клейстеру залежить від швидкості 
деформації зсуву. При збільшенні навантаження структура руйнується і в’язкість 
падає. Дані зразки відносяться до структурованої тиксотропної системи. Аналіз 
кривих показує темп руйнування структури клейстерів. Для контрольного зразка 
спостерігається більш швидке лавинне руйнування структури, ніж для решти 
клейстерів. 

Аналіз отриманих кривих показав, що всі види крохмалю утворюють 
структуровані системи. Найбільша міцність структурних зв'язків і надмолекулярної 
структури спостерігається в системах модифікованого крохмалю Thermflo та 
Thermtest. Отримані дані є важливими показниками при розробленні рецептури 
кулінарних напівфабрикатів для супів-пюре. 
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Олійні культури одночасно містять ліпіди та білки, які можна добувати та 

переробляти у промислових масштабах. Більшість олійних культур є дводольними 
рослинами. Дводольні мають насіння чи плід, що складається з оболонки та двох 
сім’ядолей, які одночасно є зародком та запасним сховищем поживних речовин. 
Дводольні рослин накопичують ліпідів як запасні поживні речовини у сім’ядолях 
насіння чи плодів, які рослина використовує під час проростання. Крім ліпідів у 
сім’ядолях також накопичуються специфічні речовини, притаманні для всієї родини 
рослин [6, 11]. 

Більшість специфічних речовин олійних культур є небезпечними для здоров’я 
людини і тварин. Так до небезпечних речовин льону та ядер кісточкових відносять 
синильну кислоту, яка може виділятися після гідролізу за наявності гідролаз. У 
шлунку сільськогосподарських тварин і птахів специфічні речовини можуть 
вивільнятися та утворювати токсичні речовини: аміак (за наявності уреази), ціаніди, 
синильну кислоту (за наявності лінемарину). Тому кількість шроту у рецептурі корму 
для домашніх та сільськогосподарських тварин і птахів є обмеженою, а розробка 
технології отримання білкового харчового продукту із шротів олійних культур 
стримується.  
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Специфічні речовини шротів олійних культур класифікують як ендогенні, тобто 
синтезовані самою рослиною під час розвитку і дозрівання насіння і плодів та 
накопичені нею [8]. Роль таких речовин у розвитку рослини у літературі не описано, 
але відомо, що за хімічними властивостями це власне білки чи складні сполуки 
вуглеводів з білками. Під час переробки насіння та плодів олійних культур вказані 
специфічні речовини переходять у макуху, а далі у шрот, який нині використовують 
у виробництві комбікормів. Соєвий шрот використовують для виробництва 
харчового білка, зокрема вегетаріанські битки, соєве молоко тощо.  

Нині в Україні добувають олію з трьох основних промислових культур: із 
сім’янок соняшнику, насіння ріпаку та сої, а також з насіння рижію, свиріпи, льону і 
коноплі. Для медичних потреб на фармацевтичних заводах існує переробка рицини з 
отриманням рицинової або касторової олії. Рицина має токсичний білок рицин, тому 
для виробництва харчових чи кормових продуктів ні макуху, ні шрот з рицини не 
застосовують. Проводять жорсткий контроль насіннєвої маси на вміст домішок 
насіння рицини, за наявності насіння рицини сировину не приймають на переробку. 
Переробка коноплі є досить екзотичною, оскільки сировину для промислової 
переробки не вирощують.  

Контроль якості шротів олійних культур пропонуємо проводити визначення 
наявності специфічних речовин у шроті, а саме: активної уреази, ізотіоціанатів, 
лінемарину [1-5, 7, 9]. Проведено експериментальне визначення вмісту таких 
специфічних речовин у шротах, отриманих у лабораторних умовах. Результати 
досліджень приведено у табл. Наявність лінемарину визначали за вмістом синильної 
кислоти згідно з прописом [1, 9], наявність активної уреази згідно з ГОСТ 13979.969 
[5, 9, 12], масову частку ізотіоціанатів на абсолютно суху речовину (а.с.р.) згідно з 
ГОСТ 1104895 [2]. Згідно з нормативними документами у макусі ріпаку [2] вміст 
ізотіоціанатів у перерахунку на абсолютно суху знежирену речовину має бути не 
більше 0,8 % мас., а активність уреази [4] має проявлятись у зміні на 0,1 – 0,2 
активної кислотності після 30 хв. біохімічної реакції з розщеплення сечовини, 
виміряної за допомогою рН-метра.  

Також варто звернути увагу на метод визначення активності уреази у соєвому 
шроті. Уреаза є ферментом з класу гідролаз. Варто методику визначення уреази 
проводити не як фіксування її активності, а визначати її активність у визначених 
умовах. Визначення активності ферменту вимагає проведення визначення загального 
вмісту білка у шроті та визначення кількості сечовини після проведення гідролізу [10]. 

 
Таблиця  

Визначення специфічних речовин шротів олійних культур 
Назва шроту  Наявність уреази, 

зміна рН за 30 хв.  
Масова частка на 
а.с.р.ізотіоціанатів, %  

Масова частка 
синильної кислоти, %  

Ріпаковий  не виявлено  0,61±0,09  не виявлено  
Соєвий  0,14  не виявлено  не виявлено  
Лляний  не виявлено  не виявлено  0,78±0,06  
 

Отже, проводячи визначення наявності активної уреази, ізотіоціанатів та 
лінемарину можна встановити походження шроту та визначити придатність його для 
подальшого використання для виробництва харчового білка та корму, а також 
встановити допустиму кількість шроту під час внесення у корм тваринам чи птиці.  
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Львівська комерційна академія 

 
Проблема збагачення вафель, а особливо їх жирових начинок, есенціальними 

макро- і мікроелементами та підвищення біологічної цінності є на сьогодні 
актуальною, проте не вирішеною. Одним із перспективних спрямувань в оновленні 
асортименту та поліпшенні споживних властивостей вафель є застосування 
природної нетрадиційної сировини і добавок, які здатні виявляти комплексну дію та 
включають низку цінних компонентів. Використання таких видів сировини і добавок 
повинно бути обґрунтованим, що дає змогу створити новий продукт з унікальними 
товарними характеристиками.  

З метою поліпшення споживних властивостей вафель та збагачення біологічно 
цінними сполуками до складу вафель «Барви літа» введено молоко сухе (63,89 кг/т), 
порошок листя бадану (1,41 кг/т), порошок квітів липи (43,86 кг/т) та порошок плодів 
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журавлини звичайної (61,40 кг/т). Цінний хімічний склад природної сировини і 
добавок дає змогу прогнозувати оптимізацію харчової і біологічної цінності вафель. 
Бадан товстолистий (Bergenia crassifolia (L.) Fritsch) включає дубильні речовини, у 
тому числі арбутин (13-22 %), вільну галлову кислоту, гідрохінон (2-4 %) [1]. У 
квітах липи серцелистої (Tilia cordata Mill.) виявлено значну кількість флавоноїдних 
сполук, зокрема флавони, флавоноли та флавонони. Виявлено також дубильні 
речовини, аскорбінову кислоту, ефірну олію (0,05 %), сапоніни, цукри (понад 12 %). 
Порошок плодів журавлини звичайної (Oxycoccus quadripetalus Gilib) дозволяє 
рекомендувати його для застосування в якості збагачувальних добавок у виробництві 
продуктів харчування. Вміст біологічно активних сполук обумовлює виражені 
антиоксидантні властивості та використання порошку у виробництві жировмісних 
начинок вафель.  

Безпечність харчових продуктів – одна з найважливіших гігієнічних проблем. 
Безпечність харчових продуктів оцінюють за кількісним чи якісним вмістом у них 
мікроорганізмів і продуктів їх життєдіяльності, речовин хімічної і біологічної 
природи. Випробуванням піддавали показники безпечності нових готових виробів на 
основі відбору зразків на підприємстві у встановленому порядку та аналізу у 
лабораторії промислової токсикології. З метою запобігання можливого шкідливого 
впливу продукції на здоров’я людини досліджено показники безпечності, результати 
яких представлено у таблиці. 

Результати досліджень показали, що вироби повністю відповідають за 
мікробіологічними показниками вимогам нормативних документів. Вміст МАФАМ у 
нових модельних зразках вафель виявилися дещо нижчим за контроль і значно 
нижчим порівняно з гранично допустимими нормативними значеннями. Патогенних 
мікроорганізмів, у тому числі бактерії роду Сальмонела, бактерій групи кишкових 
паличок (колі-форми), дріжджів та плісеневих грибів в усіх досліджуваних зразках 
виробів не виявлено. Кількісний вміст токсичних елементів, мікотоксинів та 
радіонуклідів  знаходився у межах, значно нижчих гранично допустимих рівнів. 

 
Таблиця 

Показники безпечності зразків нових вафель 

Назва показників 
Допустимий 
рівень, не > 

Контроль 
Вафлі 

«Барви літа» 
Токсичні елементи, мг/кг 

Свинець 0,5 0,09±0,001 0,07±0,01 
Кадмій 0,1 <0,02 <0,02 
Миш’як 0,3 0,1±0,02 0,036±0,04 
Ртуть 0,02 <0,01 <0,01 
Мідь 10,0 2,1±0,19 2,1±0,15 
Цинк 30,0 2,7±0,45 3,2±0,41 

Мікотоксини, мг/кг 
Афлатоксин В1 0,005 <0,003 <0,003 
Дезоксиніваленол 0,5 <0,200 <0,200 
Зеараленон 1,0 <0,200 <0,200 
Алдрин Не доп. <0,01 <0,01 
Метафос Не доп. <0,01 <0,01 
2,4-Д та препарати на її основі Не доп. <0,01 <0,01 
Гептахлор Не доп. <0,01 <0,01 
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Радіонукліди, Бк/кг 
Стронцій 90 5,0 <3,98 <3,9 
Цезій 137 20,0 <4,30 <4,2 

Мікробіологічні показники 
МАФАМ, КУО/г 5,0×103 2,2×103 1,8×103 
Патогенні мікроорганізми, в т. ч. 
бактерії роду Сальмонела, маса 
продукту в г, в якій не 
допускаються 25,0 Не виявлено Не виявлено 
БГКП (колі-форми), в 0,1 г Не доп. Не виявлено Не виявлено 
Дріжджі, КУО/г Не доп. Не виявлено Не виявлено 
Плісеневі гриби, КУО/г Не доп. Не виявлено Не виявлено 

 
Таким чином, проведені лабораторні випробування підтверджують повну 

безпечність нових вафель, що виготовляються з використанням нетрадиційної 
природної сировини й добавок. Адже така сировина, зокрема фітодобавки, завдяки 
вмісту біологічно активних сполук володіє вираженими антибактеріальними  
властивостями. Базуючись на одержаних даних аналізів, можна стверджувати про 
безпечність і екологічну чистоту нової продукції, яку варто і доцільно рекомендувати 
для масового харчування. 
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Поняття псування харчових продуктів є досить суб'єктивним у зв'язку з 

відсутністю спільної думки щодо перших ознак псування харчових продуктів, а 
також через використання різних технологій їх зберігання (застосування вакууму, 
модифікованого газового середовища), що ще більш ускладнює об'єктивну оцінку. 

Термін придатності продуктів визначають за допомогою прогностичних 
математичних моделей. В останнє десятиліття розроблено математичні моделі, що 
описують зростання різних бактерій, що викликають псування харчових продуктів, у 
тому числі для Photobacterium phosphoreum, псевдомонад, Shewanella putrefaciens і 
Brochothrix thermosphacta. Незважаючи на досягнутий прогрес такі прогностичні 
моделі як і раніше використовуються лише в лабораторній практиці і не знайшли 
промислового застосування, що можна  пояснити такими причинами [1]: 
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� Більшість розроблених моделей засновано на результатах спостережень в 
добре контрольованих лабораторних умовах, отриманих з використанням модельних 
мікробіологічних середовищ. Такі моделі не завжди адекватні для складних харчових 
середовищ (наприклад, для м'ясних продуктів) через наявність у харчовому матриксі 
різних факторів росту мікроорганізмів і не враховуються взаємодії між 
мікроорганізмами. В результаті при валідизації моделей на конкретних харчових 
продуктах вони часто показують низьку точність, що обмежує їх застосування. 

� Значна кількість розроблених моделей заснована на впливі факторів 
зовнішнього середовища на максимальну специфічну швидкість росту 
мікроорганізма з урахуванням латентної фази. Разом з тим відомо, що тривалість лаг-
фази специфічних мікрооорганізмов псування (SSO) може становити значну частину 
загального терміну придатності харчових продуктів. 

� Ігнорування лаг-фази може призвести до неправильної оцінки терміну 
придатності і значного економічного збитку для харчових підприємств. 

� У більшості випадків розробка та обгрунтування моделей проводиться в 
статичних температурних умовах. Разом з тим, на практиці часто в ході зберігання та 
дистрибуції харчових продуктів спостерігаються температурні коливання, через що 
для оцінки точності прогнозування терміну придатності в реальних умовах 
холодильного ланцюга дуже важлива валідизація моделі в умовах перепаду 
температур. 

Прогностична чи кількісна харчова мікробіологія враховує вплив на ріст 
мікроорганізмів факторів зовнішнього середовища, які виражаются кількісно за 
допомогою математичних рівнянь. Отримані дані та моделі можна зберігати в базах 
даних і використовувати для оцінки впливу технологіі, умов збуту та збереження на 
ріст мікроорганізмів. Такий підхід забезпечує достатню точність оцінки терміну 
придатності харчових продуктів. Крім того, використання даних про передісторію 
продукту в поєднанні з математічним прогнозом може призвести до появи 
«інтелектуальних» систем управління виробництвом для оптимізації якості та 
безпеки харчових продуктів аж до моменту їх споживання [2]. 

Для полегшення впровадження систем НАССР ум'ясній промисловості останнім 
часом зроблені спроби оцінити ризик споживання м'яса і м'ясних продуктів (на 
прикладі гамбургерів), що були всіяні патогенними мікроорганізмами, особливо Е. 
coli. 

Для запобігання мікробіологічного псування харчових продуктів та напоїв 
використовуються різні технології. Фактично поняття забезпечення збереженості 
харчового продукту можна визначити як певний процес обробки та поводження з 
продуктом, що дозволяє призупинити або істотно уповільнити процес його псування 
та мінімізувати ризик харчового отруєння з одночасним збереженням оптимальної 
харчової цінності, консистенції, смаку та аромату. Для ефективності цього процесу, 
технології запобігання мікробіологічного псування харчових продуктів повинні бути 
еквівалентними або навіть сильнішим, ніж «мікробіологічна атака» на даний 
харчовий продукт. 

Слід підкресліти, що зміна температури - це основний метод запобігання 
псування в харчовій промисловості. Залежно від умов зберігання харчові продукти 
поділяють на три основні категорії: 

1. Заморожені харчові продукти найчастіше зберігають за температури -18 °С, 
термін їх придатності становить від шести місяців до двох років. Псування харчових 
продуктів в цьому випадку обумовлено ферментативними реакціями, які при низьких 
температурах також сповільнюються. Термін придатності при цьому буде 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

154 

лімітуватися змінами консистенції (утворенням кристалів льоду і втратою вологи; 
біохімічними змінами - прогорканям). 

2. Охолоджені харчові продукти зазвичай зберігають за температури нижче + 8 
°С, термін їх придатності становить від одного до шести тижнів в залежності від 
властивостей конкретного харчового продукту. Зберігання в умовах охолодження 
знижує швидкість росту більшості мікроорганізмів, проте деякі мікроорганізми, що 
викликають псування та/або патогенні мікроорганізми за таких температур дуже 
активні. Контролювати активність цих мікроорганізмів можна за допомогою 
додаткових факторів (низьких значень рН і активності води). 

3. Харчові продукти, стабільні за кімнатній температурі, піддають разним 
видам теплової обробки. Деякі продукти (наприклад, ферментовані, підкислені) 
завдяки низьким значенням рН і активності води або вмістом консервантів мають 
властивості, достатніми для запобігання росту мікроорганізмів, які не були знищенні 
в процесі теплової обробки. Типовий термін придатності таких продуктів складає від 
шести місяців до двох років. 

Таким чином, прогнозування мікробіологічного псування харчових продуктів є 
важливим кроком на шляху забезпечення безпечності харчових продуктів для 
споживачів і повинно включати усі можливі фактори, що безпосередньо впливають 
на цей процес. 
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Одним з пріоритетних напрямків науки про харчування є профілактика 

аліментарних захворювань, зокрема пов’язаних з дефіцитом білка, а завданням 
харчової промисловості є розроблення нових білковмісних продуктів тваринного і 
рослинного походження. Перспективним є пошук джерел рослинного білку, 
повноцінного за своїм складом. 

Волоський горіх є багатим джерелом білків рослинного походження, містить 
магній, селен, фосфор, кальцій і залізо, а також флавоноїди, вітаміни групи В, 
вітамін РР та Е, тому його було і обрано як сировину для отримання напою. 
Готовий напій можна буде позиціонувати як додаткове джерело рослинного білку, 
а включення такого напою що щоденного харчового раціону сприятиме 
адекватному надходженню макронутрієнту до організму.  
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Для вилучення білкової частини з волоського горіха подрібнені ядра його 
замочували в очищеній воді у співвідношенні вода до сировини 1:1. Для 
замочування використовували воду з температурою 20 °С, процес замочування 
тривав 10 год. У результаті замочування ядра горіхів розбухають, стають м’якими, 
солодкими і набагато краще засвоюються. У процесі замочування у воді 
розчиняються гіркі речовини шкірочки ядра горіха (замочування нейтралізує 
інгібітори, які містяться в горіхових шкірках і заважають засвоюванню кальцію, 
заліза і деяких інших речовин). 

Ядра після замочування подрібнювали до отримання пастоподібної маси, 
екстрагування якої проводили 1%-ним водним розчином хлориду натрію (кухонної 
солі). Співвідношення екстрагенту до маси сировини складало 5:1.  

Процес екстрагування білкових речовин проводили за температури 50…55 °С 
впродовж 60 хв за постійного перемішування. Після екстрагування екстракт, у 
вигляді дрібнодисперсної суспензії, відділяли від нерозчинних залишків 
фільтрацією. Олію, що виділилась, декантували, це сприяє зниженню калорійності 
кінцевого продукту та покращенню його зовнішнього вигляду.  

Отримана суспензія мала молочний колір зі злегка світло-коричневим відтінком 
та виражений горіховий запах.  

Встановлення терміну придатності напою з волоського горіха здійснювали за 
органолептичними (таблиця 1) та мікробіологічними (таблиця 2) показниками. 
Дослідження проводили продовж 11 діб: після виготовлення, а потім через 5, 7 і 11 
діб (коефіцієнт резерву). 

 
Таблиця 1 

Органолептичні показники напою з волоського горіха під час зберігання  
Впродовж зберігання, діб Показник Після  

виготовлення 
5 7 11 

1 2 3 4 5 

Запах 

Не виражений 
горіховий, без 

сторонніх 
запахів 

Не виражений 
горіховий, без 

сторонніх запахів 

Не виражений 
горіховий, без 

сторонніх запахів 

Не виражений 
горіховий, без 

сторонніх запахів 

Смак 

Солодкуватий з 
горіховим 

післясмаком. 
Без сторонніх 
присмаків 

Солодкуватий, з 
горіховим 

післясмаком. Без 
сторонніх 
присмаків 

Солодкуватий, з 
горіховим 

післясмаком. Без 
сторонніх 
присмаків 

Солодкуватий, з 
горіховим 

післясмаком. 
З’являється 
злегка гіркий 

присмак 

Зовнішній 
вигляд 

Однорідна 
рідина 

кремового 
кольору. Без 

ознак 
розшарування 

Рідина кремо-
вого кольору зі 
злегка поміт-
ними ознаками 
розшарування, 
яке зникає за 

перемішування 

Рідина кремо-
вого кольору зі 
злегка поміт-
ними ознаками 
розшарування, 
яке зникає за 

перемішування 

Рідина кремо-
вого кольору зі 
злегка поміт-
ними ознаками 
розшарування, 
яке зникає за 

перемішування 
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Таблиця 2 
Мікробіологічні показники напою з волоського горіха під час зберігання 

Впродовж зберігання, 
діб Показник 

НД на ме-
тоди вип-
робувань 

Після 
виготов-
лення 5 7 11 

1 2 3 4 5 6 
Бактерії групи кишкової 
палички (колі-форми), не 
дозволяється в 0,1 см3 

ДСТУ IDF 
73А:2003 

Не 
виявлено 

Не ви-
явлено 

Не ви-
явлено 

Не ви-
явлено 

Патогенні мікроорганізми, в 
тому числі бактерії роду Salmo-
nella, не дозволяється в 25см3 

ДСТУ ІDF 
93A:2003 

Не 
виявлено 

Не ви-
явлено 

Не ви-
явлено 

Не ви-
явлено 

Кількість мезофільноаеробних 
і факультативно-анаеробних 
мікроорганізмів (МАФАнМ), 
КУО в 1 г не більше 1,0×105. 

ГОСТ 
10444.15-94 3,0 ×10 4 6,0×104 7,9×104 9,5×104 

Дріжджі, КУО в 1 см3, не 
більше 50 

ГОСТ 
10444.12-88 

Не 
виявлено 

Не ви-
явлено 

<10 <5·10-1 

Плісеневі гриби, КУО в 1 см3, 
не більше 50 

ГОСТ 
10444.12-88 

Не 
виявлено 

Не ви-
явлено 

<10 <5·10-1 

 
У результаті проведених мікробіологічних досліджень встановлено, що під час 

зберігання напою з волоського горіха впродовж 11 діб не виявлено змін, що 
характеризують псування продукту. Враховуючи коефіцієнт резерву (для 
швидкопсувних продуктів – 1,3), можливо встановити термін придатності напою з 
волоського горіха у 7 діб.  
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Національний університет харчових технологій 

 
Якість харчових продуктів та їхня безпека для здоров’я людини регулюються 

відповідним законодавством. Вимоги до якості харчової сировини та продуктів на її 
основі, упаковки, маркування, виробничого контролю за якістю та безпекою 
харчових продуктів, процедур оцінки і підтвердження їхньої відповідності вимогам 
нормативних документів, методикам досліджень та ідентифікації встановлюються 
відповідними державними стандартами. 

Ці вимоги ґрунтуються на результатах наукових досліджень, що стосуються 
особливостей харчування та стану здоров’я населення, виявлення і оцінки ступеня 
небезпеки харчових продуктів та ризику завдання шкоди здоров’ю людини внаслідок 
використання таких продуктів.  
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Кожен вид харчової сировини та готових продуктів характеризується комплексом 
показників, що в сукупності визначають їхню цінність. До них, наприклад, належать 
органолептичні показники, вміст біологічно активних та поживних речовин тощо. 
Більшість із цих показників можна досить швидко та точно визначити за допомогою 
сучасних методів та приладів.  

Якщо врахувати, що для виробництва харчової продукції високої якості та 
стабільної за найважливішими показниками необхідно протягом обмеженого часу 
виконувати величезну кількість аналізів, то ефективна система масових аналізів 
вихідної сировини і продукції повинна передусім базуватись на використанні 
експрес-методів із максимально можливою заміною органолептичних методів на 
інструментальні.  

Зазначені вище вимоги є особливо важливими при використанні нетрадиційних 
джерел білкових сполук, вуглеводів, барвників тощо. Тому метою цієї роботи є 
визначення ступеня мікробіологічної та токсикологічної оцінки лушпиння 
цибулевих, яке, за результатами попередніх досліджень, представляється цінною 
сировиною для отримання каротиноїдних барвників. Актуальність вирішення цього 
питання визначається також тим, що у сучасних харчових технологіях у якості 
барвників використовують здебільшого синтетичні барвні речовини, значна частина 
яких має канцерогенну дію. 

В сільськогосподарській сировині та харчових продуктах із неї містяться сотні 
природних речовин, які можуть забезпечити попередження захворювань, високу 
стійкість організму до різних негативних дій, нормалізацію функцій організму або 
навпаки викликати розлади і захворювання.  

Особлива увага у сфері оздоровчого харчування приділяється створенню нових 
продуктів функціонального призначення, за допомогою яких можливо вирішувати 
різноманітні питання у постачанні нутрієнтів до організму людини. 

З великої кількості проблем, що стосуються харчування, можна виділити нестачу 
мікронутрієнтів: мінеральних речовин, вітамінів, поліненасичених жирних кислот. 
Поряд із цим, не менш серйозною проблемою є використання у харчових продуктах 
різноманітних харчових добавок, передусім барвників, які не лише не несуть ніякої 
нутрієнтної цінності, а й, як уже зазначали, можуть викликати в організмі людини 
різні негативні явища, призводячи до аліментарно залежних хвороб.    

Предметом дослідження ми обрали лушпиння цибулі різних сортів, якісну та 
кількісну оцінку біокомпонентів цієї сировини та отриманих із них екстрактів, а 
також їхню мікробіологічну та токсикологічну оцінку. 

Результати аналізу літературних джерел та виконаних нами експериментальних 
досліджень показали, що жодна плодоовочева культура (за винятком моркви) не має 
таких значних концентрацій β-каротину, як цибуля. Його частка складає до 2,8 мг / 
100 г. Причому β-каротин майже повністю зосереджений у лушпинні, тут же 
міститься переважна частка мінеральних солей (натрію, калію, кальцію, магнію, 
фосфору, заліза). На жаль, досі ця цінна сировина не використовується у належних 
масштабах у харчовій промисловості. 

Було встановлено, що вміст вітаміну С у лушпинні залежно від сорту цибулі 
складає від 15,28 до 17,04 мг. Дубильних речовин, відповідно, міститься від 11,2 до 
6,2 %. Спектрофотометричним методом визначили, що, поряд із високим вмістом 
каротинів, у лушпинні цибулі наявний також хлорофіл. За запропонованою схемою 
отримання харчового барвника передбачається безвідходне перероблення лушпиння 
цибулі. Отриманий після фільтрування шрот шляхом сушіння та подрібнення 
перетворюється на трав’яне борошно з високим вмістом харчових волокон та інших 
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біологічно активних речовин, цілком придатне для використання на корм худобі або 
для збагачення ґрунтів. 

Запропонована технологія нескладна й може бути успішно реалізована на 
консервних виробництвах; окремих цехах, обладнаних екстракторами та 
концентраторами; на підприємствах фармакологічної промисловості тощо. 
Експериментально підтверджено безпеку використання лушпиння цибулі. 

Мікробіологічні дослідження на наявність у лушпинні цибулі та екстрактах із 
нього патогенних мікроорганізмів, бактерій, дріжджів, плісняви проводили 
методами, передбаченими в державних стандартах: 1044.15-94; 1044.12-88; 26670-91; 
50480-93. Результати досліджень показали, що і в сировині, і в екстрактах із неї 
патогенні мікроорганізми відсутні; виявлено деяку кількість дріжджів, однак вона не 
перевищує санітарно-гігієнічних норм. 

У будь-яких видах сировини і готових продуктах контролюють також вміст 
токсичних елементів, пестицидів, радіонуклідів та нітратів як таких, що являють 
найбільшу небезпеку для здоров’я людини. Особливу увагу при дослідженнях 
приділяли пестицидам, які мають високий ступінь кумулятивності, можуть 
зберігатися понад 10 років у ґрунті і передаватись усіма ланками харчових ланцюгів. 
Установлено, що в лушпинні цибулі залишкова кількість пестицидів нижча від межі 
чутливості приладу і складає 0,001 мг / кг при допустимому рівні 0,05 мг /кг.     

Таким чином, лушпиння цибулі містить у своєму складі велику кількість 
натуральних барвників, які при належних способах отримання та застосування 
можуть скласти повноцінну альтернативу штучним барвникам і збагатити готові 
харчові продукти та напої цінними біологічно активними речовинами.  

Проведені дослідження дозволяють констатувати мікробіологічну та 
токсикологічну безпеку лушпиння цибулі для його використання в якості барвників, 
харчової клітковини та отримання трав’яного борошна.   
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В Україні вимоги до якості продукції формуються з боку споживачів, 

розробників і виробників продукції, а також уповноважених державних органів та 
установ. З 20 вересня 2015 року набирає чинності новий євроінтеграційним закон 
"Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", який 
побудований на діючих у ЄС принципах та вимогах до безпечності харчових 
продуктів. Однак пріоритет щодо вимог до якості продукції, її відповідності 
конкретним показникам належить споживачеві. Вимоги споживачів сприяють 
впровадженню нових принципів продовження строку придатності і уточненню та 
розробленню нових методів і процедур дослідження факторів впливу на якість 
продукту.  
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На сьогоднішній день очевидним є відсутність науково обґрунтованих методів 
моделювання якості харчових продуктів та прогнозування терміну їх придатності. 
Для визначення строку придатності в реальних умовах модель повинна включати 
лише ті фактори, які мають вплив при зберіганні, а сааме: температура, дія кисню та 
світла, наявність продуктів взаємодії між компонентами. 

Згідно основним поняттям кваліметрії якість продукту можна представити у 
вигляді профілю, який являє собою сукупність кількісних одиничних показників 
якості продукції [1]. Оцінка багатопараметричної різнопрофільної системи 
складається з декількох етапів [2]. У разі багатопараметричної різнопрофільної 
системи узагальнений показник якості (продукту, функціонування системи або 
об’єкту) можна представити за допомогою наступного виразу: 

ііКМКМКМK +++= ....2211 , 

де М1, М2,…Мі – вагомість різнопрофільних показників (хімічний склад, технологія, 
яка застосовується, упаковка, маркетингова стратегія та ін.). Сума даних показників 
становить одиницю: М1+М2+…+Мі = 1. Кі – показник якості за конкретним профілем. 
Він може бути в одиницях виміру характерних для вибраного продукту, чи у 
відносних одиницях. Наприклад, якщо це стосується вмісту хімічних речовин – в 
кілограмах, коли йде порівняння різних величин (метр, секунда, міліметри та ін.). В 
якості відносної величини приймаємо одиницю, десять, сто і далі, тобто всі величини 
приводимо до безрозмірного виду. 

Незважаючи на велику кількість математичних моделей залишається головною 
проблемою прив’язка їх до конкретного продукту. Тому, для прикладу, пропонується 
натуральний ароматизатор «Кминний» з ефірних олій [3]. Вважаємо, що якість даного 
продукту визначає сумарну кількість і вагомість компонентів, які його складають. 
Позначимо Рn – кількість складової (ароматичні речовини, які кількісно змінюються під 
час зберігання). Маємо однопрофільний випадок Мі≠0; М2, М3,…Мі=0. Будуємо 
базовий профіль якості. Це багатокутник, на променях якого відкладено відносне 
значення вмісту ароматичної речовини в ароматизаторі. Даний профіль можна назвати 
одиничним, оскільки відносне значення кожного компонента рівне одиниці. 

Наступним кроком є простеження ступеню зміни складу ароматизатора протягом 
певного часу при різних умовах зберігання на декількох зразках. Для оцінки і 
порівняння показників якості зразків ароматизаторів проводять фізико-хімічні 
дослідження на певних етапах зберігання.  
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Рис. 1 Базовий профіль якості ароматизатора 
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За результатами експериментальних досліджень зміни стану ароматизатору 
будують профілі якості зразків, які зберігалися при різних умовах. Простеживши за 
зміною профілю якості, було встановлено, що площа фігури зменшується. 
Закономірність даної зміни стала основою для створення математичної моделі 
прогнозування строку придатності натурального ароматизатора.  
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Рис. 2 Профіль якості ароматизатора на останній стадії зберігання 

 
У результаті математичних розрахунків швидкість зміни якості ароматизаторів 

має вигляд:Vβ=α·ekt, де – ά та k – коефіцієнти, які встановлюються експериментально 
й залежать від умов зберігання. Екстраполяція даних залежностей у часі з 
урахуванням швидкості зміни якості дає можливість визначити максимальний строк 
придатності ароматизатора при розглянутих умовах зберігання. Оптимізація умов 
зберігання продукції потребує інформації для швидкого визначення строку 
придатності. Тому використання методів прогнозування дає можливість значно 
скоротити отримання необхідних даних з метою визначення їх адекватності. 
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Технологія переетерифікації олій та жирів дає великі можливості для 

виробництва жирів з заданими технологічними властивостями для виготовлення 
маргаринів, спредів, шортенінгів, консервів, кондитерських виробів тощо [1]. В 
олійножировій галузі в якості каталізаторів хімічної переетерифікації жирів 
поширено використовують метилат та етилат натрію. Застосування даних 
каталізаторів пов’язане з певними труднощами, зокрема, токсичністю, пожежо-, 
вибухонебезпечністю цих речовин, а також високою реакційною здатністю, 
внаслідок чого вони беззворотно втрачають каталітичну активність під час 
зберігання. 

В попередніх дослідженнях було запропоновано використання в якості 
каталізаторів гліцератів лужних металів, зокрема показано ефективність гліцерату 
калію в реакції переетерифікації пальмового олеїну [2, 3]. Гліцерат калію або натрію 
отримують реакцією гліцерину з гідроксидом натрію або калію [4]. Отриманий 
продукт представляє собою кристалічну масу. 

Оскільки однією з проблем використання промислових каталізаторів є втрата їх 
ефективності, в даній роботі встановлено, яким чином змінюється каталітична 
активність нового каталізатору переетерифікації жирів – гліцерату калію – під час 
зберігання, в порівнянні з метилатом натрію. 

Як і в попередніх дослідженнях [2, 3, 5], в якості тестової речовини використано 
олеїн пальмовий рафінований відбілений дезодорований за ДСТУ 4438:2005 [6], 
оскільки під час переетерифікації суттєво змінюється його температура плавлення, за 
якою можна судити, чи відбулася та в якій мірі переетерифікація [5]. Ефективність 
каталізаторів гліцерату калію та метилату натрію оцінювалася за зміною температури 
плавлення переетерифікованого пальмового олеїну, визначеною за ДСТУ ISO 
6321:2003 [7]. 

В дослідженні [6] було взято дві наважки пальмового олеїну та проведено 
реакцію переетерифікації з кожною з них. В одному випадку використовувався 
свіжий метилат натрію, в другому – свіжовиготовлений в лабораторних умовах 
гліцерат калію. Як показали результати, у випадку гліцерату калію спостерігалося 
більше підвищення температури плавлення пальмового олеїну, ніж у випадку 
метилату натрію. Одразу після цього зразки кожного зкаталізаторів було закладено 
на зберігання в окремі ексикатори, заповнені висушуючим агентом (хлорид кальцію). 
Зразки зберігалися рівний проміжок часу в ексикаторах за кімнатної температури 
протягом двох місяців. 
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Після цього було проведено переетерифікацію пальмового олеїну в тих же самих 
умовах, що і з свіжими зразками каталізаторів. 

Результати даного дослідження, а також для порівняння температура плавлення 
вихідного пальмового олеїну та результати попереднього дослідження [6], наведено в 
таблиці. 

 
Таблиця 

Результати дослідження зміни каталітичної активності метилату натрію  
та гліцерату калію під час зберігання 

Температура плавлення пальмового олеїну, °С 

Каталізатор 
переетерифікації 

Вихідний 
пальмовий 

олеїн 

Пальмовий олеїн, 
переетерифікован

ий зі свіжим 
каталізатором 

Пальмовий олеїн, 
переетерифікований з 

каталізатором, що зберігався в 
ексикаторі протягом 2 місяців 

Метилат натрію 34,5 27,8 
Гліцерат калію 

22,4 
39,8 35,5 

 
Таким чином, з’ясувалося, що температура плавлення пальмового олеїну, 

переетерифікованого з гліцератом калію, що зберігався протягом двох місяців, є 
вищою, ніж температура плавлення у випадку метилату натрію. Отже, гліцерат калію 
під час зберігання повільніше втрачає свою ефективність як каталізатор 
переетерифікації, ніж метилат натрію, і строк його придатності відповідно вищий. 
Різниця температур плавлення вихідного пальмового олеїну та переетерифікованого 
у присутності гліцерату калію, що зберігався два місяці, складає 13,1 °С, що вказує 
на те, що каталізатор є ефективним. Доцільним буде подальше визначення терміну 
зберігання гліцерату калію, протягом якого він повністю зберігає свою ефективність. 
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Какао боби – досить вартісна сировина, яка має постійний попит. Тому здавна 

робилися спроби знайти більш дешеві замінники, які повинні володіти схожими 
органолептичними та фізико-хімічними властивостями, а також мати менший вміст 
кофеїну. Як замінники какао, для людей, які не переносять кофеїн, використовують: 
порошок із виноградних кісточок, і кероб – порошок із сушених стручків ріжкового 
дерева [1, 2].  

Як потенційні замінники какао у кондитерських виробах використовували кероби 
ріного ступеня термічної обробки. Кероб світлий – термічно не оброблений, кероб 
медіум – середнього ступеня обжарювання, кероб темний – інтенсивного 
обжарювання.  

Застосування замінників какао не повинно приводити до погіршення якості тіста 
та призводити до погіршення смакових якостей виробів. Однією з важливих 
технологічних характеристик тіста, що значною мірою зумовлює процес отримання 
однорідної системи з рівномірним розподіленням всіх компонентів є  в’язкість [3, 4]. 
За її значеннями можна судити про інтенсивність проходження в системі процесів 
утворення та руйнування структури. Ефективна в'язкість є підсумковою 
характеристикою, яка описує рівноважний стан між процесами відновлення та 
руйнування структури. 

Встановлено, що в’язкість для зразків тіста з усіма добавками зростає при 
збільшенні концентрації дисперсної фази. Характер отриманих залежностей у цілому 
однаковий, але за абсолютними значеннями спостерігаються значні відмінності. 
Максимальна в’язкість спостерігається у системах на основі какао, потім іде кероб 
медіум, кероб світлий та кероб темний. Одержані результати свідчать про більшу 
здатність порошку какао утворювати у дисперсійному середовищі стійку просторову 
структуру, що зумовлено більшим ступенем його набухання. Більш товсті 
сольватаційні оболонки призводять до більш тісного контакту між частинками, що 
супроводжується зростанням внутрішнього тертя при русі системи, і, як наслідок, 
зростанням їх в’язкості. 

Після зберігання таких систем більше 24 год. у всіх випадках відбувається 
незначне зменшення в’язкості, але характер отриманих залежностей, а також ряд, в 
якому розташовуються об’єкти дослідження не змінюється. Незначне зменшення 
в’язкості викликане поступовим «старінням» дисперсних систем. Унаслідок 
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контактної взаємодії частинки злипаються, зменшується їх об’єм і механічна 
стійкість дисперсної системи зменшується.  

Разом із тим видно, що після зберігання систем більше 24 год. кут нахилу 
залежностей збільшується, тобто на кожний відсоток збільшення концентрації 
в’язкість зростає у більшому ступені, ніж у системах одразу після виготовлення. Це 
зумовлено різним ступенем їх упорядкованості. Після виготовлення зразків тіста в 
них спостерігається певний хаотичний розкид частинок за об’ємом, зумовлений 
проходженням стохастичних процесів. Через це не всі частинки здатні брати участь у 
процесах структуроутворення. Стійкі координаційні зв’язки ще не утворилися, тому 
певна частка частинок розташовується не у вузлах структури, а у міжвузловому 
просторі. Зі збільшенням концентрації їх частка буде зростати і в’язкість систем 
зростатиме не стільки за рахунок утворення структури в системі, скільки за рахунок 
взаємодії між хаотично розташованими частинками. При зберіганні систем упродовж 
24 год. у системах відбуваються два конкуруючі процеси: унаслідок злипання 
частинок система старіє, її структурно механічні властивості погіршуються, і, разом 
із тим, відбуваються процеси певного впорядкування дисперсної системи. У першу 
чергу злипаються й осідають частинки, які не брали участь в утворення просторової 
структури. Частинки, що знаходяться у вузлах структури, зберігають свої «позиції». 
Отже, зі збільшенням концентрації зростає частка частинок, що розташовуються у 
вузлах структури, структура стає більш розвиненою, тому кут нахилу залежності 
зростає. Процеси старіння призводять до зменшення індивідуальних частинок у 
дисперсній системі, агрегати частинок частково руйнують структуру, тому загальна 
в’язкість системи зменшується.  

Установлено, що з підвищенням швидкості зсуву напруга зсуву для створених 
систем зростає, тоді як їх в’язкість зменшується. Це дозволяє стверджувати, що 
досліджувані системи за своїми реологічними характеристиками можна віднести до 
неньютонівських в’язко-пластичних тіл. Такі системи можна характеризувати 
граничною напругою зсуву, яка відповідає пружній складовій деформації. 

Пружна деформація накопичується у тісті внаслідок деформації сольватних 
оболонок частинок під час руху дисперсійного середовища. Саме наявність пружних 
деформацій не дозволяє повністю зруйнувати структуру дисперсних систем. 
Внутрішні зв’язки між елементами структури частково зберігаються, внаслідок чого 
після зняття зовнішніх сил відбувається відновлення каркаса структури у цілому. 
Максимальні значення напруги зсуву, як у системах безпосередньо після 
виготовлення, так і після їх зберігання впродовж 24 год., спостерігаються у системах 
какао. Це свідчить про найбільшу здатність какао утворювати у водному середовищі 
просторові структури.  

Аналіз реологічних властивостей дисперсних систем досліджуваних добавок, а 
також тіста із даними добавками показали, що кероб не може бути повноцінним 
аналогом какао у кондитерських виробах. Це зумовлює необхідність у збільшенні 
його вмісту в тісті. Найбільш наближений за властивостями до какао кероб медіум 
(середнього ступеня термічної обробки).  
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У сучасних економічних умовах в Україні дуже гостро стоїть проблема 

забезпечення випуску безпечної продукції за доступну для населення ціну, оскільки 
споживачі стали більш вимогливими у своїх очікуваннях. Зміни зазнав і сучасний 
ринок товарів масового попиту – необхідний великий асортимент продукції високої 
якості. 

Якість та безпечність продукції є визначальними факторами оволодіння ринками 
збуту, отримання доходу від продажу і відповідного накопичення капіталу для 
подальшого інноваційного розвитку виробництва. 

Згідно Закону України « Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів», харчові продукти, які знаходяться в обігу на території 
України, повинні відповідати вимогам законодавства про безпечність та окремим 
показникам якості харчових продуктів. 

До показників якості харчових концентратів відносяться органолептичні 
показники, фізико-хімічні показники (таб.1) та мікробіологічні показники. 

Масова частка вологи може змінюватися в залежності від рецептури на 
конкретний вид суміші. Масові частки цукру та жиру визначаються у випадках, коли 
суміші харчоконцентрату містять у своєму складі цукор чи жир, а їх кількість 
визначається рецептурою. 

Мікробіологічні показники харчоконцентратів для хлібобулочних виробів: 
- Загальна кількість мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (МАФАнМ), КУО в 1 см3 повинна не перевищувати 5·104. Контроль 
здійснюється згідно ГОСТ 10444.15-94 

- Наявність бактерій групи кишкових паличок (коліформи), в 0,1 г не дозволена. 
Контролюється згідно ГОСТ 30518-97 

- Кількість дріжджів, КУО, в 1 см3 повинно містити не більше 1·102. 
Контролюється згідно ГОСТ 10444.12-88 

- Наявність патогенних мікроорганізмів не дозволяється та перевіряється згідно 
ДСТУ EN 12824:2004 
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Таблиця 1 
Фізико-хімічні показники харчових концентратів для хлібобулочних виробів 

Назва показника Значення 
Метод 

контролювання 
згідно з: 

Масова частка вологи,%, не більше ніж: 
- суміші сухі для хлібобулочних, здобних 
хлібобулочних та борошняних кондитерських 
виробів; 
- суміші сухі для декорування та оздоблення 
хлібобулочних, здобних хлібобулочних та 
кондитерських борошняних виробів; 

7,0-23,0 
ГОСТ 

15113.4-77 

Вміст металомагнітних домішок (частинок не 
більше ніж 0,3 в найбільшому лінійному 
вимірі),%, не більше ніж 

3·10-4 ДСТУ 5020:2008 

Сторонні домішки Не дозволено ДСТУ 5020:2008 
Зараженість шкідниками хлібних запасів та їх 
личинками 

Не дозволено ДСТУ 5020:2008 

Масова частка цукру (за сахарозою),% 
Згідно 

рецептури 
ГОСТ 

15113.6 

Масова частка жиру 
Згідно 

рецептури 
ГОСТ 

15113.9-77 
 
Показники безпечності, в тому числі, вміст токсичних елементів, мікотоксинів, 

які не повинні перевищувати допустимі рівні, встановлені МБТ і СН № 5061 та 
представлені у таблиці 2. 

Вміст пестицидів і радіонуклідів регламентуються в сировині, що 
використовується для виготовлення певного виду суміші. 

Органолептичні показники кожного з видів хлібобулочних харчових 
концентратів повинні відповідати рецептурі. Інгредієнти повинні бути рівномірно 
розподілені по всій масі. Допускається утворення незначних грудочок, що 
розсипаються при натискуванні. 

 
Таблиця 2 

Показники безпечності харчових концентратів для хлібобулочних виробів 
Назва показника Допустимі рівні, не більше 

Токсичні елементи, мг/кг  
-ртуть 0,02 
-миш’як 0,2 
-мідь 10,0 
-свинець 0,5 
-кадмій 0,1 
-цинк 50,0 
Мікотоксини:  
-Афлотоксин В1 0,005 
-зеараленон 1,0 
-Т-2 токсин 0,1 
-дезоксиниваленон 0,5 
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Отже, чіткі знання щодо показників якості і безпечності харчових концентратів, 
які дозволені до реалізації в Україні, регламентуються: 

– виробництво – Законом України « Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів»; самі продукти – МБТ та вимогами діючих 
нормативних документів щодо фізико-хімічних та органолептичних показників. 
Дотримання вимог, зазначених законодавчих актів та нормативних документів до 
виробництва та продукту, гарантує відповідність національним вимогам та 
можливості реалізації такої продукції на території України. 
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Повноцінне харчування сучасної людини – одна з найважливіших складових, що 

формує її здоров`я. Розробка та впровадження нових харчових продуктів, які націлені 
на оптимізацію кількості та якості споживчих властивостей в технології продукції 
закладів ресторанного господарства є пріоритетним у розвитку науки про 
харчування.   
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В умовах забрудненого довкілля, відсутності здорового способу життя провідним 
чинником  дефіцитів харчування є погіршення його якості, зокрема недостатнє 
надходження вітамінів, амінокислот,  макро-  та мікроелементів, відсутність яких у 
раціонах харчування призводить до порушення обміну речовин, зниження 
працездатності, імунологічної реактивності, наслідком чого є виникнення 
аліментарних хвороб. Тому виникає необхідність у розробці нових продуктів з 
підвищеною біологічною та фізіологічною цінністю.  

Найбільш поширену групу продуктів харчування складають борошняні 
кондитерські вироби, що включають кілька сотень найменувань та користуються 
найбільшою популярністю серед різних верств населення. Вони відрізняються 
великим вмістом жиру та цукру, мають досить низьку харчову цінність, оскільки не 
збалансовані за мінеральним і вітамінним складом. Перспективним напрямом 
покращення якості борошняних кондитерських виробів, розширення їх асортименту, 
а також надання функціональних та лікувально-профілактичних властивостей 
вважають використання нетрадиційної рослинної сировини у вигляді порошків, 
оскільки сушені ягоди  є природними концентратами біологічно активних речовин 
[1]. Для подолання дефіциту мінеральних речовин, вітамінів та антиоксидантів нами 
було обрано порошок з плодів ожини звичайної. Лікувальна дія плодів ожини 
пов’язана з їх хімічним складом. 

Порошок з ягід ожини характеризується високим вмістом антиоксидантів, до 
яких належить β-каротин – 2,59 мг/100г, вітамін Е – 3,47 мг/100г та аскорбінова 
кислота – 298 мг/100г. Антиоксиданти є ефективним захистом від руйнівної сили 
вільних радикалів, які накопичуючись в організмі людини, є однією з головних 
причин патологічних процесів, що спричиняють передчасне старіння і розвиток 
багатьох захворювань. Організм людини не здатний синтезувати антиоксиданти, 
тому ці речовини повинні надходити з продуктами харчування. Також порошок з ягід 
ожини є джерелом клітковини, органічних кислот, моносахаридів та мінеральних 
речовин: калію – 514 мг/100г, кальцію – 229 мг/100г, магнію – 177 мг/100г, натрію – 
62,1 мг/100г, фосфору – 185 мг/100г, заліза – 6,72 мг/100г та марганцю – 26,7мг/100г. 
Пектин, що входить до складу ожини, здатний виводити з організму людини солі 
важких металів і радіоактивний стронцій. Порошок з ягід ожини містить в собі 
величезну кількість фенольних сполук, які мають протизапальну дію. Ожина має 
захисні для організму властивості завдяки флавонолам, антоціанам, лейкоантоціанам 
і катехінам, а регулярне вживання ягід ожини здатне зупинити поширення ракових 
клітин [2]. 

Метою даної роботи було вивчення можливості використання порошку з ягід 
ожини в якості додаткової сировини до борошняних кондитерських виробів на основі 
рецептур бісквітного та пісочного напівфабрикатів (основних) [3].  

Дослідженню підлягали зразки бісквітного та пісочного напівфабрикату з 
додаванням плодового порошку у кількості 3-9% до маси борошна пшеничного. 
Оптимальною концентрацією порошку з ягід ожини для бісквітного напівфабрикату є 
5%, для пісочного – 7% до маси борошна.  

Додавання порошків з ягід ожини позитивно впливає на показники якості 
готових напівфабрикатів. Було відмічено, що бісквітний напівфабрикат збагачений 
зазначений ягідним порошком, за органолептичними показниками не поступається 
традиційному. При цьому покращуються також структурно-механічні показники 
якості,  а саме  пористість, упікання, коефіцієнт підйому тіста під час випікання. 
Додавання порошку з ягід ожини зумовлює зменшення упікання бісквітних 
напівфабрикатів порівняно з контролем за рахунок збільшення вологості виробів. 
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Упік має велике значення стосовно виходу продукту, а саме при його зменшенні 
збільшується вихід виробів. Показник загальної пористості розглядали як кількісну 
характеристику пишності бісквітного напівфабрикатів, оскільки збільшення цього 
показника свідчить про те, що зростає об’єм виробів. Внаслідок введення до бісквіту 
ягідного порошку спостерігається покращення пористості м’якушки. Важливим 
показником, що характеризує якість бісквіта є коефіцієнт підйому тіста під час 
випікання. Отримані результати показують, що з додаванням порошку з ягід ожини 
коефіцієнт підйому зростає. 

Якість пісочного напівфабрикату обумовлена дисперсністю жиру в емульсії та її 
стійкістю, а порошок з ягід ожини містить значну кількість білкових і пектинових 
речовин, що володіють високою емульгуєчою та стабілізуючою здатністю, тому 
введення його в рецептуру напівфабрикату має сприяти підвищенню стійкості 
емульсії і тим самим поліпшувати якість виробів. Введення ягідного порошку до 
технології пісочного напівфабрикату призводить до підвищення вологості тіста, що 
можна пояснити значним вмістом у ягодах ожини пектинових речовин, які здатні 
зв’язувати більшу кількість вологи і перешкоджати її випаровуванню. Додавання 
порошку з ягід ожини у кількості 5-7%, призводить до незначного підвищення 
крихкості виробів порівняно з контролем. Щільність пісочних напівфабрикатів з 
порошком ожини порівняно з контролем підвищується незначно, а намокаємість 
знижується, залишаючись в межах встановлених норм (не нижче 120%). Лужність 
дослідних зразків зменшується, що обумовлено значним вмістом в порошках 
органічних кислот. 

 
Завдяки використанню порошку з ягід ожини покращується структура тіста, 

готових бісквітного та пісочного напівфабрикатів, а також підвищується  їх харчова 
цінність. Це дає підстави для проведення подальших досліджень борошняних 
кондитерських виробів з додаванням ягідних порошків. 
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В современных условиях рыночных отношений проблема расширения 

ассортимента рыбопродуктов на основе фарша из мышечной ткани прудовых рыб 
чрезвычайно актуальна. С учетом ранее полученных данных об аминокислотном 
скорее, рациональном соотношении пищевых компонентов рецептуры, оценке 

ФТС рыбных модельных фаршей были предложены новые виды мясорыбных 
котлет [1]. Для изготовления мясорыбных полуфабрикатов использовали мясо карпа, 
свинину полужирную, а также специи, овощи, крупы и вкусовые добавки. 
Особенностью технологии производства мясорыбных котлет является использование 
в рецептурах новых пищевых компонентов полифункционального действия, 
например пищевой коллагеновой эмульсии из шкурки рыб (ПКЭШР), позволяющих 
получить готовые продукты с определенными органолептическими показателями, 
высокими потребительскими и технологическими характеристиками. Разработанные 
продукты создавали в соответствии с требованиями рационального питания человека 
[2]. Технологический процесс производства мясорыбных котлет осуществляли по 
традиционной технологической схеме, отличием являлось добавление на стадии 
приготовления фарша ПКЭШР в количестве 20 % к массе сырья. 

Анализ результатов исследования влияния ПКЭШР рыб на технологические 
потери и выход готовых изделий показали, что минимальные технологические 
потери (14%) наблюдаются в образце модельного фарша с ПКЭШР в количестве 20% 
обжаренного при 160 °С в течение 30 минут, при этом выход готовой продукции был 
максимальным (86%) 

по сравнении с контрольным образцом и образцом, подвергнутым запеканию. 
Данная технология мясорыбных котлет апробирована в условиях предприятий ЗАО 
«Общепит» (г.Стрелитамак) и «Стерлитамакское Районное потребительское 
общество», которые подтвердили целесообразность и эффективность их применения. 
По результатам комплексных исследований разработан проект технической 
документации ТУ 9266 –001 – 48859312 –2012 «Мясорыбные котлеты «Карпуша», 
подана заявка на патент РФ. 
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Забезпечення населення України високоякісними харчовими продуктами має 

першочергове соціальне та політичне значення й являється пріоритетним завданням 
нашої держави, спрямованим на підвищення якості життя українських громадян [1].  

За цих умов важливого значення набувають інноваційні технології комплексної 
переробки сировини, впровадження яких дозволить забезпечити більш раціональне 
використання сировинних ресурсів, розширити асортимент та підвищити харчову 
цінність кінцевої продукції при одночасному підвищенні ефективності її виробництва. 
Одним із таких напрямів є виробництво комбінованої харчової продукції з широким 
спектром споживних властивостей – харчовою та біологічною цінністю, терміном 
зберігання, смаковими властивостями, асортиментом. Так, комбінування молочної та 
рослинної сировини дозволить одержати продукти з високим вмістом тваринного білка, 
збагачені природними біологічно активними сполуками, раціонально використовувати 
сировинні ресурси [2]. 

Ґрунтуючись на даних, отриманих під час проведення експериментів, з 
урахуванням відомостей, що містяться в науково-технічній літературі розроблено 
технологію молочно-рослинних фаршів (МРФ), де передбачено використання молочно-
білкового концентрату зі сколотин як основного компоненту, а також введення до складу 
фаршів пюре з моркви, гарбуза та кабачків, меланжу, борошна пшеничного, цукру, солі.  

Оскільки забезпечення якості продовольчої сировини та харчової продукції є 
однією з основних задач сучасного суспільства, актуальним є комплексна оцінка 
якості розроблених молочно-рослинних фаршів на основі сукупності показників 
різного виду, а саме, харчової цінності, структурно-механічних, органолептичних, 
фізико-хімічних та мікробіологічних показників. 

Оскільки якість розроблених фаршів характеризується великою кількістю 
показників метою роботи було визначення комплексного показника якості з 
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використанням теоретичної бази кваліметрії [3].  
Для одержання комплексної оцінки якості на етапі «виробництва» та 

«зберігання» приймали модель у вигляді: 

( ) j

n

j
jет КМххК ⋅∧= ∑

=1
21   

де  Кет – комплексний показник якості продукції на етапі життєвого циклу; х1 ˄ х2 – 
функція вето, яка утворена показниками якості, що мають альтернативний характер – 
БГКП та патогенні мікроорганізми (при задоволенні вимоги х1 та х2 дорівнює 1, при 
незадоволенні – 0); Мj – коефіцієнт вагомості j-ої групи показників; Кj  – групова 
оцінка показників. 

Під час виробництва якість продукції визначається харчовою цінністю, 
структурно-механічними, органолептичними, фізико-хімічними властивостями та 
мікробіологічними показниками. Під час зберігання якість фаршів достатньо 
визначати органолептичними, структурно-механічними властивостями та 
мікробіологічними показниками. 

Отримані дані комплексної оцінки якості молочно-рослинних фаршів та 
контролю (фаршу із кислого сиру) наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Оцінка якості фаршів 
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Узага-
льнена 
оцінка 
К0 

Контроль 0,438 0,669 0,825 0,956 0,924 0,702 0,776 0,870 0,742 0,795 0,739 
молочно-
морквяний  

0,621 0,896 0,944 0,933 0,965 0,849 0,881 0,840 0,746 0,813 0,834 

молочно-
гарбузовий  

0,697 0,774 0,968 0,851 0,939 0,816 0,877 0,751 0,762 0,787 0,804 

молочно-
кабачковий  

0,614 0,901 0,974 0,885 0,924 0,842 0,858 0,890 0,733 0,819 0,833 

 
Аналіз отриманих даних свідчить, що комплексний показник якості МРФ 

перевершує показник якості контрольного зразка: молочно-морквяний фарш – на 
12,86%, молочно-гарбузовий – на 8,83%, молочно-кабачковий – на 12,71%.  

Таким чином, комплексний показник якості розроблених молочно-рослинних 
фаршів позиціонується в інтервалі «відмінної якості», тоді як контроль – в інтервалі 
«доброї якості». Визначений комплексний показник якості підтверджує підвищену 
якість молочно-рослинних фаршів та доцільність їх використання для виробництва 
кулінарної продукції. 

 
 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

173 

Список літератури  
1. Тіхонова Н.О. Методичні підходи до формування категоріального апарату в 

сфері виробництва харчових продуктів [Текст] / Н.О. Тіхонова // Проблеми 
підвищення ефективності інфраструктури. – 2014. – № 38. – С. 102-108. 

2. Липатов Н.Н. Совокупное качество технологических процессов молочной 
промышленности и количественные критерии его оценки [Текст] / Н.Н. Липатов,     
С.Ю. Сажинов, О.И. Башкиров // Хранение и переработка сельхозсырья.  – 2001. – № 
4. – С. 33-34. 

3. Топольник В.Г. Квалиметрия в ресторанном хозяйстве [Текст] : монография / 
В.Г. Топольник, А.С. Ратушный ; Донецк. нац. ун-т экономики и торговли им.          
М. Туган-Барановского.: Донецк, 2008. – 243 с. 

 
 
 

 

 

 
ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ 
КОНДИТЕРСЬКОГО НАПІВФАБРИКАТУ З 
ПОРОШКОМ З БАНАНУ 
 
М. В. Янчик, аспірант 
 О.В. Нєміріч, к.т.н., доцент 
 
Національний університет харчових технологій 
 
О.П. Янчик, асистент 
 
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 
На сьогоднішній день заклади ресторанного господарства, особливо 

кондитерського напрямку, досить швидко розширюються. Основні групи виробів в 
даній галузі займають борошняні кондитерські вироби. Для їх оформлення 
використовують різноманітні оздоблювальні напівфабрикати: глазурі, помадні маси, 
креми. 

Технологія отримання оздоблювальних напівфабрикатів передбачає 
використання структуроутворювачів та згущувачів. В зв’язку з цим були вивчені 
функціонально-технологічні властивості порошку з банану, отриманого холодним 
розпилювальним сушінням (ХРС). 

Очевидним є те, що внесення порошку спричинюватиме появу у готовому 
продукті своєрідного кольору, аромату та смаку. Тому, особливу увагу необхідно 
було приділити дослідженню органолептичних властивостей порошку із банану. 

Порошок з банану має світло-жовтий колір, однорідний по всій масі, приємний 
запах с присмаком свіжого банану, дрібнодисперсний без видимих включень та 
домішок. Вологість порошку становить не більше 5%; коефіцієнт водопоглинання – 
2,9 кг/кг; вологозв’язуюча здатність – 7,33%; емульгуюча здатність – 1,9 мл/г; 
олієутримуюча здатність – 0,6 мл/г. 

При введенні порошку до кондитерського напівфабрикату доцільно 
використовувати порошки із розміром частинок до 15 мкм та вмістом цієї фракції не 
менше 75…80%. Обґрунтування вказаних параметрів полягає в тому, що частинки із 
розмірами більше 20…25 мкм відчуваються органолептично. Тому нами досліджено 
мікроскопічним методом дисперсність порошку з банану (рисунок). 
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Рис. – Дисперсність порошку з банану 
 

Як видно, в даних порошках найбільшою мірою представлена фракція часточок 
до 10 мкм. 

З огляду на вищенаведені дані, даний порошок був використаний в якості 
структуроутворювача для виготовлення кондитерського напівфабрикату, до складу 
якого внесено помадну масу, масло вершкове, ПАР та порошок з банану. Було 
досліджено органолептичні і фізико-хімічні показники якості отриманого 
напівфабрикату (таблиця). 

 
Таблиця 

Органолептичні і фізико-хімічні показники кондитерського 
напівфабрикату з порошком з банану 

Показник  Характеристика і значення 
Зовнішній вигляд  Глянцева маса з нелипкою поверхнею 

Смак та запах  
Приємний, з присмаком свіжого банану, 

ледь відчутний запах банану 
Колір  Світло-жовтий, однорідний 

Консистенція Однорідна, пластична 
Масова частка вологи, %, не більше 12,2 

Вміст редукуючих речовин, %, не менше 4,4 
Розмір кристалів основної фракції, мкм 5-10 

Масова частка жиру, %, не менше 10 
 

Як видно з представлених в таблиці даних, при додаванні порошку з банану 
органолептичні і фізико-хімічні показники якості кондитерського напівфабрикату 
знаходиться в допустимих межах значень. 

Таким чином, показано, що порошок з банану холодного розпилювального 
сушіння дозволяє отримати кондитерський напівфабрикат із привабливими 
органолептичними властивостями і відповідними фізико-хімічними показниками 
якості. 

Номер 
фракції  

Дисперсність 
порошку, мкм  

1  2…5  

2  5…10  

3  10…15  

4  15…20  

5  20…40  

6  40…60  

7  60…80  

8  80…90  

9  90…100  
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Цукор є невід’ємною складовою харчування людини. Він є джерелом 

легкозасвоюваних вуглеводів, які необхідні нашому організму для нормальної 
життєдіяльності. Особливо це стосується людей які працюють на роботах з високим 
інтелектуальним навантаженням (науковці, працівники освіти, конструктори, 
проектувальники та ін.). Проте не слід зловживати цукром та продуктами, в яких він 
міститься в значній кількості, оскільки це може призвести до тяжких хронічних 
захворювань. 

Крім того, цукор широко застосовується в харчовій промисловості при 
виробництві різноманітних харчових продуктів. Серед таких зокрема переважна 
більшість кондитерських, хлібопекарських виробів, безалкогольних напоїв та соків, 
більшість виноробної продукції, а також ряд харчоконцентратів та ін. Проте 
останніми роками в промисловості спостерігається тенденція до все ширшого 
застосування замінників цукру, як шкідливих синтетичних (сахарни, аспартам) так і 
корисних природніх (стевіозид). Але це можливо лише в певних продуктах, адже 
складові компоненти цукрозамінників також можуть реагувати з іншими 
компонентами продукту. Крім того для успішного застосування цукрозамінників 
потрібно змінювати технологічну схему виробництва і в більшості випадків 
встановлювати додаткове обладнання, тому  більшість виробників харчової продукції 
продовжують використовувати саме цукор, а не його замінники. Слід зазначити, що в 
цілому цукор виключно натуральний продукт і  він не може бути сфальсифікований 
будь-якими іншими речовинами.  

Найбільшими споживачами цукру в Україні є підприємства харчової 
промисловості. Але далеко не весь цукор може бути використаний у подальшому 
промисловому виробництві харчових продуктів. Лише цукор І та ІІ категорій може 
бути використаний в харчовій промисловості, а цукор ІІІ і ІV категорій потрібно або 
доочищати, або ж реалізовувати його в роздріб для споживання в побуті. Але 
виробничі потужності цукрових заводів України значно перевищують загальну 
потребу внутрішнього ринку в цукрі, тому слід шукати ринки збуту закордоном. Але 
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закордонних споживачів цікавить лише цукор найвищої І категорії, так як його не 
потрібно доочищати і одразу можна використовувати для виробництва будь-якої 
харчової продукції і не тільки. Тому проблема забезпечення конкурентноспроможної 
якості цукру дуже гостро стоїть перед виробниками. 

Слід також сказати, що високу якість товарного цукру важко забезпечити не 
тільки через недосконалість обладнання і технологічних процесів, або ж 
низькоякісну сировину, а й через особливості інші особливості технології 
виробництва цукру з буряків. Зокрема однією з таких особливостей є необхідність 
переробити буряки в найкоротші строки і при мінімальній тривалості їх зберігання на 
сплавних майданчиках, адже це спричиняє втрати цукру в буряках і знижує 
ефективність і рентабельність виробництва. Другою особливістю, яка по суті є 
наслідком першої, при виробництві цукру з буряків є відсутність можливості 
швидкої зміни параметрів роботи як  цілих відділень заводу, так і окремих апаратів. 
Це зумовлено великими робочими об’ємами апаратів і досить високою швидкістю 
технологічних процесів.  

Проте можливості корегування технологічних процесів лише за рахунок зміни 
режимів роботи обладнання та фізичних параметрів процесів є далеко не безмежними 
і потребують високої майстерності та досвідченості працівників заводу. Тому на 
виробництві застосовують різноманітні додаткові хімічні засоби для покращення 
роботи обладнання і досягнення необхідних технологічних показників. Кілька років 
тому використання хімічних препаратів у цукровій промисловості було досить 
широким, адже затрати на використання їх у виробництві були не високими і суттєво 
не підвищували собівартість цукру. Проте враховуючи нинішню економічну 
ситуацію все більше заводів змушені відмовлятися від використання додаткових 
хімічних засобів через їхню високу собівартість. 

Внаслідок всіх вищеописаних особливостей цукробурякового виробництва та 
останніх тенденцій в промисловості та економіці в цілому, виробники цукру останнім 
часом все більше звертають свою увагу на можливості модернізації та вдосконалення 
існуючого на заводі обладнання з метою підвищення виходу цукру. Одним з таких 
варіантів є модернізація конструкції бурякорізок відцентрового типу (адже саме такі 
бурякорізки переважають на заводах Укарїни), з метою підвищення продуктивності 
бурякорізок та отримання бурякової стружки трикутного перерізу.  

Раніше у виданнях науково-практичної періодики було опубліковано теоретичне 
обґрунтування такої модернізації, а також описано переваги використання трикутної 
стружки в порівнянні з іншими типами стружки, які найчастіше використовують в 
процесі виробництва цукру з буряків. Проте подальший науковий пошук дослідників 
був зосереджений на процесі отримання трикутної стружки і його технічних 
особливостях, а питання ефективності отриманої трикутної стружки при вилученні 
сахарози залишилось майже не дослідженим. 

Саме тому, враховуючи багатообіцяючий потенціал використання трикутної 
стружки, нами було вирішено детально дослідити її ефективність в процесі 
отримання цукру з цукрових буряків, а точніше на стадії екстрагування сахарози  з 
бурякової стружки. 

Провівши моделювання процесу екстракції в лабораторних умовах і 
проаналізувавши отримані данні, ми зафіксували наступні результати. Чистота 
дифузійного соку отриманого з стружки трикутного перерізу була на 1,8 ± 0,1 
одиниць вищою ніж із стружки прямокутного перерізу. Вміст сахарози в отриманому 
соку збільшився на 0,6 ± 0,1 одиниці, а вміст сухих речовин зріс на 0,4 ± 0,1 одиниці. 
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Зареєстровано незначне збільшення вмісту білкових речовин в дифузійному соку на 
0,011 одиниці (3,2 %).  

Дані показники підтверджують, що вилучення сахарози з стружки трикутного 
перерізу дає можливість отримати дифузійний сік з вищими технологічними 
показниками ніж із стружки прямокутного перерізу. 
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На сьогодні, в наслідок створення несприятливих екологічних умов різні верстви 

населення недостатньо забезпечуються життєво важливими нутрієнтами. Найбільш 
ефективним і доцільним з економічної, соціальної, гігієнічної та технологічної точок 
зору способом забезпечення людей необхідними нутрієнтами є створення та 
застосування функціональних харчових продуктів. Серед них найбільше поширення 
отримали кисломолочні вироби, які містять мікроорганізми та продукти їх 
життєдіяльності, що є корисними для людини. 

Кисломолочні вироби мають лікувально-профілактичні та дієтичні властивості. 
Однак необхідно забезпечувати контроль за якістю продуктів, що потрапляють до 
споживача. 

Для оцінювання якості харчових товарів застосовують органолептичні та 
інструментальні методи. Оскільки лікувально-профілактичні властивості 
кисломолочної продукції визначаються головним чином складом мікроорганізмів, то 
експрес оцінювання якості такої продукції виконувалось інструментальним 
мікробіологічним методом, який було застосовано до випадково вибраних зразків. 

Всі зразки перевірялись на вміст лактобацил, лактококів, біфідобактерій, 
стрептококів, ентерококів, ентеробактерій, стафілококів, кишкових паличок, шигел, 
сальмонел, псевдомонад, плісняви та грибів. 

Було проаналізовано мікробіологічний вміст сиру кисломолочного фермерського 
виробництва; кислого домашнього молока, яке для сквашування було поставлене в 
тепле місце без будь-яких спеціальних приготувань; біфідойогурту «Активіа» 
(курага-льон), виробленого відповідно до ТУ У 15.5-31489175-010:2008 
ТОВ «Данон Дніпро», м. Херсон, Україна, мікробіологічний склад за даними 
виробника: молочнокислі бактерії, не менше ніж 1х107 колонієутворюючих одиниць 
на грам продукту (КУО/г), біфідобактерії ActiRegularis, не менше ніж 1х108 КУО/г; 
кисломолочного продукту «Ряжанка», виробленого відповідно до ДСТУ 4565:2006 
ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат», м. Куп’янськ, Україна, 
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мікробіологічний склад за даними виробника: Streptococcus salivarius subsp. 
termophslus з або без Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus сумарною кількістю не 
менше ніж 1х107 КУО/мл; кисломолочного продукту «Ряжанка Молочна ферма», 
виробленого відповідно до ТУ У 25027034-005-99, ТОВ «С-ТРАНС», м. Зміїв, 
Україна, мікробіологічний склад за даними виробника: молочнокислі 
мікроорганізми, не менше ніж 1х107 КУО/мл; а також напою кисломолочного 
газованого «Elite Новел ТАН Айран ароматний», виробленого відповідно до 
ТУ У 15.5-32420198-001-2003 ПП «Новел», с. Бишів, Київська обл., Україна, 
мікробіологічний склад за даними виробника: молочнокислі бактерії без зазначення 
кількості. 

Результати проведених аналізів дозволили встановити, що сир кисломолочний 
фермерського виробництва містив: Lactococcus sp. в кількості 1х109 КУО/г, 
Enterococcus faecium в кількості 1х106 КУО/г, Enterococcus faecalis в кількості 
1х105 КУО/г, Shizosaccharomyces sp. в кількості 1х108 КУО/г, неідентифіковані 
дріжджеподібні гриби в кількості 5х107 КУО/г, Escherichia coli в кількості 
1х105 КУО/г; кисле домашнє молоко містило: Streptococcus lactis в кількості 
3х109 КУО/г, Enterococcus viridans в кількості 1х109 КУО/г, Enterococcus faecium в 
кількості 1х109 КУО/г, Escherichia coli в кількості 1х104 КУО/г, Shizosaccharomyces 
sp. в кількості 5х105 КУО/г, Candida sp. в кількості 1х104 КУО/г, Staphylococcus 
epidermidis в кількості 5х102 КУО/г; біфідойогурт «Активіа» (курага-льон) містив: 
Lactobacillus sp. в кількості 1х109 КУО/г, Lactococcus sp. в кількості 1х109 КУО/г, 
Bifidobacterium sp. в кількості 7х108 КУО/г, Enterococcus faecium в кількості 
1х108 КУО/г; кисломолочний продукт «Ряжанка» містив: Lactococcus sp. в кількості 
1х108 КУО/мл, Enterococcus faecium в кількості 1х108 КУО/мл, Shizosaccharomyces sp. 
в кількості 1х108 КУО/мл, Oidium lactis в кількості 5х107 КУО/мл; кисломолочний 
продукт «Ряжанка Молочна ферма» містив: Streptococcus lactis в кількості 
2х108 КУО/мл, Enterococcus faecium в кількості 5х106 КУО/мл, Enterococcus faecalis в 
кількості 5х102 КУО/мл, Staphylococcus epidermidis в кількості 1х105 КУО/мл, Oidium 
lactis в кількості 5х105 КУО/мл; напій кисломолочний газований «Elite Новел ТАН 
Айран» містив: Lactococcus sp. в кількості 3х108 КУО/мл, Enterococcus faecium в 
кількості 1х106 КУО/мл, Enterococcus faecalis в кількості 7х102 КУО/мл, 
Shizosaccharomyces sp. в кількості 1х105 КУО/мл, Oidium lactis в кількості 
1х105 КУО/мл, Escherichia coli в кількості 1х103 КУО/мл. 

Слід зазначити, що зразок кисломолочного продукту «Ряжанка» Куп’янського 
молочноконсервного комбінату аналізувався на четвертий день після закінчення 
терміну придатності. 

Проведені лабораторні дослідження свідчать, що бактеріальний вміст 75 % (3 з 4) 
зразків промислово вироблених продуктів не відповідає заявленому виробником, 
75 % (3 з 4) зразків промислово вироблених продуктів та 100 % (2 з 2) зразків 
продуктів, куплених на стихійних ринках мають бактеріальні забруднення. 

Вочевидь, що бактеріальні забруднення могли потрапити у зразки проб як на 
етапах виробництва, а саме: закупівля сировини, її транспортування, виготовлення 
продукції, - так й на етапі забору проб на аналіз. Водночас, порушення умов 
транспортування, збереження та реалізації готової продукції могли сприяти значному 
зростанню кількості забруднюючих мікроорганізмів та зменшенню корисної флори. 

Отриманий результат добре узгоджується з даними інших дослідників [1], які 
органолептичними та інструментальними (фізико-хімічні та мікробіологічні) 
методами серед проаналізованих зразків кисломолочних сирів російського та 
білоруського виробництва виявили близька половини таких, що не відповідають 
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вимогам нормативної документації, в тому числі, містять бактеріальні забруднення, а 
також суміш пальмових та кокосових жирів, а, отже, є фальсифікатом. 

Проте необхідно визнати, що результати проведених досліджень відносяться 
лише до проаналізованих зразків і не можуть бути узагальненими та поширеними на 
всю аналогічну продукцію відповідних підприємств та для виявлення причин 
відхилення мікробіологічного складу зразків потрібне проведення повторних більш 
детальних аналізів. 

В той же час очевидною є необхідність посилення санітарно-епідеміологічного 
контролю за кінцевою кисломолочною продукцією в місцях її продажу. 
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Забезпечення споживачів якісними харчовими продуктами та напоями є пробле-

мою усіх розвинених країн світу. Виготовлення продукції високої якості, підвищеної 
біологічної цінності, розширення асортименту – основні напрями сучасного 
виробництва безалкогольних напоїв. На сьогодні створюється багато функціональних 
напоїв на основі сироватки з додаванням різних натуральних рослинних соків. Напої на 
сироватці є доступними за ціною для більшої частини населення. 

Метою роботи було дослідження якості напою на основі молочної сироватки з 
використанням соків калини та моркви. Об’єкти досліджень – молочна сироватка, сік 
калини та моркви. Визначали вміст вітаміну С, β-каротину, кислотності та масову 
частку сухих речовин за стандартизованими методиками. 

Мoлoчну сирoвaтку, прoдукт перерoблення мoлoкa, oтримують пiд чaс 
вирoбництвa сирiв, сиру кислoмoлoчнoгo, кaзеїну. Сирoвaткa – плaзмa мoлoкa, що 
перевaжнo мiстить вoду (93…94 %), 4,5…4,7 % вуглевoдiв (мoлoчний цукoр – 
лaктoзу), 0,7…1 % бiлкiв (гoлoвним чинoм aльбумiнiв i глoбулiнiв), 0,04…0,05 % 
жиру, 0,5…0,7 % мiнерaльних сoлей. 

Oснoвнa перевaгa сирoвaтки в тoму, щo вoнa не мiстить жирiв, у тoй чaс як бiлкiв 
мaє 0,7…1% (головним чином альбумінів і глобулінів), якi дoбре зaсвoюються 
oргaнiзмoм. У сирoвaтцi мiститься мoлoчний жир, aле його так мало (0,04…0,05 %), щo 
вiн швидкo зaсвoюється i є кoрисним, oскiльки здaтний пoсилити рoбoту ферментiв. 

Мoлoчнa сирoвaткa мiстить aмiнoкислoти, якi oргaнiзм не здaтний синтезувaти 
сaмoстiйнo, крiм цьoгo бiлки сирoвaтки беруть учaсть в утвoреннi крoв’яних тiл i в 
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прoцесi бiлкoвoгo синтезу, який вiдбувaється в печiнцi. Бiлки, якi знaхoдяться в 
сирoвaтцi, нaйкoриснiшi з усiх iнших прирoдних бiлкiв. 

Калина містить сухих речовин (16…20 %), зокрема дубильних речовин (3…6,93 
мг), аскорбінової кислоти (30…36 мг%), каротину (1,4…2,5 мг%), рутину (56…245 
мг%), органічних кислот у кількості 1,4…3,3 % (оцтова, мурашина, яблучна, 
лимонна, лінолева). Ягоди мають сечогінну і потогінну дію на організм, посилюють 
скорочення серця. Калиновий сік використовують у харчовому раціоні у разі 
гіпертонічних та простудних захворювань. 

Лікувальні і поживні властивості моркви обумовлені її складом. У моркві у 
значній кількості містяться такі вітаміни: групи В, РР, С, Е, К, а також ефірні олії, які 
визначають її своєрідний запах. Мінеральні речовини моркви: калій, залізо, фосфор, 
магній, кобальт, мідь, йод, цинк, хром, нікель, фтор.  

Моделювання інгредієнтного складу сироваткового напою здійснили з 
врахуванням фізіологічних потреб організму у β-каротині та вітаміні С. Рецептура 
напою представлена у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Рецептурa нaпoю нa 100 дaл з урaхувaнням втрaт 
Сирoвинa Витрaти Кiлькiсть СР в сирoвинi Втрaти СР 
Цукoр 49,23 кг 48,15 кг 3,060 

Сирoвaткa 522,74 л 52,27 0,045 
Сiк з мoркви 
Сік з калини 

250,89л 
250,89л 

12,93 
13,38 

0,122 
0,093 

Всьoгo 1081,75 123,73 3,32 
 
Запропонована рецептура передбачає додавання до сироватки соковмісної основи 

у співвідношенні сік до сироватки 1:1. Соковмісна основа підібрана у співвідношенні 
морква : калина – 1:1. Отриманий напій гомогенізують, пастеризують за температури 
94…98 °С, охолоджують до температури 2…6 °С та зберігають за температури 
12…17 °С впродовж 30 діб. 

В отриманому за запропонованою технологією напої визначали органолептичні 
(таблиця 2 ) та фізико-хімічні показники (таблиця 3). 

 
Таблиця 2 

Органолептичні показники  готового напою 
Показник Характеристика напою 

Зовнішній вигляд та  Однорідна рідина, без осаду 
Колір Червоний 
Смак і запах Сироватко-морквяний запах, приємний, солодкуватий смак 

 
Таблиця 3 

Фізико – хімічні показники готового напою 
Показник Кількість  

Вміст вітаміну C 0,504 мг % 
Вміст β – каротин 0,8776 мг 

Кислотність 4,7 °Т 
СР 6 % 
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Отриманий напій на основі молочної сироватки з додаванням соків калини та 
моркви містить вітаміну С 0,504 мг%, β-каротину – 0,8776 мг, кислотність становить 
4,7 °T, кількість сухих речовин – 6 %. 

Використання молочної сироватки у поєднанні з калиновим та морквяним соками 
дозволяє отримати напій з покращеними органолептичними показниками, збагачений 
біологічно активними речовинами природного походження. Включення такого 
напою до щоденного харчового раціону здорових людей сприятиме корегуванню 
його нутрієнтного складу та забезпеченню надходженню до організму есенціальних 
харчових речовин в адекватних кількостях. 

 
 
 

 

 

 
ВИБІР ЕМУЛЬГАТОРА ПРЯМИХ ЕМУЛЬСІЙ 
 
Т.А. Полонська, аспірант 
 
Національний університет харчових технологій 

 
Емульсії  – вільнодисперсні системи, в яких дисперсійне середовище і дисперсна 

фаза рідкі. Умовою утворення емульсії є взаємна нерозчинність обох рідин, тому ці 
рідини повинні мати відмінну полярність. Найбільше значення для косметичної 
галузі мають емульсії, в яких одна з фаз представлена водою або розчинами на її 
основі. Другу фазу зазвичай утворює неполярна або малополярна рідина, яку 
незалежно від природи називають олією.  

Емульсії одержують головним чином шляхом механічного диспергування 
(струшуванням, енергійним перемішуванням, дією ультразвуку), а також 
видавлюванням рідини через тонкі отвори під великим тиском. 

Емульсії агрегативно нестійкі через надлишок вільної енергії на міжфазній 
поверхні, що проявляється в самовільній коалесценції окремих крапель рідини між 
собою. На практиці це призводить до повного руйнування емульсії і її розділення на 
два шари. Для підвищення агрегативної стійкості використовують спеціальні 
стабілізатори – емульгатори на основі поверхнево активних речовин.  

За полярністю фаз розрізняють два типи емульсій:  
1) прямі (емульсії першого роду), які складаються з полярного дисперсійного 

середовища (вода) і неполярної дисперсної фази (олія) та позначаються о/в;  
2) зворотні (емульсії другого роду), в яких дисперсійне середовище неполярне 

(олія), а дисперсна фаза полярна (вода), та позначаються в/о.  
Гідрофільні емульгатори краще розчиняються у воді і сприяють утворенню 

емульсій типу о/в, а гідрофобні (олеофільні) краще розчинні в оліях і стабілізують 
емульсії типу в/о. 

Емульгатори косметичних засобів повинні відповідати наступним вимогам: 
1)     забезпечувати формування стабільної емульсії; 
2)     бути хімічно індиферентними; 
3)     не виявляти токсичної дії, у тому числі не викликати подразнення шкіри; 
4)     не мати неприємного запаху. 

Доцільно також виконати ще ряд умов, таких як багатофункціонапьність 
(наприклад отримання додаткового косметичного ефекту), а також досягти таких 
важливих переваг, як можливість використання емульгатора в низькій концентрації. 
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Новинкою на ринку косметичних інгредієнтів є емульгатори HOSTAPHAT® KL 
340 D фірми Clariant, що дозволяють досягти унікального ефекту припудрювання та 
відчуття ковзання на шкірі. Їх характеристики: 

• призначені для жирної і комбінованої шкіри; 
• легко розподіляються, швидко вбираються шкірою і створюють ефект 

припудрювання; 
• оптимальне застосування в рецептурах незмиваємих лосьйонів, наприклад, 

сонцезахисних, після засмаги, для автозасмаги, анти-акне, репелентів проти 
комах. 

Технологічні характеристики: 
• INCI: Trilaureth-4 Phosphate; 
• •о/в емульгатор;  
• •рідкий ; 
• •«холодна» технологія; 
•  сумісність з УФ-фільтрами; 
• сумісність з електролітами; 
• сумісність з етанолом (до 10%); 
• придатний в широкому діапазоні значень РН: 2…10; 
• ГЛБ: 13; 
• дозування: 1,0…3,0%. 
З термодинамічної точки зору емульгатор, адсорбуючись на межі розподілу фаз у 

вигляді тонких адсорбційних оболонок, знижує міжфазний поверхневий натяг, 
перешкоджає коалесценції частинок дисперсної фази і утримує їх в десперсійному 
середовищі, чим і забезпечує агрегативну стійкість емульсій.. 

Молекули емульгаторів дифільні, вони складаються з вуглеводневого радикала 
(неполярна частина) і полярних груп. Їх емульгуюча дія тим ефективніша, чим краще 
збалансовані молекули в полярні і не полярні групи.  

Раціональне поєднання ПАР з перевагою гідрофільних і гідрофобних 
властивостей лежить в основі створення так званих емульгуючих сумішей,  
стабілізуючий ефект яких у відносно гетерогенних систем перевищує емульгуючу 
здатність ПАР одного виду. Це зв'язано, насамперед, з тим, що поєднання ПАР 
різних типів дає можливість одержати сумарне значення ГЛБ суміші ПАР близьке до 
значення критичного ГЛБ олійної фази емульсії, що у свою чергу підвищує товщину 
адсорбційного шару і відповідно підвищує стійкість емульсії. 

Емульгуючі суміші Clariant HOSTACERIN® WO призначені для застосування в 
рецептурах засобів для сухої, чутливої та зрілої шкіри.  

Технологічні характеристики: 
• INCI: Ethylhexylstearate, Polyglycerly-2 Sesquiisostearate, Cera Alba, Cera 

Microcristallina, Mineral Oil, Magnesium Stearate, Aluminium Stearate; 
• •о/в емульгатор;  
• •м'яка паста ; 
• •«стандартна» технологія; 
•  сумісність з УФ-фільтрами; 
• самоемульгуюча суміш; 
• дозування: 10…12%. 
З метою забезпечення стабільності емульсій типу в/о використовується комплекс 

емульгаторів з оптимальним співвідношенням: 30% емульгатора 2 роду, 70% – 1 
роду. Додатковим стабілізуючим фактором, що забезпечує необхідні консистентні 
властивості косметичного засобу є використання тугоплавких гідрофобних речовин, 
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природа яких повинна відповідати природі середовища (приклад: рослинні олії 
згущують натуральними восками, мінеральні – вазеліном, парафіном). 
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На сучасному ринку сушених овочів України переважає вагова продукція, 

основними споживачами якої є підприємства з виробництва продуктів швидкого 
приготування (супів, каш, бульйонних кубиків), кетчупів, майонезів, ковбасних 
виробів, плавлених сирів тощо, а також заклади ресторанного господарства. Готові 
до споживання сушені овочеві продукти практично відсутні. Тому актуальним є 
формування та дослідження споживних властивостей натуральних та біологічно 
цінних сушених овочевих снеків. 

 В якості основної сировини обрано баклажани. Вони мають високу харчову та 
біологічну цінність, характеризуються високою засвоюваністю, є чудовим джерелом 
калію (238 мг/100 г), пектинових речовин, фенолів та антоціанів. 

Висушені без попередньої обробки баклажани можуть використовуватися лише 
як напівфабрикат. Для отримання готової до споживання сушеної баклажанової 
продукції (снеків) необхідна попередня обробка сировини перед висушуванням. Були 
відпрацьовані бланшування, обробка солями, водними розчинами кислот і солей, 
екстрактами пряно-ароматичних овочів, спеціями та овочевими соками. 

Для стабілізації кольору нарізаних баклажанів та зменшення вмісту глікозиду 
соланіну обрано їх витримування протягом 20 хв у водному розчині (1% солі та 
0,05% аскорбінової кислоти). 

Для надання готовій сушеній продукції хрусткої консистенції та характерних 
смакових властивостей обрано наступне витримування сировини протягом 30 хв у 
свіжовіджатому купажованому соці з овочевих культур, основним інгредієнтом якого 
є сік із солодкого перцю. Також для приготування купажованого соку використано 
селеру коренеплідну, зелень кропу та петрушки. Солодкий перець містить велику 
кількість вітаміну С (250 мг/100 г), є джерелом Р-вітамінних флавоноїдів, 
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каротиноїдів, заліза та цинку. Селера містить багато ароматичних речовин, що надає 
готовому продукту інтенсивно вираженого пряного аромату. Зелень кропу та 
петрушки характеризуються високим вмістом калію, кальцію, магнію, фосфору, 
заліза, вітаміну С та ефірних олій, петрушка також містить велику кількість β-
каротину (5,7 мг/100 г). Отримані шляхом прямого віджиму соки купажували у 
об’ємному співвідношенні 70, 25 і 5% відповідно. До купажу додано поліпшувачі 
смаку у наступних кількостях: цукор – 9,0 %, сіль – 2,8 %, часник – 1,4 %. 

Попередньо оброблені баклажани висушували у конвективній сушарці спочатку 
при температурі 70 ºС протягом 10 хв (при цьому інактивується більшість ферментів, 
гинуть мікроорганізми у вегетативній формі), потім при температурі 55 ºС протягом 
5 год [1]. 

Отримані в такий спосіб сушені баклажанові снеки зі смаком солодкого перцю 
характеризуються високими органолептичними властивостями. Вони мають рівну, 
гладку поверхню, однорідний колір, хрустку консистенцію, притаманну чіпсам, 
гармонійні смак та запах. 

Для оцінки харчової цінності отриманих снеків у досліджуваних зразках 
визначали вміст загального цукру, інвертного цукру та сахарози 
фотоколориметричним методом на КФК 3-01 за ДСТУ 4954:2008; вміст клітковини – 
прямим ваговим методом за методикою Х.Н. Починка; вміст протопектину та 
розчинного пектину – спектрофотометричним методом на Specord 210. Контролем 
слугували сушені баклажани без попередньої обробки. Результати досліджень 
засвідчили незначне підвищення вмісту редукуючих цукрів (на 2,5%) за рахунок їх 
дифузії із овочевих соків. Також відбулося збагачення клітковиною (на 4,1%) та 
протопектином (на 1,8%) внаслідок потрапляння на баклажанові смужки м’якоті 
купажованого соку. Використання цукру в якості поліпшувача смаку купажу сприяло 
суттєвому підвищенню вмісту сахарози у снеках (приблизно у 2,5 рази). Так як під 
час висушування відбувається зменшення кількості водорозчинних речовин, вміст 
розчинного пектину у снеках знизився на 23,8% порівняно зі свіжими баклажанами. 

Для оцінки біологічної цінності баклажанових снеків зі смаком солодкого перцю 
у досліджуваних зразках визначали вміст аскорбінової кислоти йодометричним 
методом за ГОСТ 4556-89; вміст каротиноїдів за ДСТУ 4305:2004 і поліфенольних 
сполук за ДСТУ 4373: 2005 – спектрофотометричним на Specord 210; вміст 
мінеральних елементів – методом атомно-емісійної спектрометрії на Optima 2100 DV. 
Результати досліджень засвідчили збагачення снеків вітаміном С на 22,7% відносно 
сушених баклажанів без попередньої обробки та збагачення β-каротином приблизно 
у 4,4 рази відносно свіжих баклажанів. Досліджувані зразки характеризуються 
високим вмістом поліфенольних сполук – 5763±24 мг/100 г. Споживання 50 г 
баклажанових снеків зі смаком солодкого перцю забезпечує задоволення третини 
добової потреби у Натрії, близько чверті добової потреби у Калії, 1/13 – у Магнії та 
Кальції, 1/20 – у Ферумі, 1/25 – у Фосфорі. 

Для оцінки безпечності отриманих баклажанових снеків у досліджуваних зразках 
визначали вміст токсичних елементів – методом атомно-емісійної спектрометрії на 
Optima 2100 DV; показники мікробіологічної безпечності (БГКП, кМАФАнМ, 
патогенні мікроорганізми, плісеневі гриби і дріжджі) – згідно з загальноприйнятими 
методиками; вміст глюкоалкалоїду соланіну – за методикою, схваленою Головним 
управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР від 11.11.1987 р. [2, с. 259]. Вміст 
токсичних елементів знаходився у межах гранично допустимих концентрацій [3]. 
Результати досліджень засвідчили мікробіологічну безпечність зразків. Попередня 
обробка 1%-м розчином кухонної солі з додаванням 0,05% аскорбінової кислоти 
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забезпечила зниження вмісту соланіну у сушених баклажанових снеках на 29,84% 
відносно свіжих баклажанів. 

Отже, сушені баклажанові снеки зі смаком солодкого перцю характеризуються 
високою поживною та фізіологічною цінністю. Попередня обробка сировини перед 
висушуванням сприяє отриманню високоякісної та безпечної для споживання 
сушеної баклажанової продукції, готової до споживання.  
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Уміння досягти враження за рахунок створення особливо яскравої художньої 

форми ювелірного виробу, а не тільки за рахунок дорогоцінних матеріалів, відрізняло 
роботи відомих російських майстрів фірми Карла Фаберже, що набули світового 
визнання. 

Актуальність даної теми полягає у дослідженні особливих ідентифікаційних 
ознак історичних ювелірних виробів за рахунок використання ексклюзивних  
матеріалів і особливої техніки виробництва. 

Теоретичне дослідження було виконане з використанням загальнонаукових 
методів таких, як аналіз, синтез, індукція, дедукція. 

У роботах всесвітньовідомих майстрів фірми «Фаберже» відбулося чудове злиття 
європейських і російських художніх традицій, і справа не тільки в знаменитих 
пасхальних яйцях. Засновником фірми «Фаберже» був Густав Фаберже, який у 1842 
році на Великій Морській вулиці в Петербурзі відкрив ювелірну фірму. У майстерні 
Фаберже створювали шедеври. Успіх фірми зростав так швидко, що Карлу Фаберже 
довелося відкрити свої представництва в Москві, Одесі, Києві, а потім і в Лондоні. 
Основний принцип Фаберже був простий - кожен виріб має бути виготовлено в одній 
майстерні одним майстром. Тим самим виріб Фаберже був не безіменною 
продукцією Дому, а справжньою роботою майстра, ім'ям якого він був підписаний. У 
цьому і полягав секрет феноменального успіху Фаберже. 
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Прекрасні речі Фаберже доставляють не тільки задоволення. Їхня витонченість, 
оригінальність і неймовірність демонструє, що ювелірна справа може стати великим 
мистецтвом, перетворюючись на частину світової культурної спадщини, в одному 
ряду з вищими творами живопису і культури. 

Головне досягнення майстрів фірми «Фаберже» в ювелірній справі - технологія 
виготовлення найскладніших емалей. Особливістю виробів Фаберже була так звана 
емаль «en plein» - гладке покриття досить великих поверхонь. Подібно до того, як К. 
Фаберже комбінував поверхні з матового і шліфованого золота, він використовував 
контрасти глухої і прозорої емалі, причому остання прикрашалася малюнком, 
вигравіруваним на металі, що просвічувався крізь емаль.  

Іншою властивістю деяких емалей К.Фаберже є ефект зміни кольору при легкому 
повороті виробу, так званий ефект люмінесценції. Мистецтво гільйоширування, яке 
полягає у покритті прозорою кольоровою емаллю рифленої поверхні дорогоцінного 
металу,  Фаберже довів до досконалості. 

Особистою заслугою фірми Фаберже стало застосування в ювелірній справі 
виробних каменів, які раніше вважалися «неювелірними». Широку палітру 
самоцвітів: амазоніт, хризопраз, халцедон, нефрит, бірюзу, яшму він сміливо поєднує 
з дорогоцінними металами та дорогоцінним камінням. Ламаючи всі традиції і канони, 
майстер включає в деякі прикраси олово, а прямокутні брошки з карельської берези, 
оправлені в діаманти, з його легкої руки тут же входять в моду світських кіл. 

Кількість і якість діамантів у виробах фірми Фаберже завжди підпорядковувалося 
художньому задуму: вони монтувалися на поверхні предмета залежно від ледь 
помітних відтінків. Особлива та мабуть сама відмінна риса виробів фірми Фаберже - 
їх вишукана конструктивність, яка виражалася в пошуку завжди принципово нових, 
оригінальних конструкторських рішень. 

Вершиною ж діяльності фірми по праву вважаються яйця Фаберже, виконані з 
дорогоцінних металів і каменів. Традиція дарувати пасхальні яйця - символ 
народження життя, воскресіння - існувала в Европі з XVI століття. А традиція 
виготовляти та прикрашати яйця перед Пасхою виникла дуже давно і збереглася до 
наших днів. Тому не дивно, що виготовлення вишукано прекрашених пасхальних 
яєць було і традицією і ремеслом в Російській Імперії. Яйця Фаберже — знаменита 
серія ювелірних виробів фірми Карла Фаберже. Серія створювалаль між 1885 і 1917 
рр. для російської імператорської сім’ ї і приватних покупців. Виготовлення кожного 
яйця займало практично рік. Особливо великий вклад зроблений  майстром 
Михайлом Перхіним. А також Августом Хольстром, Генріком Вігстром, Эріком 
Колліном та ін. Всього відомо про створення 71 штуки, із яких 54 імператорські. Із  
71 відомих яєць до наших днів дійшло лише 62. З них 46 імператорських, інші відомі 
за описами, рахунками і старими фотографіями вважаються загубленими. Доказом  
справжності слугує клеймо фірми Фаберже. Кожний виріб з даної колекції 
унікальний і перевершує попереднє по винахідливості та елегантності. Стиль 
Фаберже носить печатку витонченості і справжньої суворої елегантності, яка 
свідчить про високий рівень майстерності. Вартість одного яйця за цінами межі 
XIX—XX ст. складала 3000-8000 руб. (Російська  Імперія). В 2008 році було 
оголошено про відродження компанії «Фаберже» і планах відновлення знаменитих 
інкрустованих дорогоцінностями яєць. 

Ім'я Карла Фаберже стало однією з «візитних карток» Росії. Його час був 
тріумфом російського ювелірного мистецтва - вироби Фаберже займали почесне 
місце в палацах королів Англії, Болгарії, Данії, Швеції, Німеччини. Імператорські 
яйця Фаберже сьогодні знаходяться в колекціях Москви, США та Європи. У наші дні 
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справа Фаберже все ще живе і розвивається. Багато сьогоднішніх ювелірів 
намагаються наслідувати творчість Карла Фаберже. 
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Безпечність споживання (використання) товару - це споживна властивість товару, 

за якої ризик заподіяння шкоди здоров’ю людини та довкіллю в разі споживання 
товару, обмежений допустимим рівнем. Особливу небезпеку становлять токсичні 
хімічні речовини, які потрапляють до харчової продукції як під час власне його 
виробництва, так і під час зберігання та транспортування. Суттєву шкоду організму 
може завдати як пошкоджена металева тара, в яку пакують харчову продукцію, так і 
токсичність самого продукту. Більшість видів металевої тари для зберігання 
харчових консервів виготовляють з жерсті (бляхи), на яку наносять тонкий шар олова 
гарячим або електролітичним лудженням, що дає змогу покращити її зовнішній 
вигляд, підвищити корозійну стійкість, забезпечити наступне паяння упаковок. Бляха 
-  тонкий листовий метал, виготовлений зі сталі чи алюмінію, покритий оловом. Тара 
має бути стійка до корозії. Тому для запобігання  отруєнь і збереження аскорбінової 
кислоти харчового продукту внутрішні стінки бляшанки мають бути покриті 
олов'яною полудою. Бляшанка, луджена оловом з домішками свинцю є джерелом 
надходження свинцю в організм людини. Надходження свинцю в організм у кількості 
1 мг на добу може спричинити хронічне отруєння через кілька місяців, а 10 мг на 
добу — через короткий термін. Тому заборонено використовувати для лудження 
оловом, яке містить понад 1% свинцю. Загроза здоров’ю людини полягає ще й у 
тому, що продукти із високою кислотністю можуть викликати вилуговування важких 
металів із металевих ємкостей (наприклад олово, свинець), що посилюється під час 
пошкодження. Відомо, що олово, яким вкривається бляшанка – міститься і в деяких 
продуктах, переважно тваринного походження в кількості від 0,003 до 0,63 мг/кг. У 
таких пропорціях він не шкодить організму людини.  Проте надмірний вміст нітритів 
у харчових продуктах може спричинити активне виділення олов'яної полуди, що 
призводить до надмірного вмісту в продуктах олова. Отже, дана тема є актуальною і 
потребує детального вивчення. 
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Експериментальні дослідження показників зовнішнього виду зразків металевої 
тари, яка зазнала пошкодження та корозії та зразків харчових продуктів, що 
зберігалися в них проведені за допомогою мікроскопу. Час появи іржі на бляшанці, 
яка зазнала ударів різної сили при транспортуванні визначено органолептичним та 
вимірювальним методом.  Вміст свинцю та інших важких металів в зразках металевої 
тари та харчових продуктах встановлено колориметричним та спектральним 
методом .  

Встановлено, що вміст свинцю та деяких інших важких металів перевищував 
допустимі рівні в досліджуваних зразках металевої тари, що використовується для 
зберігання харчових консервів у 1,5 рази. Органолептичними дослідженнями 
виявлено, що навіть незначні деформації металевої тари, які отримані під час 
транспортування харчових консервів, викликали швидку корозію в місцях неякісно 
полуджених ділянок. Визначено, що вміст свинцю та олова в харчових продуктах, що 
зберігалися в пошкоджених бляшанках,  перевищував допустимі межі. 

Встановлено, що корозія руйнує покриття банки, зумовлює перехід у харчовий 
продукт іонів важких металів, спричинює отруєння консервів токсичними 
елементами під час тривалого зберігання. Отже, металева тара виготовлена по 
нинішніх технологіях, може призвести до отруєнь, та тяжких захворювань у людей. 
Лише мінімальне відхилення від норми використання олова призводить до 
погіршення самопочуття людини. Дана тема є дуже актуальною і потребує 
детального вивчення з метою вдосконалення технології виробництва металевої тари, 
впровадження більш сучасних видів покриттів та технологій.  
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Якісне, достатнє та збалансоване харчування для населення є не тільки 

запорукою та необхідною умовою нормального розвитку й формування людського 
організму, а й важливим фактором забезпечення продовольчої безпеки нашої 
держави. У населення України спостерігається так званий “прихований голод” за 
рахунок дефіциту у харчовому раціоні мікронутрієнтів: вітамінів, особливо 
вітамінів А, Е, С, D, макро- і мікроелементів (йоду, заліза, кальцію, фтору, селену) 
[1]. 

Розроблення технологій харчових продуктів дієтичного, лікувально-
профілактичного і спеціального призначення є доцільним та актуальним, особливо 
у зв’язку з необхідністю удосконалення системи харчування населення. 
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Негативними тенденціями у харчуванні людей є надмірне споживання 
висококалорійних продуктів та дефіцит життєво необхідних інгредієнтів в їжі. 

Хлібобулочні вироби, як продукт масового споживання, найбільш доступні для 
корекції харчової та біологічної цінності раціону людини. Незважаючи на досить 
широкий вітчизняний асортимент цих виробів, частка виробів оздоровчої продукції 
в загальному обсязі виробництва не перевищує 1…2 % [1, 2]. 

Безперервне забезпечення населення якісним хлібом з високою біологічною 
цінністю було актуальним завданням завжди, але особливо важливим це питання 
постало саме в теперішніх економічних умовах, коли спостерігається тенденція до 
розроблення нових харчових продуктів, які б задовольняли потреби сьогодення .  

Основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є борошно 
пшеничне, отримання якого супроводжується суттєвими втратами харчових 
волокон, білка, мінеральних речовин, вітамінів, що видаляються разом з такими 
цінними компонентами зерна, як зародок, алейроновий шар і багатошарові 
оболонки. Саме тому під час розроблення рецептур нових хлібобулочних виробів з 
метою надання їм функціонально-оздоровчих властивостей необхідно 
цілеспрямовано оптимізувати їх хімічний склад [2]. 

Крім традиційної, використовуються нетрадиційні та нові види сировини, 
багаті на вітаміни, мікроелементи, харчові волокна. До них належать вторинні 
молочні продукти, різноманітні білкові збагачувачі, фруктові та овочеві порошки, 
пюре, підварки і цукати з фруктів і овочів, сухі фрукти, крупка соняшника, 
екструдовані крупи, модифіковані крохмалі, глюкозно-фруктозні сиропи та ін. 
Використання такої сировини у виробництві хлібобулочних виробів дозволяє 
регулювати їх хімічний склад, покращувати харчову цінність і якість. Розроблення 
нових технологій хлібобулочних виробів і вивчення їх властивостей відбувається в 
усіх розвинених країнах світу. 

Для збагачення хлібобулочних виробів вітамінами та мінеральними речовинами 
останнім часом використовують спеціальні синтетичні комплекси (премікси).  

В хлібопекарстві як джерело вітамінів, мінеральних речовин, органічних кислот 
та інших біологічно активних речовин широко викристовуються продукти 
переробки овочів і фруктів. За кордоном практикуються технології з додаванням 
соків або пюре слив, яблук, обліпихи, моркви, томатів, буряк, топінамбуру, 
кабачків, капусти, гарбуза, винограду, петрушки, шпинату та інших [2].  

Роль нетрадиційної сировини у технології хлібобулочних виробів полягає в 
економії хлібних ресурсів, розширенні асортименту, підвищенні харчової та 
біологічної цінності.  

Перспективним напрямом розробок виробів лікувально-профілактичного 
призначення є використання порошкоподібних напівфабрикатів із плодів 
шипшини, абрикосу, чорноплідної горобини і ягід журавлини, оскільки це 
порошкоподібні напівфабрикати багатокомпонентного складу, які служать для 
збагачення виробів вітамінами, мікроелементами, харчовими волокнами . 

Останнім часом як харчові добавки до борошняних виробів  використовують 
порошки з плодів дикорослих і лікарських рослин. Привертають до себе увагу 
порошкоподібні продукти і напівфабрикати з плодів дикорослої груші та мушмули, 
горобини (листя та ягоди), сухих плодів шипшини, плодів обліпихи,  калини та її  
вичавків, плодів глоду тощо. 

Серед коренеплодів велика увага приділяється моркві, адже вона 
характеризується високою харчовою цінністю. Її коренеплоди містять порівняно 
велику кількість цукру (3-5 %), мінеральних солей, провітамін А, його біологічно 
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активну частину - β-каротин та вітаміни (мг/кг сирої речовини): В1 - 0,3-1,8; РР - 
2,0-14,7; В2 - 1,2-1,4; В6 - 1,2-1,4; С - 20-100; Р -1-0,4; пантотенову кислоту - 2,5-3,5; 
біотин - 0,02-0,03, фолієву кислоту - 1,0-1,3. До складу коренеплодів входять 
ферменти, амінокислоти, органічні кислоти. У 100 г сирого продукту міститься 11,4 
мг ефірної олії [1]. 

З огляду на наведені дані, можна стверджувати, що морква та продукти її 
перероблення є перспективною сировиною для збагачення хлібобулочних виробів. 

Проте слід пам’ятати, що внесення додаткової сировини, як правило, 
призводить до зниження якості готових виробів, або, у кращому випадку, не 
викликає їх значного погіршення. Використання нетрадиційної сировини у великих 
дозах призводить до зниження технологічних властивостей напівфабрикатів. 

Тому для нівелювання негативного впливу нетрадиційної сировини у 
виробництві хлібобулочних виробів потрібно використовувати харчові добавки – 
поліпшувачі, які мають цілеспрямовану дію на властивості напівфабрикатів і 
готових виробів залежно від їх функціонального класу, і застосовуються в 
незначних кількостях, тому майже не впливають на собівартість виробів. 
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Сьогодні на ринку України доволі широкий асортимент шкіряного взуття різних 

виробників, різних торгових марок – на будь-який смак споживача. Проте не завжди це 
взуття зручне у користуванні, стійке у носінні та може бути ремонтопридатним. А це, у 
першу чергу залежить від властивостей матеріалів шкіряного взуття, технології їх 
виробництва та оздоблення. Тема роботи актуальна, адже взуття є предметом першої 
необхідності і належить до найважливіших товарів народного споживання.  

Теоретичне дослідження було виконане з використанням загальнонаукових методів 
таких, як: аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування. 

Товарознавча оцінка взуття не можлива без вивчення його властивостей, 
визначення одиничних показників якості та проведення необхідних досліджень під час 
експлуатації. До споживних властивостей шкіряного взуття належать: 
естетичні, ергономічні, функціональні властивості та надійність. Естетичні 
властивості взуття характеризуються перш за все, фасоном та моделлю, 
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оригінальністю, новизною та їх відповідністю сучасному стилю та моді. Суттєвий 
вплив на естетику взуття чинить вид та якість шкіряного матеріалу для верху, характер 
обробки лицьової поверхні, його колір; вид і колір матеріалу підошви, який повинен 
гармоніювати зі всією конструкцією заготовки; виразністю, яскравістю й охайністю 
нанесення маркування. Ергономічні властивості взуття, насамперед, визначають 
зручність у користуванні ним. Зручність це – складний комплекс показників, на який 
впливають внутрішня форма та розмірні характеристики виробу, його маса, жорсткість 
задника, пружність підноска, які також визначаються властивостями шкіряного 
матеріалу. Ергономіка поєднує як розмірні показники, так і гігієнічні: волого- і 
теплозахисні, здатність до вологовіддачі, забруднюваність і чищення. І, насправді, 
відомий вираз «взула та забула» - дуже яскраво демонструє відчуття людини, де 
оптимально визначені ергономічні властивості. Взуття не повинне шкодити здоров’ю 
ніг, що може виникнути у зв’язку з широким використанням полімерних матеріалів, 
поганим конструюванням копил.  

До показників функціональних властивостей відносять показники, що визначають 
температуру і вологість взуттєвого простору. Взуття, з одного боку, повинне сприяти 
виходу поту назовні, а з іншого – мати вологозахисні властивості. Для взуття весняно-
осіннього і зимового призначення, зокрема юхтових чобіт, напівчобіт і черевиків, 
надзвичайно важливими є волого- і теплозахисні властивості. Під теплозахисними 
властивостями розуміють здатність взуття чинити опір надмірній тепловіддачі від 
стопи у зовнішнє середовище. Ці властивості також залежать від застосування 
матеріалів або їх конструкції. Високі теплозахисні властивості характерні для взуття, в 
якому для вкладних устілок використовують фетр або повсть, для міжпідкладок під 
деталі для верху – сітчасті матеріали, а для підошов – гуми пористої 
структури. Матеріали для утеплення взуття, особливо весінньо-осіннього призначення, 
повинні мати вологозахисні властивості. Пористі гумові підошви, що не поглинають 
вологу, мають переваги над підошвами зі шкіри. Здатність матеріалів для взуття до 
газо- і повітрообміну не має великого значення, оскільки вона забезпечується за 
рахунок конструкції, тобто нещільного прилягання до ноги, наявності перфорації, 
просічок.  

Надійність взуття полягає в збереженості, довговічності, ремонтопридатності. Для 
визначення надійності і довговічності окремих елементів взуття розроблено систему 
нормативних показників, які обумовлюються насамперед, нормами фізико-механічних 
показників шкіри, які наведено в таблиці. 

 
Таблиця 

Норми фізико-механічних показників шкіри для верху взуття 
ДСТУ 

2726–94 9705–78 3717–84 185–82 

№  Назва показників 
Для усіх 
видів, за 
винятком 
велюру  та 
нубуку 

Велюр, 
нубук 

Лакова  Замша  Юхта  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Границя міцності під час розтягування, 10 МПа не менше ніж: 
 яловиця, бичина, бугай та 

свинячі шкіри; 
1,5 1,4 1,8 - 1,6 
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1 2 3 4 5 6 7 
 шевро; 1,3 - -   
 інші 1,8 1,4 1,5 1,5 1,7–1,4 
Напруження під час появи тріщин лицьового шару, 10МПа, не менш ніж: 
яловиця, бичина, бугай; 1,5 - 1,6 - 1,3–1,5 
шеврет; 1,0 - - - - 

2 

інші 1,3 - 1,4–1,2 - - 
Подовження під час напруження 10 МПа %: 
яловиця, бичина, бугай, 
шевро, свинячі шкіри; 

20–40 25–50 15–28 не > 45 15–30 
3 

інші 15–35 20–40 15–28   

Границя міцності під час сферичного розтягування 10 Н, не менше ніж: 
шевро, шеврет; 25     
свинячі: 40 35    

4 

інші 45 40    
Границя міцності лицьового шару під час сферичного розтягування 10 МПа, не 
менше ніж: 
свинячі; 20     

5 

інші 30     
Меридіональне подовження, %: 
під час появи тріщини 
лицьового шару, не 
менше ніж: 

21 -    

під час прориву шкіри; 35–63 -    
яловиця, бугай, бичина; 40–80 50–80    

6 

свинячі; 40–65 50–90    

1 2 3 4 5 6 7 
шевро й шеврет; 40–75 5–80     
інші -     

7 Стійкість покриття до 
багаторазового зги-
нання, бали, не менше 
ніж: 

3 - 7000-
15000 

  

Стійкість покриття до мокрого тертя, оборти, не менше ніж для шкір 
З емульсійним 
покриттям; 

60     

З нітроемульсійним 
покриттям; 

100     

8 

Липкість лакового 
покриття, 10 МПа не 
більше 

-  5,5   

9 Масова частка вологи, % 10,0–16,0  8,0–12,0 16,0 10,0–16,0 
10 Масова частка оксиду 

хрому, %, не менше ніж: 
3,5  4,3 - 0,9–2,0 
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1 2 3 4 5 6 7 
11 Масова частка речовин, 

екстрагованих 
органічними 
розчинниками, % 

3,7–10,0   3,0 7,0–28,0 

12 Масова частка золи, % 
не більше 

- -  8,0–10,0 3,5 

 
Споживні властивості взуття формуються в процесі розробки конструкції і 

моделі, залежать від точності виконання технологічних операцій, ретельності 
обробки взуття, у тому числі й маркування. Проте зручність і довговічність взуття 
залежить насамперед від тих показників властивостей матеріалів, з яких вони 
виготовлені. Саме вони визначають надійність та зовнішній вигляд взуття. Високі 
теплозахисні та експлуатаційні властивості шкіряного взуття зумовлюють його успіх. 
Перевагою шкіряного взуття є також його довговічність. Шкіряне взуття майже 
непідвладне мінливому впливу моди і часу. 
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Зважаючи на активний розвиток хутряної промисловості з 30-х років минулого 

століття та маючи глибокі історико-культурні традиції застосування хутряні вироби і 
до сьогодні становлять значну частку сучасного гардеробу вбрання у побуті 
українців, що відзначається значною часткою українського ринку. Ці вироби 
користуються постійним попитом серед заможних споживачів за свої унікальні 
естетичні, ергономічні і функціональні властивості, вражаючи своєю красою, 
легкістю, великим терміном експлуатації та здатністю зберігати тепло.  

Теоретичне дослідження було виконане з використанням загальнонаукових 
методів таких, як аналіз, синтез, порівняння, індукція, дедукція, абстрагування. 

Вимоги до хутрових виробів зростають і змінюються залежно від культури 
країни, моди, розвитку моделювання та конструювання, кушнірсько-пошивного 
виробництва, насичення ринку. Хутровий виріб повинний захищати тіло людини від 
несприятливих зовнішніх умов, мати достатню зносостійкість  при експлуатації, 
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зберігати свої властивості протягом тривалого часу, відповідати вимогам гігієни, 
бути легким, відповідати сучасному напрямку моди. З цією метою розроблено 
номенклатуру показників споживних властивостей хутряних напівфабрикатів, які 
насамперед і визначають формування якості та конкурентоспроможність хутрових 
виробів (таблиця). 

 
Таблиця 

Номенклатура показників споживних властивостей хутряних напівфабрикатів 
Показники 

(властивості) 
Показники споживних властивостей 

гру-
пові 

ком-
плексні 

Шкурки в 
цілому 

Волосяного покриву Шкірної тканини 

1 2 3 4 5 
1. Гігієнічні 

Теплозахисні  Довжина, висота, густота Товщина, вологість  
Водостійкість  Густота, щільність, будова 

кутикулярного шару волосся, 
вміст жиру 

Гігроскопічність, ступінь 
продубленості, вміст 
жиру, щільність 

Вітростійкість  Щільність, густота, товщина  Товщина, щільність 
Паропроникність  Висота, густота, щільність  Товщина, поруватість 
Повітропроник-

ність  
Щільність, густота, остистість Товщина, поруватість 

Очищуваність  Будова волоса, густота, 
остистість, колір 

Щільність, колір 

 

Нешкідливість  Вміст шкідливих речовин Вміст  шкідливих речовин 
2. Фізіологічні 
 Маса  Густота, висота, щільність, 

ступінь остистості  
 

3. Психологічні 

Е
Р
Г
О
Н
О
М

ІЧ
Н
І 

 Туше  М’якість, шовковистість, 
остистість, густота, пишність  

Товщина, щільність, 
пластичність 

1. Інформаціна виразність 
 Колорит Колір, пігментація волосся, 

однорідність забарвлення 
Колір, однотонність 

забарвлення 
 Блиск  Звивистість, будова кутикул яр-

ного шару волосся, вміст жиру 
Колір, однотонність 

забарвлення 
 Фактура  Густота, пишність, 

шовковистість, муаристість, 
м’якість, кут нахилу, 
спрямованість волосся 

 

2. Довершеність виробничого виконання 

Е
С
Т
Е
Т
И
Ч
Н
І 

 Відповідність 
моді, стилю 

Рівномірність забарвлення, 
фасон стрижки, обробки  

Рівність забарвлення, 
висота ворсу  

1. Довговічність фізична 

НАДІЙ
НІСТЬ 

 Зносостійкість 
стійкість до 
механічного 

впливу 

Міцність зв’язку волосу із 
шкірною тканиною, товщина, 
густота, пружність, стійкість 

до звалювання, до 
багатократного згину волосу 

Міцність шкірної тканини 
до розтягування, стійкість 
до прориву швом, 
еластичність, стійкість до 
сухого та мокрого тертя, 
до багатократного згину, 
вологість, ступінь 
продубленості 
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1 2 3 4 5 
  Стійкість до заб-

руднення 
Будова волосу, остистість, 

колір 
Щільність, висота ворсу  

  Стійкість до 
кліматичного 

впливу 

Кольоростійкість, 
водостійкість 

Стійкість забарвлення до 
крапельно-рідкої вологи, 
світлостійкість, стійкість 
до низьких температур 

  Стійкість до 
чищення 

Стійкість до органічних 
розчинників, до розчинів 

лугів 

Стійкість до органічних 
розчинників 

 2. Здатність до зберігання 
  Стійкість до дії 

шкідників  
 Вологість, ступінь 

продубленості 
  Формостійкість Пружність, товщина волосу, 

остистість 
Пластичність, товщина, 

щільність 
  Стійкість до 

старіння 
Будова волосу, колір, вміст 

жиру 
Стійкість до міграції 

барвника, жиру 
 3. Ремонтопридатність 
   Характер малюнка, ступінь 

звитості, густота, висота, кут 
нахилу волосу 

Пластичність, міцність до 
розтягування, стійкість до 

прориву швом 
 
Природна краса хутра, високі теплозахисні та експлуатаційні властивості 

зумовлюють його успіх. Перевагою хутра є також його довговічність і можливість 
багаторазової реставрації. Хутро майже непідвладне мінливому впливу моди і часу. 
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Вченими доведено, що біологічна роль окремих компонентів харчових 

продуктів не обмежується їх значенням для організму людини як пластичних і 
енергетичних ресурсів. Їжа є джерелом інгредієнтів, які виконують регуляторну і 
захисну функцію, необхідних для узгодження діяльності всіх органів і систем 
організму, пристосування його до різних умов зовнішнього середовища, підвищення 
стійкості організму до дії хвороботворних чинників. Тобто їжа із зовнішнього 
середовища перетворюється у внутрішнє. 

Тому раціон харчування необхідно оптимізувати за рахунок розширення 
асортименту харчової продукції, яка б мала корисні властивості, завдяки 
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виробництву оздоровчих продуктів з підвищеною харчовою цінністю, з 
використанням нетрадиційної сировини. Такими продуктами можуть бути 
кондитерські вироби, зокрема цукерки, які користуються широким попитом у різних 
груп населення та мають низький вміст біологічно активних речовин (БАР). 

Помадні цукерки — це найбільш цукроємна група кондитерських виробів, що 
займає понад 50% від загального обсягу виробництва цукерок. Аналіз хімічного 
складу помадних цукерок показує їх низьку біологічну цінність, практично повну 
відсутність таких важливих біологічно активних речовин, як вітаміни, мінеральні 
речовини, харчові волокна. У зв'язку з цим, помадні цукерки мають потребу в 
істотній корекції хімічного складу в напрямку підвищення кількості біологічно 
активних речовин, при одночасному зниженні енергетичної цінності. 

На сьогодні особливої актуальності набуло використання у харчових 
технологіях нетрадиційної рослиної сировини, яка є потужним джерелом багатьох 
БАР та широко розповсюджена на території всієї України. Більшість лісових ягід, 
плодів мають лікувальні властивості, бо до їх складу входять біологічно активні 
речовини – флавоноїди, каротиноїди, вітаміни, органічні кислоти, мікроелементи 
тощо. Вони володіють чітко вираженою фізіологічною дією на організм людини, 
всіляко доповнюють нашу їжу, а багато з них вміщують вітаміни, інші корисні 
речовини в кількостях, що значно перевищують їх вміст у культурних рослинах [1].  

Саме тому в якості функціональних збагачувачів помадних цукерок було обрано 
рослинну сировину, а саме фруктову підварку з плодів шовковиці (Morus nigra), 
порошок ягід дерези звичайної (Lycium barbarum) та сироп цикорію. Ця сировина є 
доступною на території України, економічно вигідною та має позитивні 
органолептичні  і, що найголовніше, оздоровчі властивості.  

Плоди шовковиці – це відмінний засіб від самих різних хвороб. У ягодах цього 
дерева знаходиться велика кількість корисних речовин: вуглеводи (глюкоза, 
фруктоза), органічні кислоти, біофлавоноїди, ефірні олії, вітаміни групи В, C, E, K, 
PP, β-каротин. Також шовковиця містить велику кількість макроелементів (кальцій, 
натрій, магній, фосфор і калій) та мікроелементів (йод, цинк, селен, мідь і залізо). 
Плоди шовковиці рекомендують включати в раціон при порушеннях обміну речовин, 
ожирінні, дистрофічних процесах в сердечному м’язі, атеросклерозі, ішемії.  

Кореневища цикорію багаті на інулін, вітаміни групи В, С, мікро- і  
макроелементи, містять  глікозид інтибін гіркого смаку. В офіційній медицині 
цикорій використовують як шлунковий, седативний, сечогінний засіб. Корінь 
цикорію володіє цукрознижуючою дією, завдяки чому успішно застосовується в 
дієтичному харчуванні хворих на цукровий діабет. 

З літературних джерел відомо, що ягоди дерези (Lycium barbarum) містять 
багато цінних БАР, таких як флавоноїди і стероїдні сапоніни, харчові волокна, 
вітаміни (аскорбінова кислота, тіамін, рибофлавін), каротиноїди і мінеральні 
речовини (цинк, залізо, хром, магній, селен, кальцій, фосфор).  

Оскільки ці біологічно активні речовини мають важливе значення для 
нормального функціонування організму, було проводено експериментальні 
дослідження з визначення їх вмісту в обраній нетрадиційній сировині. Результати 
досліджень наведено в таблиці.  

Дослідження показали, що ягоди дерези містять значну кількість фенольних 
сполук, каротиноїдів, харчових волокон. Наявність компонентів ягід дерези в 
рецептурі помадних цукерок дозволить збагатити готові вироби БАР, які відсутні або 
вміст яких у традиційних кондитерських виробах є незначним. 

Основними технологічними процесами для виробництва помадних цукерок є: 
приготування та уварювання цукрово-патокового сиропу, приготування помадної 
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маси, темперування, формування корпусів цукерок, глазурування, охолодження та 
загортання [2]. 

 
Таблиця 

Вміст основних БАР в ягодах дерези 
№ Показник Значення 
1 Фенольні сполуки, мг % 1625 
2 Клітковина, % 2,5 
3 Вітамін С, мг % 90,4 
4 β-каротин, мг % 2,7 

 
Обрані збагачувачі вносили в різній формі та на різних технологічних стадіях 

виробництва помадних цукерок. 
Плоди шовковиці вносили в кількості 6% у вигляді підварки. Оптимальною 

стадією внесення підварки є стадія після приготування цукрово- патокового сиропу 
перед уварюваням.  

Цикорій вносили у вигляді сиропу який дозували піся приготування цукрово- 
патокового сиропу  перед уварюваням. 

За експерементальними дослідженнями ягоди дерези в даній роботі 
пропонується вносити у вигляді порошку в кінці уварювання помадних мас, на стадії 
темперування в кількості 2% до маси цукру. 

Визначено та порівняно харчову цінність традиційних помадних цукерок та 
розроблених. За результатами можна зробити висновок, що використання обраних 
збагачувачів дозволяє підвищити вміст поліфенольних сполук, інуліну, β- каротину, 
клітковини, мінеральних речовин (Fe, I, Mg), які відсутні або вміст яких у 
традиційному продукту є незначним. 
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Карамельні вироби користуються широким попитом серед споживачів, оскільки 

мають порівняно низьку ціну, приємний смак, мають яскраве забарвлення, 
привабливу загортку чим привертають увагу не тільки дітей, а й дорослих. Оскільки 
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основними споживачами карамельних виробів є все ж таки діти, то проблема їх 
якості на даний час є актуальною та звертає на себе все більше уваги. 

Для проведення досліджень на ринку м. Києва відібрано наступні зразки карамелі 
льодяникової в загортці: «Фруктова веселка» зі смаком барбарису (ПАТ «Київ-
Конті», м. Донецьк), «Рошен-мікс» (ПАТ «Рошен», м. Київ), «Дюшес» (ПАТ 
«Запорізька кондитерська фабрика», м. Запоріжжя), «Яблучна» («Cavendish & 
Harvey» Німеччина). 

Дослідження якості карамельних виробів було проведене за органолептичними та 
фізико-хімічними показниками згідно ДСТУ 3893-99 [2]. 

Зовнішні дослідження показали, що всі зразки карамелі загорнуті в етикетки, 
забарвлення в яких не переходить на поверхню карамелі. Етикетки не налипають на 
карамель. Обгортка не пошкоджена, повністю закриває карамельний виріб. Зразок 
«Cavendish & Harvey» розфасовано у бляшану банку, що робить його художнє 
оформлення цікавим та привабливим. Інші зразки розфасовані в пакети з полімерних 
матеріалів. Пакети чисті, сухі, без сторонніх запахів. Маркування досліджуваних 
зразків карамелі відповідає вимогам ДСТУ 3893-99 та ДСТУ 4518:2008 [3]. На 
пакуванні зразка «Рошен-мікс» присутнє маркування російською та англійською 
мовами. Це свідчить про те, що ця продукція експортується в інші країни. 

Згідно даних на маркуванні карамельних виробів зразків «Рошен-мікс» та 
«Дюшес» зроблено висновки, що у їх складі містяться синтетичні ароматизатори та 
барвники, а саме: тартразин та індигокармін, які можуть викликати порушення сну, 
надмірну активність та алергію. Тартразин взагалі заборонений в більшості країн 
Європи. Після зовнішнього огляду відібраних зразків карамелі, приступили до 
визначення органолептичних показників якості. Для об’єктивної органолептичної 
оцінки нами розроблено п’ятибалову шкалу, яку наведено у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Шкала оцінки рівня якості обраних зразків товару за органолептичними 
показниками 

Рівень якості Бали Характеристика якості 

Відмінно 4,8-5,0 
Продукт має високу якість за органолептичними 
показниками, придатний для споживання. 

Добре 4,0-4,7 
Продукт має хорошу якість за органолептичними 
показниками, придатний для споживання. 

Задовільно 3,0-3,9 
Продукт має задовільну якість, придатний, але не 
рекомендований для споживання. 

Нижче  
задовільного 

2,5-2,9 
Продукт має якість нижче задовільної, не придатний для 
споживання 

Незадовільно  0-2,4 
Даний продукт має незадовільну якість, абсолютно не 
придатний для споживання 

 
Результати балової оцінки досліджених зразків льодяникової карамелі в загортці 

представлено на рисунку. 
Як видно з наведених даних, щодо органолептичної оцінки – усі зразки 

відповідають вимогам нормативної документації. Встановлено, що смак у зразків 
«Дюшес» та «Рошен-мікс» занадто кислий, запах та колір надмірно виражені, що 
говорить про додавання великої кількості синтетичних ароматизаторів та барвників. 
Тому ці зразки отримують оцінку задовільно за показниками смаку, запаху та 
кольору. Найвищу оцінку – «відмінно» за всіма органолептичними показниками 
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отримав зразок карамелі «Яблучна». Він мав гармонійний смак – в міру кисло-
солодкий, з приємним ароматом яблука, колір зеленкуватий, приглушений, що 
свідчить про використання природних барвників. Поверхня зразка «Фруктова 
веселка» має неглибокі подряпини, тому за цим показником дещо знижено оцінку, 
всі інші показники без відхилень, загальна оцінка «відмінно». 
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Рис. Результати балової оцінки зразків карамелі за органолептичними показниками 

 
Відібрані 4 зразки карамелі різних виробників було досліджено на відповідність 

фізико-хімічним показникам  згідно ДСТУ 3893-99 [2]. Результати оцінки за фізико-
хімічними показниками наведено в табл. 2. 

 
Таблиця 2 

Результати фізико-хімічних показників якості зразків  
карамельної продукції 

Зразки карамельних виробів 
Показник 

Норма 
за 

ДСТУ 
Фрукт. 
веселка 

Рошен-
мікс 

Дюшес Яблучна 

Масова частка вологи,  
не вище % 

4 2,5 2,4 2,3 3 

Мас. частка ред. речовин,  
не вище % 

23 23 22,8 23 22,5 

Титрована кислотність,  
не вище % 

16 8,4 15,4 16 9,6 

Масова частка золи,  
не вище % 

0,2 0,17 0,11 0,16 0,11 

 
Аналізуючи фізико-хімічні показники зразків можна зробити висновок, що 

масова частка вологи, редукуючих речовин знаходиться в межах норми в усіх 
зразках, а саме – не вище 23%. Це свідчить про те, що на підприємстві 
дотримувалися технології виробництва, а в торгівельній мережі умов зберігання. За 
показником кислотності всі досліджувані зразки відповідають допустимим 
значенням (не більше 16%), проте зразки «Рошен» та «Дюшес» мають граничні 
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значення кислотності. Нормативне значення масової частки золи в карамельних 
виробах не повинно перевищувати 0,2%, і всі зразки відповідають цим вимогам [4]. 

Таким чином за проведеним дослідженням встановлено, що всі зразки карамелі 
відповідають вимогам  ДСТУ 3893-99 за маркуванням, органолептичними та фізико-
хімічними показниками. Проте найвищі органолептичні показники виявлено у 
зразків «Яблучна» («Cavendish & Harvey» Німеччина), та «Фруктова веселка» (ПАТ 
«Київ-Конті»). Зразки карамелі від виробників ПАТ «Рошен» та ПАТ «Запорізька 
кондитерська фабрика» отримали оцінку задовільно, тому що мали надто кислий 
смак, надмірно яскравий колір та виражений аромат, що свідчить про вміст штучних 
ароматизаторів та барвників, про які і було заявлено на маркуванні. Таку карамель 
краще не купувати для дітей та і дорослим слід вживати з обережністю. Дослідження 
у даному напрямку продовжуються.  
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Хліб і хлібобулочні вироби відносяться до продуктів повсякденного попиту. 

Зернові продукти є основним і незамінним джерелом продуктів харчування, містять 
повний набір харчових речовин, необхідних для забезпечення нормальної 
життєдіяльності організму людини. Вони є важливим джерелом вуглеводів, білків, 
макро- і мікроелементів, вітамінів, ферментів, харчових волокон, фосфоліпідів та 
інших біологічно активних речовин. Маючи досить високу калорійність, зернові 
продукти за хімічним складом недостатньо збалансовані за життєво важливими 
компонентами [1, 2]. 
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Власні жири борошна і хліба характеризуються високим вмістом ненасичених 
жирних кислот, але кількість жирів у хліба невелика - лише біля 1,3%, тому 
збагачення його обраною допоміжною сировиною збалансує вміст жиру в хлібі. 
Хлібобулочні вироби на 30% покривають нашу потребу у калоріях. Деякі вчені 
вважають, що властивість хліба викликати в людини почуття ситості залежить від 
глютамінової кислоти, котра міститься в білкових речовинах хліба та відіграє 
важливу роль у процесах обміну в організмі. Цим, на думку фахівців, пояснюється 
прагнення голодної людини вгамувати голод насамперед хлібними продуктами [1, 3]. 

В якості збагачувачів житньо-пшеничної булочки по типу хліба «Бородинського» 
було обрано насіння соняшника та кунжуту, виноград сушений та грецький горіх [4]. 

Олійність селекційних сортів насіння кунжуту вище 50%. У кунжутному маслі 
присутній сезамол (метиловий ефір оксігідрохінона) - активний антиоксидант, що 
забезпечує високу стійкість кунжутного масла при зберіганні. Функціональні 
властивості антиоксидантів кунжутного насіння полягають в наступному: вітаміни 
групи В проявляють функції коензиму, виконують метаболічні функції (енергетика), 
попереджають курячу сліпоту, зміцнюють нервову систему і покращують стан 
шкірних покривів. Вітамін Е виступає антиоксидантом ліпідів і вітаміну А. Харчові 
волокна кунжуту (розчинні і не розчинні) являють собою єдиний фізіологічно 
активний комплекс, що забезпечує ряд важливих функцій, пов'язаних з процесами 
травлення та обміну речовин в цілому. Ліпіди кунжуту містять у своєму складі 
поліненасичені жирні кислоти. Лінолева і ліноленова кислоти не синтезуються в 
організмі людини.  

Насіння соняшника містить корисні жири - з них 50% поліненасичені жирні 
кислоти (105% від добової норми) і 40% - мононенасичені жирні кислоти (84% 
добової норми), вітамін E - відноситься до групи антиоксидантів, необхідний для 
збереження молодості і регенерації шкіри, бере участь у клітинному метаболізмі, 
перешкоджає утворенню тромбів, вітаміни групи B і PP - живлять організм енергією і 
забезпечують наше емоційне здоров'я, не накопичуються в організмі, а тому повинні 
вживатися щодня,  магній - активний учасник обміну речовин, відповідає за передачу 
нервових імпульсів і скорочення м'язів, фосфор - основний елемент кісткової 
тканини в організмі, марганець - бере участь у кровотворенні і регулює діяльність 
статевих залоз, мідь і селен входять до складу ферментів, селен також бере участь у 
метаболізмі, з'єднується з вітамінами, підвищує засвоєння вітаміну Е і йоду, 
незамінні амінокислоти - тобто ті, які не можуть бути синтезовані організмом з 
власних ресурсів, а повинні надходити тільки з їжею [4]. 

Грецький горіх – виключно цінний продукт харчування, в якому міститься дуже 
багато корисних речовин. Особливо корисний для організму жир горіхів: він дуже 
багатий ненасиченими жирними кислотами - лінолевою, ліноленовою і олеїновою. 
Також містить омега-3 альфа-ліноленову кислоту, яка має виражені протизапальні 
властивості і запобігає утворенню патологічних тромбів. Дослідження показують, що 
дієта з високим вмістом альфа-ліноленової кислоти знижує ймовірність серцево-
судинних патологій на 50%. Також знижується ймовірність розвитку 
атеросклеротичних змін, оскільки омега-3 альфа-ліноленова кислота сприяє 
підтримці нормального рівня холестерину в крові. Грецький горіх цінний і своїм 
унікальним антиоксидантним складом. У цьому плоді містяться такі рідкісні 
антиоксиданти як юглон, а також таніни і флавони.  

Виноград сушений містить збережені буквально всі властивості винограду – 
100% мікроелементів і 70…80 % вітамінів, міститься значна кількість калію, натрію, 
заліза, вітамін В1, магній та фосфор. 
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Впровадження запропонованої технології дозволить одержати булочку 
покращеної харчової цінності, а саме, з підвищеним вмістом поліненасичених 
жирних кислот (омега-3, омега-6), мінеральних речовин: магній, калій, фосфор, 
кальцій, вітамінів групи В, РР та β-каротину за рахунок доданих функціональних 
інгредієнтів, таких як грецький горіх, сушений виноград, насіння соняшнику та 
кунжуту. Це дозволить розширити асортимент хлібобулочних виробів, що мають 
оздоровчу і профілактичну дію. 

Зазначена нова технологія матиме значний соціальний ефект, який полягає у 
профілактиці таких розповсюджених хвороб, як серцево-судинні, захворювання 
шлунково-кишкового тракту тощо. Внесення грецького горіха, сушеного винограду, 
насіння соняшнику та кунжуту дає можливість підвищити природний рівень БАР і 
створити булочку з необхідними споживчими характеристиками для адекватного 
харчування різних груп населення. 
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Біологічне паливо – це паливо рослинного або тваринного походження. 

Біопаливо може бути твердим, рідким чи газоподібним. Показники якості та 
безпечності залежать від виду. Проте для всіх видів біопалива одними з 
найважливіших показників якості є здатність до теплоутворення або теплота 
згоряння, а також стабільність та корозійна активність.  
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Стабільність палива – це його здатність заданий час зберігати свій фізичний стан  
та фізико-хімічні властивості в різних умовах зберігання і транспортування. На жаль 
багато видів біологічного палива та паливні суміші на їх основі мають низьку 
стабільність, що також обмежує сферу їх використання [1]. 

Корозійна активність палива визначається наявністю в його складі хімічно 
активних елементів (хлор, сірка тощо), їхніх сполук та речовин, зокрема органічних 
кислот, води і кисню. Так, рівень баластових домішок в біогазі сягає 50%, які не 
тільки перешкоджають використанню газу, але і шкодять обладнанню. Крім того 
процесс згоряння біопалива  може супроводжуватися інтенсивним утворенням 
окислів азоту (NOх), виділенням попелу (С) та появою кіптяви. 

Основні стандартні показники якості та безпечності біопалива різних видів 
наведені в таблицях 1-3. 

 
Таблиця 1 

Показники якості твердого біопалива (брикети, пелети) 
Назва показника Розмірність EN plus- A1 EN plus- A2 EN-B 

Теплота згоряння  МДж/кг ≥ 16,5  ≥ 16,3  ≥ 16,0 
Вологість  % ≤ 10  ≤ 10  ≤ 10 
Дрібна фракція/Пил  %          ≤ 1 ≤ 1  ≤ 1  
Механічна стійкість % ≥ 97,5 ≥ 97,5 ≥ 97,5 
Зольність  % ≤ 0,7 ≤ 1,5  ≤ 3,0 
Показник плавління золи ≥ С ≥ 1200 ≥ 1100 ≥ 1100 
Хлор  % ≤ 0,02 ≤ 0,02 ≤ 0,03 
Сірка  % ≤ 0,03 ≤ 0,03 ≤ 0,04 
Азот % ≤ 0,3 ≤ 0,5 ≤ 1,0 
Свинець, Хром, Мідь, Нікель мг/кг ≤ 10 ≤ 10 ≤ 10 
Арсен  мг/кг ≤ 1  ≤ 1  ≤ 1  
Кадмій  мг/кг ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5 
Ртуть мг/кг ≤ 0,1 ≤ 0,1 ≤ 0,1 
Цинк мг/кг ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

 
Класи ENplus - A1, ENplus-A2, а також EN-B - три стандарти якості пелет, що 

базуються на специфікаціях EN 14961-2:2011 [2].  
 

Таблиця 2 
Основні фізико-хімічні показники біодизельного палива 

 (за ДСТУ 6081:2009) [3] 
Назва показника Розмірність Значення 

1 2 3 
Вміст ефірів   % (м/м)  96,5  
Густина за температури 15 ºС   кг/м3 860-900 
Кінематична в’язкість за температури 40 ºС  мм2/с 3,5-5,0  
Температура спалаху у закритому тиглі, не менше ніж  ºС 120 
Масова частка сірки, не більше ніж  мг/кг 10 
Коксівність 10% залишку перегонки, не більше ніж  % (м/м) 0,3 
Цетанове число, не менше ніж   51 
Зольність, не більше ніж  % (м/м)  0,02  
Вміст води, не більше ніж  мг/кг 500 
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1 2 3 
Вміст механічних домішок, не більше ніж  мг/кг 24 
Окисна стабільність, 110 ºС, не менше ніж  годин 6,0 
Кислотне число, не більше ніж  мг  КОН/г 0,50 
Йодне число, не більше ніж   г J2 /100 120 
Метилові ефіри ліноленової кислоти, не більше ніж  % (м/м) 12,0  
Вміст метанолу, не більше ніж  % (м/м) 0,20 
Вміст моногліцеридів, не більше ніж   % (м/м) 0,80 
Вміст дігліцеридів, тригліцеридів, не більше ніж, кожного % (м/м)  0,20 
Спільний гліцерин, не більше ніж  % (м/м)  0,25 
1-а група лужних металів (Na+K), не більше ніж  мг/кг 5,0 
2-а група лужних металів (Ca+Mg), не більше ніж  мг/кг 5,0 
Вміст фосфору, не більше ніж  мг/кг 10,0 

 
Таблиця 3 

Фізико-хімічні властивості біогазу [4]. 
Назва показника Розмірність Значення 

Об’ємна теплота згоряння МДж/м3 21,5 
Границя спалахування у повітрі % 6…12 
Температура займання °С 650…750 
Критичний тиск біогазу МПа 7,5 
Критична температура  °С -2,5 
Нормальна густина кг/м3 1,2 
Метан (CH4) % 50-70 
Вуглекислий газ (CO2) % 25-45 
Сірководень та водень (H2S + H) ≥% 3 

 
Лише за дотримання зазначених показників якості та безпечності біопалива, його 

можна використовувати як альтернативу природним енергоносіям. 
Але зростання обсягів використання біопалива вже сьогодні стало причиною 

виникнення цілої низки екологічних і соціально-економічних проблем глобального 
масштабу. Все це обумовлює необхідність відповідного нормативного забезпечення 
виробництва біопалива в країні.  
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У наш час в Україні гостро постала проблема гіпоміктоелементозів [1]. Дефіцит 

мікроелементів знижує опірність організму до різних захворювань, прискорює 
процес старіння, посилює негативний вплив несприятливих екологічних умов, 
перешкоджає  формуванню  здорового  покоління [2].  

На сьогодні збагачення мінеральними речовинами продуктів із зерна є  
актуальним. Доцільно проводити мінералізацію зернових культур шляхом  
пророщування їх у мінералізованих поживних середовищах. Саме при такому способі 
оброблення зерна, іони металів включаються в органічні комплекси (металобілкові 
сполуки), які є легкозасвоюваними для людського організму. Для отримання 
мінералізованої зернової сировини було обрано зерно кукурудзи, яке пророщували з 
використанням розчинів солей Хрому та Цинку.  

Найважливіша біологічна роль мікроелемента Хрому в організмі людини полягає 
в регуляції вуглеводного обміну та рівня глюкози в крові. Він нормалізує 
проникність клітинних мембран для глюкози, процеси використання її клітинами і 
депонування. Хром збільшує чутливість клітинних рецепторів тканин до інсуліну, 
полегшуючи їх взаємодію і зменшуючи потребу організму в інсуліні. Він здатний 
підсилювати дію інсуліну в усіх метаболічних процесах, що регулюються цим 
гормоном.. Дефіцит Хрому в організмі, крім підвищення рівня глюкози в крові, 
призводить до підвищення тригліцеридів і холестерину в плазмі крові і в кінцевому 
підсумку спричинює атеросклероз. Вплив Хрому на ліпідний обмін також 
опосередковується його регулюючою дією на функціонування інсуліну. Хром має 
велике значення для профілактики цукрового діабету і серцево-судинних 
захворювань. Крім того, в експериментах на тваринах показано, що нестача Хрому 
призводить до затримки росту, викликає нейропатію та порушення нервової 
діяльності. Необхідно підкреслити, що зловживання цукром збільшує потребу в 
хромі і, в той же час, його втрату з сечею. У останні п’ятнадцять років хром став 
дуже популярним в лікуванні ожиріння. Його ефективність в регулюванні маси тіла 
пов’язана із здатністю регулювати рівень глюкози в крові, зменшуючи тим самим 
потяг до солодкого [3, 4].  

Цинк є незамінним елементом для організму людини. Він міститься у всіх 
тканинах організму людини. На клітинному рівні цей хімічний елемент стимулює 
утворення полісом, сповільнює вільно радикальне окислення, що каталізується 
залізом. Також Цинку належить важлива роль у синтезі білка та нуклеїнових кислот. 
Він є необхідний для стабілізації структури ДНК, РНК та рибосом [5]. Цинк виконує, 
багато функцій в організмі людини: приймає участь в процесах дихання, білкового та 
нуклеїнового обміну, формуванні імунітету. Цинк відіграє важливу роль у реалізації 
гормональних функцій в організмі. Він безпосередньо впливає на синтез та 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

206 

функціонування інсуліну. У чоловіків Цинк бере участь у синтезі тестостерону та 
функціонуванні статевих залоз, у результаті чого спостерігається зворотний зв'язок 
між рівнем Цинку в організмі і потенцією. Він є необхідним чинником і для жіночого 
організму, так як входить в структуру рецепторів для естрогену, регулюючи таким 
чином всі процеси в організмі. Цинк життєво важливий для функціонування тимуса і 
нормального стану імунної системи організму. Цинк володіє ранозагоювальною дією, 
бере участь у роботі смакових і нюхових рецепторів, необхідний для функціонування 
центральної нервової системи, у тому числі для процесів запам'ятовування [6]. 

Але і Цинк, і Хром елементи ряду важких металів, які при передозуванні можуть 
завдавати непоправної шкоди живим організмам. 

Для встановлення впливу іонів Хрому на процес пророщування зерна кукурудзи 

були приготовані розчини солей: Хрому OHSOCrK 224 10)( ⋅  концентрацією: 

0,0005%,…0,003%. Відповідно концентрація Хрому в таких розчинах становила: 
0,00005%…0,0003%. Вплив іонів Цинку на процес пророщування зерна кукурудзи 
перевіряли за допомогою розчинів сульфату Цинку концентрацією: 0,0005%...0,01%, 
що відповідало вмісту Цинку в них: 0,0002%…0,004% 

За об’єкт порівняння використовували зерно замочене у чистій воді. Замочування 
та пророщування зерна кукурудзи проводили в інтервалі температур 18о С протягом 
шести діб. Кінець пророщування визначали за довжиною корінчиків, яка складала 
одну довжину зернівки та довжиною листочка  – 0,2…0,3 мм 

Проведені дослідження засвідчили, що в присутності сульфату Цинку в 
замочувальній воді в кількості 0,0005%...0,002% зерно кукурудзи проросло в 1,5…2,7 
рази швидше ніж у чистій воді. При збільшенні концентрації солі Цику від 0,0025% 
до 0,003% інтенсивність проростання знижується.  

Дослідження щодо впливу іонів Хрому на пророщування зерна кукурудзи 
показали, що низькі концентрації солі хрому (0,001%) у замочувальній воді 
приводять до підвищення інтенсивності проростання зерна кукурудзи в 1,2 рази в 
порівнянні з інтенсивністю пророщування у воді. При збільшені концентрації солі 
хрому у замочувальній воді (0,002%, 0,003%) відсоток пророслих зерен кукурудзи 
зменшується в 1,4…1,7 рази. 

Отже для збагачення зерна кукурудзи іонами Хрому та Цинку концентрація солі 
Хрому та солі Цинку в замочувальній воді не повинна перевищувати 0,001%; 0,002% 
відповідно. Отримані зразки солодів перевірили на вміст в них елементів Цинку та 
Хрому. Встановлено, що в кукурудзяному солоді вміст Цинку зріс у 5 разів, а Хрому 
в 2 рази у порівнянні з їхнім вмістом у зерні кукурудзи. 
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Хлібобулочні вироби вживаються в їжу щодня, тому необхідно, щоб вони не 

лише володіли відмінними смаковими властивостями, але й були корисними і 
відповідали вимогам сучасних споживачів. До того ж, хліб має досить рідкісні для 
продуктів харчування властивості – він не набридає, що дозволяє включати його у 
раціон повсякденно. 

Проблема якості хлібобулочної продукції, яка надходить на продовольчий ринок 
на сьогоднішній день є однією з найбільш актуальних, тому завданням підприємств-
виробників є створення високоякісного соціального продукту, який буде 
розповсюджуватися за доступної ціною і зможе завоювати прихильність споживачів. 

В даній роботі наведені результати дослідження конкурентоспроможності 
хлібобулочних виробів ДП «Златодар» у м. Золотоноша, Черкаської області та 
обґрунтовано доцільність розширення асортименту їх продукції [1]. Підприємство 
розпочало свою діяльність у 1900 р. і є одним із основних постачальників 
хлібобулочних виробів на споживчий ринок.  

Нинi асортимент продукції хлiбокомбiнату нараховує понад 15 найменувань 
хлібобулочних виробів. Це продукція масового споживання - хліб «Житній» із 
житнього борошна, хліб «Пшеничний» із пшеничного борошна вищого ґатунку, 
рогалики, плетінки, маковики тощо. Також за вдосконаленою технологією на 
підприємстві виготовляють пампушки.  

Порівняно з 2013 роком за останній рік на підприємстві ДП «Златодар» зросли 
обсяги виробництва хлібобулочних виробів до однієї тонни за добу. Тому так 
важливо продовжувати роботу з оновлення та розширення асортименту з 
урахуванням побажань споживачів. 

Об’єктом дослідження було обрано хліб «Пшеничний», який є соціальним 
продуктом та користується високим попитом серед споживачів, а відтак, обсяги його 
виробництва на підприємстві є найбільшими.  

Конкурентоспроможність продукції ДП «Златодар» оцінювали відносно 
аналогічних хлібобулочних виробів які виробляються на підприємствах - головних 
конкурентів ДП «Златодар» у Черкаській області. Ними стали:  
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– ТОВ «ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД»; 
– Ватутінський хлібокомбінат; 
– Гельмязівський хлібокомбінат. 

Під час проведення дослідження при оцінці якості керувались вимогами ДСТУ 
7517:2014 «Хліб із пшеничного борошна. Загальні технічні умови» [2]. 

Результати розрахунку комплексного показника споживчих властивостей зразків 
та узагальнюючого показника конкурентоспроможності хліба «Пшеничного» різних 
виробників наведені у таблиці 1. 

Отримані дані свідчать про те, що на споживчому ринку м. Золотоноша найбільш 
конкурентоспроможним є хліб «Пшеничний» вироблений ДП «Златодар», друге 
місце посідає продукція Гельмязівського хлібокомбінату, на третьому місці з сумою 
балів 0,70 хліб «Пшеничний» ТОВ «ЧЕРКАСИХЛІБ ЛТД».  

Для забезпечення та підтримання високої конкурентоспроможності 
хлібопекарському підприємству необхідно постійно вдосконалювати товарну 
політику, покращувати якість, підвищувати рівень кваліфікації персоналу, 
впроваджувати інноваційні технології, проводити модернізацію форм збуту 
продукції.  

Хоча існуючий асортимент хлібобулочних виробів досить різноманітний, 
постійно ведеться велика робота з його розширення та поліпшення. 
 

Таблиця 1 
Розрахунок показника рівня конкурентоспроможності хліба «Пшеничного» 

 
З метою обґрунтування доцільності розширення асортименту продукції ДП 

«Златодар» нами проведено анкетування споживачів м. Золотоноша, в якому їм було 
запропоновано оцінити показники якості хлібобулочних виробів за п’ятибальною 
шкалою. За результатами опитування було встановлено, що споживачі даної 
продукції в цілому задоволені пропозицією ДП «Златодар» і високо оцінили її якість, 
яка в середньому становила 4,5 балів.  

Аналіз споживацьких уподобань з асортименту показав, що найчастіше 
споживачі купують хліб «Пшеничний» вищого ґатунку – йому віддають перевагу 

Найменування показників 
ТОВ 

«Черкаси-
хліб ЛТД» 

Ватутінський 
хлібокомбінат 

Гельмязівський 
хлібокомбінат 

ДП 
«Златодар» 

1. Комплексний показник 
споживчих властивостей, 
бали 

4,75 3,75 4,41 
4,99 

(базовий) 

2. Узагальнюючий 
показник конкуренто-
спроможності за всіма 
показниками 

0,95 0,75 0,88 1 

3. Роздрібна ціна, грн. / Кг  9,06 8,33 6,87 6,62 
4. Відношення ціни  хліб 
«Пшеничний» до ціни 
базового зразка 

1,36 1,25 1,03 1 

5.Інтегральний показник 
конкуренто-спроможності 

0,70 0,60 0,85 1 
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85,9% опитаних респондентів. Високий рівень попиту на батон – 80,1% опитаних 
купують його також щодня або через день (рис. 1). Найменшим попитом у 
споживачів користується хліб із поліпшеними споживчими властивостями і хліб 
дієтичний (його купує кожний четвертий респондент), адже, як правило, ці види 
хлібу дорожчі звичайного.   

Як видно з рис. 1 споживачі віддають перевагу соціальним сортам хліба купуючи 
їх щодня або через день. Головною проблемою, яка виникає при продажу соціальних 
хлібобулочних виробів населенню з середнім рівнем доходів – це небажання 
купувати більш якісних хліб з певними властивостями та відповідно вищою ціною. 
Іншими словами, можна зробити висновок, що населення звикло купувати дешеву 
продукцію незважаючи на її якість. Тож задля збереження живої конкуренції 
підприємство повинно прагнути виробити  більш якісну продукцію та за найнижчою 
ціною.  

Було встановлено, що поряд з вибором хліба, що випікається з традиційних видів 
сировини, тобто пшеничного або житнього борошна, споживачі прагнуть, аби 
підприємство ДП «Златодар» розширило асортимент, шляхом введення нових видів 
продукції. Тому доцільно б було розширити асортимент, шляхом започаткування 
виробництва батонів звичайних.  

 
 

 
 

Нині випічка хліба та здоби на підприємстві відбувається у міні-пекарні, що діє 
на базі їдальні. Там працюють дві електропечі, підведені нові комунікації та 
проведено модернізацію обладнання. Так як вся продукція, що виготовляється на 
підприємстві виробляється вручну, спеціального обладнання для виробництва 
батонів не потрібно. 

Виходячи з того, що завданням підприємства є створення високоякісного 
продукту з відмінними органолептичними та фізико-хімічними  показниками та 
забезпечення потреби міста і району в доступному для всіх верств населення  
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продукту, ДП «Златодар» має постійно слідкувати за подальшим оновленням ринку 
хлібобулочних виробів в Черкаській області та швидко реагувати на зміни, щоб 
задовольнити попит широкого кола споживачів.  
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Традиційна технологія виробництва гірких настоянок передбачає настоювання 

рослинної сировини на водно-спиртовій суміші протягом 10-14 діб. Настоювання 
здійснюють за допомогою двох зливів тривалість яких коливається від 5 до 7 діб 
кожний з подальшим їх купажуванням та доведенням до міцності 40%об. Цей процес 
є довготривалим, з високими витратами спирту та значними затратами на 
перероблення шроту. При цьому отримується настоянка низької біологічної цінності 
[2, 3].  

Виходячи з вищезазначеного метою досліджень було розробити спосіб 
виробництва гірких настоянок, який би забезпечив максимальне вилучення 
біологічно активних речовин, короткі терміни виробництва та зменшив витрати 
спирту і затрати на перероблення шроту. Нова гірка настоянка повинна бути не 
тільки високої якості, а й проявляти загальнозміцнюючий ефект на організм людини 
за рахунок фенольних сполук, які мають Р-вітамінну активність, беруть участь у 
процесах формування червоних клітин крові – еритроцитів, зміцнюють стінки судин, 
є потужними антиоксидантами, тобто ефективно протидіють руйнуванню 
аскорбінової кислоти, а також клітин організму вільними радикалами [1].  

Для виробництва гіркої настоянки використовували кардамон, імбир та перець 
гіркий у вигляді сухого порошку з розмірами частинок 45 мкм, що допомагає 
пришвидшити процес екстрагування. З метою максимального та швидкого вилучення 
біологічно активних речовин екстрагування проводили при температурі 40°С та 
одночасному перемішуванні протягом 80 хв. Для екстрагування використовували 
підготовлену воду з гідромодулем 10. 

Отримані екстракти відфільтровували, а шрот направляли на подальшу 
переробку. Наступною стадією виробництва є випарювання під розрідженням, яке 
проводили до заданих сухих речовин за температури 40°С з метою збереження всіх 
цілющих властивостей гіркої настоянки. В результаті отримали три водні 
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концентровані екстракти кардамону, імбиру та перцю гіркого. Вміст сухих речовин, 
вітаміну С та фенольних сполук яких наведений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Вміст сухих речовин, вітаміну С та фенольних сполук в екстрактах 
Вміст АК, 
мг/100мл 

Концентрація 
фенольних сполук, 

мг/100мл 

Вміст сухих 
речовин, % 

З/
п 

Найменування 
екстракта 

І ІІ І ІІ І ІІ 

1 Кардамон 12,76 24,16 89,40 156,42 1 2,5 
2 Імбир 25,65 32,12 301,87 508,63 3,3 4,5 
3 Перець гіркий 16,72 21,82 662,64 823,77 3,5 8,5 
Примітка. І – екстракти; ІІ – концентровані екстракти. 
 
Наступним етапом технологічного процесу було внесення до водних 

концентрованих екстрактів спирту міцністю 70%об для отримання екстрактів 
міцністю 40%об. Далі отримані екстракти купажувалися з медом згідно рецептури і 
перемішувалися протягом 15-20хв з подальшим фільтруванням.  

Було також розраховано вміст вітаміну С у готовій настоянці та відсоток 
задоволення у вітамінові С, враховуючи добові потреби для обґрунтування 
доцільності використання стадії випарювання при виробництві (таблиця 2). Об’ємні 
частини гіркої настоянки складають: екстракт кардамону – 1, екстракт імбиру – 2, 
екстракт перцю гіркого – 3 [1]. 

 
Таблиця 2 

Дані за вмістом та відсотком задоволеності у вітаміні С гіркої настоянки 
З/п Показники Значення 
1 Вміст вітаміну С в гіркій настоянці з екстрактами, мг/100мл 17,06 
2 Задоволеність у вітаміні С гіркої настоянки з екстрактами, 

мг/100мл 
9,14 

3 Вміст вітаміну С в гіркій настоянці з  концентрованими 
екстрактами, мг/100мл 

24,32 

4 Задоволеність у вітаміні С гіркої настоянки з концентрованими 
екстрактами, мг/100мл 

13,03 

 
Виходячи з даних таблиці 2, можемо зробити висновок, що стадія випарювання 

необхідна під час виробництва гіркої настоянки, спираючись на встановлені вимоги 
до збагаченого вітаміном С продукту [4]. Задоволення у вітаміні С гіркої настоянки 
без стадії випарювання становить 9,14 %, що не відповідає цим нормам. 

Запропонована технологія відкриває перспективи щодо зменшення витрат спирту 
і затрат на переробку шроту, що є економічно вигідним, та скорочення часу на 
виробництво настоянки. Суттєвою перевагою є також максимальне вилучення 
вітаміну С та фенольних сполук, цим гірка настоянка набуває високої біологічної 
цінності і справляє позитивну зміцнюючу дію на організм людини. 
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Консервна промисловість – це галузь харчової промисловості, підприємства якої 

переробляють сировину рослинного й тваринного походження і виготовляють 
консервовані продукти у герметичній упаковці. Харчові продукти, закупорені в 
герметичну тару і оброблені певний час за температури близько 100°С, називають 
консервами. 

ТОВ  «Фабрика Здорово» -  лідер у виробництві м'ясних і м'ясо-рослинних 
консервованих продуктів в Україні. Дана компанія має довгострокові прямі 
контракти на поставку продукції найбільшим мережам супермаркетів, а також 
дистриб'юторам України. 

Продукція, що випускається ТОВ «Фабрика Здорово», відповідає нормативній 
документації (ДСТУ, ГОСТ і ТУ), в якій на кожен вид консервів містяться вимоги, до 
складу яких входять перелік стандартів на сировину і матеріали, рецептури, 
технологію виготовлення, вимоги щодо якості продукту, методи досліджень, правила 
приймання, зберігання і транспортування готової продукції. 

Так, пропоную на прикладі готової продукції підприємства розглянути показники 
якості та безпеки м'ясних консервів. 

Консерви м'ясні "М'ясо курки у власному соку" виготовлені за ГОСТ 28589-2014: 
Консервы мясные. "Мясо птицы в собственном соку". Технические условия. У 
даному стандарті вказано, що за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками консерви повинні відповідати вимогам, зазначеним у таблиці. 

Вміст токсичних елементів, антибіотиків, нітрозамінів, пестицидів, нітратів і 
радіонуклідів не повинні перевищувати допустимі рівні, встановлені органами 
охорони здоров'я. 

За мікробіологічними показниками консерви "М'ясо птиці у власному соку" 
повинні відповідати вимогам промислової стерильності, встановленими органами 
охорони здоров'я для консервів групи А. 

 
Таблиця 1 
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Органолептичні та фізико-хімічні показники консерв 
Найменування показника Характеристика і норма 

Зовнішній вигляд 

Шматки м'яса на кістках даного виду птиці в желе 
або бульйоні з видимими включеннями спецій, 
моркви або білого кореня. Поверхня шкіри без 
пеньків, пір'я, синців 

Колір м'яса Властивий вареному м'ясу даного виду птиці 
Колір желе (бульйону) Від золотисто-жовтого до темно-жовтого 

Запах і смак 
Приємні, властиві м'ясу птиці даного виду у 
власному соку в поєднанні з прянощами і 
корінням, без сторонніх запахів і присмаків 

Консистенція М'ясо соковите, легко відділяється від кістки 
Масова частка хлористого натрію 
(повареної солі),% 

1,0-1,3 

Сторонні домішки Не допускаються 
 
Основою мікробіологічного контролю цієї групи консервів у заводських умовах є 

визначення мікробного обсіменіння вмісту консервних банок перед стерилізацією, 
періодичний мікробіологічний контроль сировини, напівфабрикатів та матеріалів, що 
входять до складу консервів. 

Перевірка мікробного обсіменіння вмісту консервних банок перед стерилізацією 
включає такі визначення: 

• кількість МАФАМ; 
• спор мезофільних клостридій - збудників бомбажу; 
• спор термофільних бацил - збудників плоскокислого псування консервів; 
• спор термофільних клостридій - збудників бомбажу. 
Перевірка консервів на наявність спор мезофільних клостридій, термофільних 

бацил, термофільних клостридій відбувається при виявленні мікробіологічного 
браку. 

Допустима кількість МАФАМ в 1 г продукту у кожному зразку консервів перед 
стерилізацією не повинна перевищувати 1,0 х 105 КУО. 

Допустима кількість спор: 
• мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - 300; 
• мезофільних анаеробних мікроорганізмів - 16; 
• психрофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів - 150; 
• психрофільних анаеробних мікроорганізмів - 0. 
За результатами проведення дослідження акредитованою лабораторією готова 

продукція відповідає вимогам промислової стерильності та не перевищує допустимі 
рівні вмісту токсичних елементів, антибіотиків, нітрозамінів, пестицидів, нітратів і 
радіонуклідів. Отже, Консерви м'ясні "М'ясо курки у власному соку" повністю 
відповідають ГОСТ 28589-90. 

 
1. Список літератури 

2. Збірник "Інструкція про порядок санітарно-технічного контролю консервів на 
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громадського харчування". Київ, 2001 р. - 11 с. 

3. ГОСТ 28589-2014: Консервы мясные. "Мясо птицы в собственном соку". 
Технические условия. Введ. 2015-01-01.— М.: Изд-во стандартов, 2015. – 10 с. 
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На сучасному етапі розвитку рибна галузь є важливою складовою економіки 

України, тому розробка та впровадження інноваційних технологій у рибопереробній 
галузі вимагають обов'язкового і постійного аналізу інфраструктури ринку рибної 
продукції. 

Розвиток промислового виробництва харчових продуктів актуалізує проблеми 
збереження їх якості і збільшення термінів придатності. Продукти схильні не тільки 
до мікробіологічного псування, в боротьбі з яким допомагають консерванти, а й до 
окиснювального. Зокрема, рибна сировина містить різні види жирних кислот, що 
свідчить про можливість їх окислення та передбачає необхідність у використанні 
антиоксидантів. Інформація про додавання штучних антиоксидантів в рибні продукти 
все частіше відлякує потенційних покупців цих товарів. Тому у виробників зростає 
інтерес до натуральних інгредієнтів як засобу підвищення споживчої прийнятності, 
смакових якостей, стабільності органолептичних характеристик і збільшення терміну 
придатності харчових продуктів, в яких їх використовують.  

Аналіз літературних джерел вказує на те, що у населення України 
спостерігається так званий «прихований голод» унаслідок дефіциту в харчовому 
раціоні вітамінів, особливо антиоксидантного ряду (А, Е, С), макро- і мікроелементів 
(йоду, заліза, кальцію, фтору, селену тощо). 

Антиоксиданти є важливим елементом раціону харчування. Потребу в 
антиоксидантах відчувають, насамперед, ті галузі харчової промисловості, продукція 
яких містить різноманітні види жирів, зокрема рибна промисловість.  

Ліпіди риб представляють собою суміш моно, ди- і тригліцеридів. Особливість 
даних ліпідів в тому, що в їх складі присутні поліненасичені жирні кислоти, що 
роблять жири нестійкими. Через наявність подвійних зв'язків ненасичені жирні 
кислоти схильні до швидкого окислення при взаємодії з киснем повітря. Даний 
процес призводить до псування жирів, яке спричиняє зміну кольору, смаку і запаху, 
погіршення консистенції. Також руйнуються жиророзчинні вітаміни, зменшується 
кількість фізіологічно цінних поліненасичених жирних кислот. Все це знижує 
харчову цінність та якість рибної продукції і, звичайно ж, погіршує товарний вигляд. 

Для обгрунтування доцільності використання антиоксидантів у стравах із риби 
функціонального призначення було розроблено технологію страв «Пудинг рибний зі 
шпинатом», «Запіканка рибна з броколі», «Запіканка рибна з гарбузом» та «Кнелі із 
рибного мусліну з журавлиною».  

Нами було досліджено якість рибних страв з додаванням рослинної сировини за 
допомогою здійснення органолептичної оцінки. Тобто, були використані такі 
показники, як зовнішній вигляд, консистенція, колір, запах та смак, як такі, що 
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найбільш повно дозволяють визначити якість продукту. Результати проведеної 
оцінки наведено у таблиці. 

За результатами органолептичної оцінки розроблених страв встановлено, що 
введення біоантиоксидантів в якості рослинної сировини є доцільним, адже цей 
прийом не тільки покращує якість виготовлених страв, але й додатково збагачує їх 
безліччю вітамінів, мінеральних речовин, надає готовому продукту приємних 
смакових та ароматичних властивостей, підвищує біологічну та харчову цінність, а 
також розширює асортимент риборослинних страв. 

 
Таблиця  

Органолептична оцінка розроблених страв 
Органолептичні показники  

Назва 
страви Зовнішній 

вигляд 
Консистенція Колір Запах і смак 

1 2 3 4 5 

Пудинг 
рибний зі 
шпинатом 

Підрум’янена 
скоринка, 

пудинг тримає 
форму 

Ніжна, м’яка  

Золотисто-
коричневий 

колір скоринки, 
на розрізі – 

світло-сірий з 
зеленими 

вкрапленнями 
шпинату 

Натуральний, 
властивий 

даному виду 
сировини, без 
сторонніх 
ароматів та 
присмаків 

Запіканка 
рибна з 
гарбузом 

Запіканка 
зберігає форму, 

зверху – 
золотиста сирна 

скоринка 

Соковита, 
ніжна 

Відповідний 
компонентам 

страви 

Дуже приємний, 
із яскраво 
вираженим 

ароматом гарбуза 

Запіканка 
рибна з 
броколі 

Запіканка 
зберігає форму, 

зверху – 
золотиста сирна 

скоринка 

Неоднорідна, 
соковита 

Відповідний 
компонентам 

страви 

Натуральний, 
властивий 

даному виду 
сировини, без 
сторонніх 
ароматів та 
присмаків 

Кнелі із 
рибного 
мусліну з 

журавлиною 

Кнелі 
відповідають 
формі, не 
розварені 

Пухка, ніжна, 
м’яка 

Світло-сірий із 
червоними 

вкрапленнями 
порошку із 
журавлини 

Приємний, 
властивий 

даному виду 
сировини  

 
 
При сучасному образі життя цей процес є перспективним, адже він орієнтований 

на створення збалансованої за харчовою та біологічною цінністю продукції з 
підвищеними термінами зберігання та позитивною дією на організм людини. 
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Безпека інноваційних харчових продуктів є однією з вирішальних складових 

економічної безпеки кожної держави й визначається спроможністю країни ефективно 
контролювати виробництво безпечного та якісного продовольства на 
загальновизнаних у світі засадах. Ця сфера діяльності у людському суспільстві має 
надзвичайно важливі гуманітарний, соціальний, економічний і політичний аспекти. 
Саме тому доцільним є контроль якості розробленої харчової продукції, оскільки при 
відсутності даного аспекту продукти харчування, в даному випадку соуси 
емульсійного типу функціонального призначення, можуть зазнавати змін у своєму 
складі, а в результаті невиправно впливати на здоров`я людини. 

Нами були розроблені соуси емульсійного типу функціонального призначення з 
додаванням водоростей вакаме, фукусу та біогелю «Ламідан». 

При розробці технології виробництва соусів емульсійного типу було здійснено 
оцінку органолептичних властивостей даних соусів за методом коефіцієнта 
важливості. Щоб отримати комплексну оцінку якості соусів, було присвоєно 
кожному показнику коефіцієнт вагомості, сума яких дорівнює сумі показників якості 
– 5. Коефіцієнти були розподілені  таким чином: смак – 2,1 бали, запах – 1,1 бали, 
зовнішній вигляд – 1,1 бали, консистенція – 0,4 бали, колір – 0,3 бали. Дані 
представлені на рис 1. 

 
Таблиця 1 

Органолептичні показники якості соусів емульсійного типу за методом 
коефіцієнта важливості 

Наймену-
вання 

показників 

Характеристика показників Коефі-
цієнт 
важли
-вості 

Бал Множе-
ння 

1 2 3 4 5 
Соус емульсійного типу з додаванням водоростей вакаме 

Зовнішній 
вигляд 

Однорідна, гладка маса, без плівки на 
поверхні і без грудочок 

1,1 5 5,5 

Консистенція Напіврідка, злегка грузька, еластична 0,4 5 2 
Колір Від білого до жовтувато-кремового 0,3 5 1,5 
Запах Ніжний, з ароматом гірчиці та 

водоростей 
1,1 5 5,5 

Смак Помірно солоний, злегка гострий, 
кислуватий 

2,1 5 10,5 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Загальна 
оцінка 

   25/5=5 

Соус емульсійного типу з додаванням ламідану 
Зовнішній 
вигляд 

Однорідна маса, без плівки на 
поверхні і без грудочок усередині 

1,1 5 5,5 

Консистенція Напіврідка, злегка грузька, 
еластична 

0,4 5 2 

Колір Від білого до світло-кремового 0,3 5 1,5 
Запах Ніжний, з ароматом водоростей 1,1 5 5,5 
Смак Помірно солоний, злегка гострий, з 

присмаком водоростей 
2,1 5 10,5 

Загальна 
оцінка 

   25/5=5 

Соус емульсійного типу з додаванням водорості фукус 
Зовнішній 
вигляд 

Однорідна, гладка маса, без плівки 
на поверхні і без грудочок усередині 

1,1 5 5,5 

Консистенція Напіврідка, еластична 0,4 5 2 
Колір Від білого до світло-кремового 0,3 5 1,5 
Запах Ніжний, з ароматом фукусу 1,1 5 5,5 
Смак Помірно солоний, злегка гострий, з 

присмаком фукусу 
2,1 5 10,5 

Загальна 
оцінка 

   25/5=5 

 
Таким чином розроблені соуси емульсійного типу за усіма показниками були 

оцінені у 5 балів, відповідно загальна оцінка – 5.  
Крім органолептичних показників було здійснено оцінку мікробіологічних 

показників даних соусів. В результаті було встановлено, що бактерії групи кишкових 
паличок (коліформи) в 0,01 г; патогенні мікроорганізми, в т.ч. бактерії роду 
Salmonella, в 25 г; дріжджі, КУО в 1 см3; плісняві гриби, КУО в 1 см3; умовно-
патогенні мікроорганізми (стафілокок) виявлені не були. 

Була також проведена фізико-хімічна оцінка соусів емульсійного типу 
функціонального призначення – перевірка кислотності. Згідно ДСТУ 4487:2005 
«Майонези. Загальні технічні умови» кислотність не повинна перевищувати 1,0 %. 
Після проведення досліджень та розрахунків було встановлено, що всі соуси 
емульсійного типу відповідають вимогам, оскільки кислотність соусу емульсійного 
типу функціонального призначення з додаванням водоростей вакаме дорівнює – 
0,42%, з додаванням біогелю «Ламідан»  – 0,5%, соусу емульсійного типу з 
додаванням водоростей фукусу – 0,46%. 

Отже, було перевірено якість інноваційних соусів емульсійного типу 
функціонального призначення. Внаслідок проведення органолептичних, 
мікробіологічних та фізико-хімічних досліджень було встановлено,. що розроблені 
соуси є не тільки корисними для здоров`я людини, а й безпечними, що є безумовно, 
надзвичайно важливим показником. 
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Лікеро-горілчані вироби є сумішшю різних спиртованих соків, морсів, настоїв, 

ароматних спиртів, ефірних олій, вин, коньяку, цукрового сиропу, лимонної кислоти 
та інших харчових інгредієнтів, а також спирту і води. Як джерело цінних 
смакоароматичних та біологічно активних речовин використовується широкий 
спектр рослинної сировини та різноманітні настої, ароматичні спирти. 

Насьогодні ринок лікеро-горілчаної продукції достатньо різноманітний. Об’єми 
виробництва та споживання напоїв зростають швидкими темпами. Головним 
завданням промисловості є формування безпечності лікеро-горілчаних напоїв та 
зниження їх токсичної і канцерогенної дії на здоров’я людини.  

Згідно ДСТУ 4257:2003 “Напої лікеро-горілчані” допустимий рівень шкідливих 
речовин у лікеро-горілчаних виробах повинен відповідати вимогам, зазначеним в 
таблиці. 

 
Таблиця  

Допустимий рівень важких металів, миш’яку і радіонуклідів  
в лікеро-горілчаних виробах 

Назва показника Допустимий рівень, не більше 
Вміст важких металів, мг/кг 

Свинець  0,3 
Кадмій  0,03 
Ртуть  0,005 
Цинк  10 
Мідь 5 
Миш’як 0,2 

Вміст радіонуклідів, Бк/кг 
Цезій-137 50 
Стронцій-90 30 

 
Допустимий рівень шкідливих речовин у готових продуктах в сьогоднішніх 

умовах має забезпечуватись шляхом впровадження на підприємствах систем 
управління безпечності на основі принципів НАССР, яка передбачає контроль 
небезпечних чинників на всіх стадіях технологічного процесу, починаючи з 
приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. 

Ідентифікація небезпечних чинників на стадії приймання сировини та постійний 
моніторинг їх рівнів є вагомим етапом для виробництва безпечного готового напою. 

Основною токсичною речовиною, яку використовують у виробництві лікеро-
горілчаних напоїв, є спирт етиловий. Спирт етиловий – речовина наркотичного 
характеру, за ступенем дії на організм людини належить до четвертого класу 
небезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007. Основним способом фальсифікації 
лікеро-горілчаних виробів є використання технічного спирту, який для споживання 
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не призначений та не дозволяється до використання при виробництві напоїв. Заміна 
етилового спирту технічним сприяє значному кількісному збільшенню метанолу, 
сивушної олії, ефірів, вільних кислот, фурфуролу, альдегідів, кетонів та інших 
токсичних домішок.  

Безпечність та якість води як основного інгредієнту також відіграє вагоме 
значення у формуванні властивостей лікеро-горілчаних напоїв. Згідно досліджень, 
доцільним є використання води із артезіанських свердловин. Але більша частина 
лікеро-горілчаних підприємств не використовує артезіанську воду, оскільки їх 
географічне розміщення не зосереджене у зонах видобування даної води. Контроль 
води будь-якого походження обов’язково повинен бути присутнім на кожному 
підприємстві. Адже саме питна вода може вміщувати велику кількість важких 
металів та радіонуклідів, які в результаті технології переходять в готовий напій. 

Використання натуральної рослинної сировини також не забезпечує повної 
безпечності лікеро-горілчаного виробу. Тому вхідний контроль рослинної сировини 
на кожному виробництві повинен включати не тільки визначення показників якості, а 
і безпечності – важких металів, радіонуклідів, які при екстрагуванні можуть 
вилучатись у готовий лікеро-горілчаний напій.  

Узагальнені дані щодо можливих небезпечних чинників, які можуть бути 
ідентифіковані на стадії приймання сировини та матеріалів наведені у вигляді схеми 
(рис.). 

 

Рис. Небезпечні чинники на стадії приймання сировини та матеріалів 
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Отже, постійний контроль і аналіз показників безпечності сировини та 
матеріалів дозволяє впливати на виробництво та усунути ризики випуску 
небезпечних напоїв. 
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Ігристі вина користуються високим попитом серед споживачів України. Високий 

попит на ігристе та бажання отримати якомога більші прибутки спонукає виробників 
до прискорення та спрощення процесу виробництва, що спричиняє зниження якості 
вин. 

Україна тримає активний курс на інтеграцію в ЄС. Це означає, що на вітчизняний 
ринок потраплятиме все більше закордонної продукції, яка асоціюється у нашого 
споживача, насамперед, із якістю. Цей стереотип може призвести до зниження 
попиту на українську продукцію, зокрема на ігристі вина, що підвищує активність 
виробників в напрямку підвищення якості своєї продукції. При цьому вони 
зацікавлені в забезпечені доступної для споживача вартості продукції. Основним 
показником якості та безпечності ігристих вин є відповідність їхніх органолептичних 
та фізико-хімічних показників Державним стандартам України.  

На ринку м. Києва, з метою дослідження якості ігристих вин, було відібрано 
наступні зразки: №1 – «Советское шампанское» (КЗШВ «Столичний», м. Київ), №2 – 
«Советское шампанское» (ХЗШВ, м. Харків), №3 – «Радянське Шампанське» 
Таїровського вин заводу «Нива» смт. Таїрове Одеської обл. Усі обрані зразки є 
натуральними, напівсолодкими, білими ігристими винами. 

Органолептична оцінка представлених зразків проводилася за розробленою нами 
10-ти баловою шкалою в дегустаційній кімнаті з абсолютно чистим вільним від 
сторонніх запахів повітрям. Температура приміщення – в межах 15…160С. 
Оптимальна температура зразків шампанських вин у момент дегустації – 8…100С. 
Гранична кількість балів розподілена між вищезазначеними показниками, така: 
прозорість – 0,5, колір – 0,5, смак – 5, букет – 3, ігристі властивості – 1 бал. Категорії 
якості за органолептичними показниками розподілено наступним чином: «відмінно» 
– 9,0-10,0 б., «добре» – 7,5-8,9 б., «задовільно» – 5,0-7,4 б., «незадовільно» – менше 
5,0 балів. 

Для органолептичного дослідження користувалися спеціальними дегустаційними 
келихами, виготовленими з тонкого, абсолютно білого (безкольорового) скла, яке не 
має жодних відтінків та могло б спотворити забарвлення ігристих вин. Разом з цим 
бокали були у формі флейти, на довгій ніжці з високою вузькою чашею. 

Оцінку якості ігристих вин за органолептичними та фізико-хімічними 
показниками проводили у відповідності до ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні 
умови» та іншої нормативної документації [1-7]. Результати досліджень 
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органолептичних показників якості зразків ігристих вин наведено в табл. 1. 
 
 

Таблиця 1 
Результати дегустації ігристих вин українського виробництва 

Результати балової оцінки Назва показників Максимальна к-ть 
балів за показник Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 

Прозорість 0,5 0,5 0,5 0,5 
Колір 0,5 0,5 0,5 0,5 
Букет 3,0 1,7 1,5 3,0 
Смак 5,0 2,5 4,0 5,0 

Ігристі властивості 1,0 0,8 1,0 1,0 
Разом 10,0 6,0 7,5 10 

  
Результати досліджень за фізико-хімічними показниками підтвердили визначені 

органолептичні (табл. 2).  
 

Таблиця 2 
Результати дослідження фізико-хімічних показників ігристих вин 
Назва показника Значення Норма за 

ДСТУ 
4807:2007 

Зразок №1 Зразок №2 Зразок №3 
Об’ємна частка етилового 
спирту, % 10-13 10,21 11,2 10,34 
Масова концентрація цукрів, у 
перерахунку на інвертний, 
г/дм3: 

55-80 57,2 64,8 69,3 

Масова концентрація 
титрованих кислот, у 
перерахунку на винну кислоту, 
г/дм 

5,0-8,0 7,9 5,0 5,6 

Масова концентрація летких 
кислот, у перерахунку на 
оцтову кислоту, г/дм3 

не більше 
1,0 0,60 0,64 0,66 

Масова концентрація загальної 
сірчистої кислоти, мг/дм3,: 
В тому числі вільної мг/дм3 

не більше 
200 
20 

 
183 
13 

 
179 
15 

 
187 
16 

Тиск діоксину вуглецю у 
пляшці за температури 
(20 ± 0,5) С̊, кПа,  

не менше 
300 270 380 480 

Масова концентрація 
приведеного екстракту, г/дм3,  

не менше 
15,0 17,3 19,2 19,8 

 
Як ми бачимо з наведених даних найбільшу кількість балів отримав зразок №3 – 

ігристе Таїровського вин заводу «Нива». У нього було відзначено високий ступінь 
прозорості, відповідний колір, розвинутий тонкий букет, свіжий, гармонійний смак 
без сторонніх присмаків, високі ігристі властивості (піна з тривалим виділенням 
рівних за розміром бульбашок). Найменшу кількість балів отримало ігристе від 
КЗШВ «Столичний», у зв’язку з тим, що воно мало недостатньо виражений аромат, 
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смак занадто кислий з явним присмаком дріжджів, ігристі властивості – слабко 
виражені. Загальна кількість балів даного зразка 6,0 балів. Зразок №2 відзначався 
недостатньо вираженими букетом та смаком, за що йому було знижено оцінку до 7,5 
балів. Таким чином, до категорії «відмінно» віднесено зразок №3 (Таїровський вин 
завод «Нива» смт. Таїрове Одеської обл.). Категорії «добре» відповідає зразок №2 
ігристе «ХЗШВ» м. Харків, категорії «задовільно» – ігристе КЗШВ «Столичний» м. 
Київ. 

Об’ємна частка етилового спирту, масова концентрація цукрів, летких кислот, 
загальної сірчистої кислоти, приведеного екстракту перебувають у межах дозволених 
норм в усіх трьох зразків.  Це свідчить про те, що вони відносяться до напівсолодких 
ігристих вин, які не мають ознак хвороб та виготовлені з дотриманням вимог гігієни. 
Проте, вміст титрованих кислот у зразка №1 відповідає верхній граничній нормі, 
тому під час дегустації відзначався кислуватий присмак. У цьому ж зразку тиск 
діоксину вуглецю становив 270 кПа (за стандартом не менше 300 кПа).    

Висновок: ігристі вина «Советское шампанское» (м. Харків), «Радянське 
шампанське» (Одеська обл.) за органолептичними та фізико-хімічними показниками 
цілком відповідають вимогам нормативної документації. 

«Советское шампанское» – не відповідає вимогам ДСТУ 4807:2007 «Вина 
ігристі. Технічні умови» за тиском діоксину вуглецю. Дослідження у даному 
напрямку продовжуються. 
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Харчова цінність солодких страв залежить від харчової цінності продуктів, що 

входять до їх складу. В сучасній українській кухні для приготування солодких страв 
використовують свіжі, сушені й консервовані плоди і ягоди, фруктово-ягідні сиропи, 
соки, екстракти, які містять різні мінеральні речовини, вітаміни, вуглеводи, ефірні 
олії, харчові кислоти і барвники. До складу деяких солодких страв входять молочні 
продукти – молоко, вершки, сметана, вершкове масло, сир, а також яйця, крупи, 
багаті на білки й жири, і мають високу калорійність. Ароматичними і смаковими 
речовинами солодких страв є ванілін, кориця, цедра цитрусових, лимонна кислота, 
кава, какао, вино, родзинки, горіхи тощо. 

За складом і способом приготування солодкі страви класифікують на:   
� натуральні плоди;  
� узвари й сиропи; 
� солодкі страви з речовинами, здатними утворювати драглі;  
� гарячі солодкі страви. 

За температурою подавання всі страви цієї групи поділяють на гарячі (55°С) й 
холодні (10-14 °С).  

Страви мають солодкий смак завдяки вмісту різних цукрів: цукрози, глюкози, 
фруктози. Проте слід пам'ятати, що середня потреба дорослої людини в цукрах не 
повинна перевищувати 100 г на добу, надмірне споживання їх призводить до 
відкладання жиру, підвищення рівня холестерину в крові та інших негативних явищ. 
Фруктоза, глюкоза і мальтоза мають меншу здатність накопичувати в організмі жири, 
тому найціннішими вважають солодкі страви, до яких входять молоко, свіжі і 
консервовані плоди та ягоди, плодово-ягідні соки. Солодкі страви, приготовлені із 
свіжих плодів та ягід, підсилюють виділення травних соків і сприяють кращому 
травленню. 

Широке розмаїття використовуваної сировини дозволяє приготувати страви різної 
калорійності, з неоднаковим змістом білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і вдало 
сполучити їх з іншими стравами меню відповідно до вимог раціонального 
харчування. 

Харчова цінність плодів висока, оскільки вони містять цукри (до 9%) в основному 
у вигляді фруктози, вітаміни С, В2, В12,  РР, β- каротин. Вони містять також 
мінеральні речовини (0,6%), зокрема цінні для організму людини солі калію, заліза, 
магнію, натрію, кальцію та фосфору. 

Аналіз харчової цінності солодких страв показав недостатній вміст білків (0,4-
6,1 г) в стравах. Підвищення цього показника можливе за рахунок використання 
нетрадиційної рослинної сировини. 

Важливим аспектом також є те, що солодкі страви, приготовлені із свіжих плодів 
та ягід, підсилюють виділення травних соків і сприяють кращому травленню. 
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Таблиця  
Харчова цінність солодких страв 

Вміст, г  
Найменування страви 

Білків Жирів Вуглеводів 
Енергетична 
цінність, Ккал 

Пудинг шоколадний 2,9 3,1 3,1 115,0 
Суфле із яблук 4,3 9,2 31,9 233,9 
Млинчики 6,1 12,3 26,0 232,5 
Яблука смажені в тісті 1,5 1,2 30,3 141,0 
Крем білковий  2,8 10,4 17,4 175,0 
Желе з чорниці 2,7 - 17,1 78,5 
Мус з суниці 3,1 - 22,7 102,6 
Самбук сливовий 1,8 0,2 21,6 90,3 
Кисіль малиновий 0,4 - 19,2 50,1 
Компот чорної смородини 0,4 - 23,8 99,5 
Фруктові салати (груша, 
яблуко, абрикос, ананас) 

0,51 0,03 12,05 55,5 

 
Солодкі страви є важливим джерелом вуглеводів та мінеральних речовин. Вони 

легко засвоюються і в багатьох випадках є корисними під час вживання. Тому для їх 
приготування доцільно пропонувати використання сучасних видів нетрадиційної 
рослинної сировини, вивчати різні режими їх приготування та подальше їх 
вдосконалення для розширення асортиментного мінімуму. 
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Проблема забезпечення населення планети якісним продовольством є одним із 

найбільш актуальних питань, яке потребує вирішення фахівцями харчової галузі. 
Обмеженість рослинної і тваринної сировини, а також факт значних втрат цієї 
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сировини на шляху просування до споживача, що за даними ФАО/ВОЗ становить 
понад однієї третини об’єму виробленої харчової продукції у світі, спонукає харчову 
промисловість шукати шляхи щодо раціоналізації використання сировинних 
ресурсів. Незбалансоване харчування людей, що набуло глобального характеру, 
пов’язано з популяризацією споживання «рафінованих» харчових продуктів, 
позбавлених біологічно активних речовин. В умовах інтеграції України у 
європейський економічний простір окрему увагу привертають питання підвищення 
рівня продовольчої безпеки та якості вітчизняних продуктів харчування. 

Хлібопекарська продукція користується високим попитом серед населення в 
усьому світі, однак значна її частка має знижену біологічну цінність через 
використання пшеничного борошна вищих сортів, збідненого на ессенціальні 
речовини. Тому доцільно використовувати нетрадиційні види борошняної сировини. 
Так, зокрема, в Україні традиційно вирощується і переробляється значна кількість 
баштанних овочевих культур,наприклад, гарбуза, валовий збір якого сягає 700 тис. т. 
на рік [1]. До побічних продуктів його переробки відноситься шрот, який одержують 
після вилучення із насіння гарбуза олії. Борошно із знежиреного насіння гарбуза 
(БЗНГ) характеризується високою біологічною цінністю, зумовленою наявністю у 
його хімічному складі білків, харчових волокон, ніацину, піродоксину, токоферолу, 
значної кількості фосфору, кальцію, магнію, марганцю і калію [2]. Унікальним є 
наявність у його хімічному складі кукурбіміну, який надає такому борошну 
антигельмінтних властивостей. Відомо, що застосування плазмохімічно активованої 
води для виробництва хлібопекарської продукції із пшеничного борошна 
інтенсифікує виробничий процес, підвищує якість готової продукції, її здатність 
зберігати споживчі властивості, а також рівень мікробіологічної безпеки виробів без 
застосування штучних поліпшувачів [3]. Тому задля надання хлібобулочним виробам 
функціональних властивостей доцільним є сумісне використання гарбузового 
борошна в рецептурах у поєднанні з водою, попередньо підданою дії контактної 
нерівноважної плазми (КНП). 

Для досліджень було використано борошно вищого сорту ТМ «Дніпромлин» 
вологістю 12,2%, масовою часткою сирої клейковини 27%, величиною деформації 
клейковини 70 од.пр. ВДК та показником числа падіння 263 с; дріжджі 
хлібопекарські пресовані ТМ «Львівські»; сіль кухонну харчову; питну воду без 
додаткової обробки міської магістралі м. Дніпропетровськ; питну воду, піддану дії 
КНП до концентрації пероксидних сполук у воді 100-500 мг/л; борошно із 
знежиреного насіння гарбуза виробництва ПП «Органік-Еко-Продукт». Замішування 
тіста проводили безопарним способом, якість готових виробів оцінювали за баловою 
методикою, після чого зразки упаковували у харчову плівку для фіксації появи 
плісеневих грибів на виробах під час зберігання. 

Встановлено, що при застосуванні для замішування тіста магістральної води без 
додаткової обробки і збільшенні рецептурної кількості БЗНГ від 1 до 5% до маси 
борошна питомий об’єм знижувався з 3,09 до 2,61 г/см3 (рис. 1). Враховуючи, що 
комплексна оцінка якості зразків знижувалась при збільшенні дозування борошна з 
знежиреного насіння гарбуза з 82 до 79 балів, при використанні магістральної води 
без додаткової обробки оптимальним є дозування такого борошна у кількості 1%. 

У випадку застосування плазмохімічно активованої води для замішування тіста в 
поєднанні з БЗНГ питомий об’єм хліба і його комплексна оцінка якості також 
зменшувалась на 28 і 9% відповідно при збільшенні БЗНГ у рецептурі. Проте 
порівняно зі зразками, приготованими з використанням магістральної води без 
додаткової обробки, застосування води, підданої дії КНП, підвищує питомий об’єм 
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виробів на 1–7% і їх комплексну оцінку якості на 4–37%. Максимальний ефект за 
якістю відмічається при застосуванні плазмохімічно активованої води з 
концентрацією пероксидних сполук 100-200 мг/л у кількості 5% до маси борошна. 

 

 
Рис. 1 Вплив плазмохімічно активованої води на питомий об’єм виробів, 
виготовлених з додаванням борошна із знежиреного насіння гарбуза 

 
Ознаки пліснявіння найшвидше (5 день) проявились на зразках, виготовлених з 
використанням магістральної води без додаткової обробки і БЗНГ у кількості 3% до 
маси борошна, однак зі збільшенням дозування такої сировини до 5 % плісняві гриби 
з’являлись на 7 день зберігання. Застосування плазмохімічно активованої води для 
замішування тіста підвищило мікробіологічну стійкість зразків на 40–100%, при 
цьому найбільш ефективним було її використання з концентрацією пероксидних 
сполук 400 мг/л. Незалежно від кількості БЗНГ у рецептурі плісеневі гриби 
з’являлись на поверхні вказаних зразків лише на 7–10 день зберігання. 
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Ячмень (лат. Hórdeum) — род одно- дву- и многолетних растений, один из 

древнейших злаков, возделываемых человеком. Ячмень наиболее полно собрал в себе 
именно те питательные и биологически активные вещества, витамины и 
микроэлементы, которые необходимы человеку для нормальной жизнедеятельности 
и крепкого здоровья. 

В настоящее время накоплены данные, свидетельствующие о том, что по многим 
своим полезным свойствам продукты из ячменя просто уникальны. Ячмень содержит 
достаточно ценные по аминокислотному составу белки (не сбалансированы только 
по лизину и треонину), слизи, богат активными ферментами (амилаза, протеаза, 
пероксидаза), имеет более высокое, чем в овсе, содержание пищевых волокон. 

Надо отметить особо, что пищевые волокна ячменя состоят преимущественно из 
группы уникальных водорастворимых пищевых волокон, называемых β-глюканы. 
Установлено, что β-глюканы проявляют отчётливо выраженный 
гипохолестеримический эффект и являются мощным естественным антиоксидантом. 

Ячмень - это природный витаминно-минеральный комплекс. Причем, в отличии 
от химических аналогов витаминов, которые по сути мертвы, к этому комплексу наш 
организм полностью адаптирован за многие тысячи лет [1]. 

В настоящее время диетологи обращают внимание на полезность продуктов в 
состав которых входит цельнозерновая мука. Высокий уровень насыщенности 
пищевыми волокнами способствует долгому усвоению цельнозерновой муки без 
повышения уровня сахара в крови. Создаваемое чувство сытости очень помогает при 
использовании цельнозерновой муки в диетах для снижения массы тела. Нами были 
проведены опыты по возможности получения цельнозерновой муки из зерна ячменя.  

В настоящее время существую технологии изготовления ячменной муки 
различных сортов [2]. Однако такие технологии предусматривают отбор отрубей в 
количестве 15-20%. Для сохранения оболочек в составе ячменной муки и придания 
им новых потребительских свойств мы предлагаем ввести дополнительный этап 
гидротермической обработки зерна – томление. 

В качестве базовой технологии приготовления цельнозернового ингредиента из 
зерна ячменя нами была взята классическая технология изготовления овсяного 
толокна [3]. Такая технология предусматривает следующие этапы производства: 
очистка зерна – замачивание зерна – томление зерна – сушка – охлаждение – 
шелушение – размол. Однако анатомическое строение зерна овса и ячменя несколько 
отличается. Так у ячменя внешние оболочки (цветочная, плодовая и семенная) 
плотно срослись с эндоспермом, а у овса цветочные пленки овса плотно облегают 
зерновку, но не прирастают к ней [4]. Этот факт указывает на то, что 
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технологические свойства зерна этих культур будут разные и будут разные в том 
числе и режимы подготовки зерна к помолу, в частности режимы гидротермической 
обработки зерна. Мы использовали следующие режимы гидротермической обработки 
зерна ячменя: 

- замачивание зерна теплой водой (20-250с) на 3 часа; 
- томление зерна при t=45 0С в течение 3 часов. 
После гидротермической обработки зерно ячменя сушили до влажности 7-8% и 

измельчали без отбора отрубей до крупности – остаток на сите № 67 (сетка) не более 2% 
[5]. 

Установлено, что средний размер частиц цельнозернового ингредиента равен 185 
мкм. При измельчении зерна ячменя получаются различные фракции, частицы имеют 
разный размер, седиментационную активность, агрегативную устойчивость, по-
разному протекают процессы диффузии питательных веществ. 

В мелких фракциях цельнозерновой мука (крупность частиц меньше 150 мкм 
отмечено более высокое содержание β-глюкана, в то же время при таком размере 
частиц повышается доступность содержимого клеток, в связи с чем увеличивается 
содержание крахмала, белка и экстрактивность, в сравнении с более крупными 
частицами (более 160 мкм). Высокая кислотность продукта из мелких частиц 
объясняется более полным разрушением клеток и извлечением всех их компонентов, 
включая органические кислоты, минеральные вещества, которые повышают общую 
кислотность образца.  

 
Таблица 

Физико-химические показатели качества фракций различной крупности 
цельнозерной муки 

Размер частиц 
Показатели 

До 150 мкм Свыше 160 мкм 
Массовая доля крахмала, %  62,5 60,2 
Массовая доля белка, %  14,5 14,2 
Экстрактивность, %  90,0 88,0 
Кислотность, град. 9,6 6,4 
 

Таким образом, по итогам исследования можно сделать вывод, что различные 
фракции цельнозерновой муки из ячменя разнятся в своих физико-химических 
свойствах и в целом могут оказывать влияние на потребительские свойства готовых 
продуктов. 
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Хлібобулочні вироби, як продукти масового споживання, найбільш доступні для 

корекції харчової та біологічної цінності раціону людини. Незважаючи на досить 
широкий вітчизняний асортимент цих виробів, частка функціональних в загальному 
об’ємі виробництва – не перевищує 1…2 %.  

Основною сировиною для виробництва хлібобулочних виробів є борошно 
пшеничне, отримання якого супроводжується суттєвими втратами харчових волокон, 
білка, мінеральних речовин, вітамінів, що видаляються разом з такими цінними 
компонентами зерна, їх зародок, алейроновий шар і багатошарові оболонки. Саме 
тому, під час розроблення рецептур нових хлібобулочних виробів з метою надання їм 
функціональних властивостей необхідно цілеспрямовано оптимізувати їх хімічний 
склад, використовуючи різні види сировини, багаті на харчові волокна, мінеральні 
речовини, вітаміни, антиоксиданти та інші цінні компоненти.  

Одним з перспективних напрямків вирішення проблеми зниження дефіциту 
харчових волокон є раціональне використання рослинної сировини та продуктів її 
переробки.  

Провівши огляд наукової літератури щодо впливу харчових волокон на 
технологічні процеси і якість готових хлібобулочних виробів, була поставлена мета 
розробити оптимальну рецептуру хлібобулочних виробів збагачених фізіологічно-
функціональним інгредієнтом – пшеничними висівками. При розробленні такої 
рецептури враховували фізіологічні і технологічні властивості сировини, медико-
біологічні рекомендації щодо її складу та технологічні аспекти, що забезпечують 
якість виробу.  

Науковцями доведено, що пшеничні висівки є одним з найцінніших джерел 
харчових волокон, яке містить (%): білки – 16…18 %, крохмаль – 14…26 %, 
клітковину – 5…15 %, мінеральні речовини – 2…7 %, та вітаміни (мг %): РР – 9..14, 
В1 – 1,0…1,2, Е – 21…33. Їх білки більш цінні порівняно з білками пшеничного 
борошна за амінокислотним складом.   

Пшеничні висівки мають понижену калорійність, є регуляторами хорошого 
обміну речовин в організмі людини, завдяки «перистальтичній» дії покращують 
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роботу шлунково-кишкового тракту, сприяють виведенню з організму зайвого 
холестерину, продуктів розпаду, знижують рівень глюкози в крові, сприяють 
розвитку корисних бактерій та бактеріальному синтезу вітамінів групи В і РР, 
створюють відчуття насичення, запобігаючи зловживанню висококалорійною їжею, 
знижують енергетичну цінність продукту, мають протизапальні, послаблюючі та 
загальнозміцнюючі властивості  

В експериментальних дослідженнях використовували таку сировину: борошно 
пшеничне першого сорту, дріжджі пресовані хлібопекарські, сіль кухонна. Для 
виготовлення дослідних зразків в рецептуру хлібобулочних виробів додавали 
пшеничні висівки промислового виробництва. В процесі досліджень вивчали вплив 
різної кількості пшеничних висівок на перебіг біохімічних процесів та структурно-
механічні властивості тіста, якість напівфабрикатів і хлібобулочних виробів 
загальноприйнятими хімічними, фізико- хімічними, органолептичними методами 
технохімічного контролю хлібопекарського виробництва. 

 При досліджені хліба з додаванням висівок виявлено, що тісто і готові вироби з 
висівками мають більшу масову частку вологи, що пов’язано з високою 
водопоглинальною та водоутримувальною здатністю цієї сировини. Зі збільшенням 
вмісту висівок зменшується питомий об’єм та показник пористості готового виробу, 
що, очевидно, пов’язано зі зниженням газоутворювальної здатності тіста.  

З додаванням висівок знижується підйомна сила тіста на 14…24 % в порівнянні з 
контролем. Це, очевидно пояснюється негативним впливом ПВ газоутримувальну та 
газоутворювальну здатність тіста − погіршуються показники пружності та 
еластичності клейковинного каркасу. Спостерігається включення дрібних частинок 
висівок до складу сухої клейковини, що пояснює зниження розтяжності та пружності 
клейковини. Разом із висівками вносяться білки, які не здатні утворювати 
клейковину та сприяють збільшенню рідкої фази тіста, що впливає на показник 
гідратації клейковини.  

М’якушка з додаванням висівок менш розпушена, ніж при традиційній рецептурі 
пшеничного хліба і її деформація зменшувалась зі збільшенням вмісту пшеничних 
висівок.  

Отже, внесення висівок до рецептури хлібобулочних виробів потребує 
використання поліпшувача, який би нівелював негативний вплив харчових волокон 
на реологічні властивості тіста, що являються наслідком їх дегідратуючих 
властивостей на клейковину борошна. 
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Статистичні дані останніх років вказують на пряму залежність між зниженням 

вмісту природних мікронутрієнтів у щоденному харчовому раціоні населення та 
поширенням і значним помолодшанням хронічних неінфекційних захворювань (ХНІЗ) 
[1-3]. Нині встановлено, що смертність дорослого працездатного населення у 
європейських країнах на 80 % зумовлено ХНІЗ, при цьому близько 50 % випадків 
викликано серцево-судинними та 20 % онкологічними захворюваннями. Нині 
провідними експертами ВООЗ визначено, що найбільший вплив на виникнення та 
розвиток ХНІЗ має низка факторів ризиків, при цьому деякі із них безпосередньо 
пов’язані зі щоденним розбалансованим полідефіцитним харчовим раціоном населення 
[1]. З метою позитивного вирішення ситуації, що виникла на державному рівні більшості 
європейських держав та і в Україні, прийнято програми, що передбачають 
запровадження заходів, пов’язаних зі збагаченням традиційних харчових продуктів 
природними мікронутрієнтами та встановлення жорсткого державного контролю за 
якістю і безпекою сировини, напівфабрикатів та готових виробів [2, 3]. 

Молочні продукти сприймають як традиційні вироби із приємними смаковими 
властивостями та відносяться до продуктів щоденного споживання, які рекомендовані 
усім віковим категоріям населення країни. У останні роки прослідковується тенденція до 
збільшення споживання низькожирних молочних продуктів. Слід сказати, що результати 
тривалих досліджень, які проводились у провідних світових наукових центрах, вказують 
на участь складових молочного жиру у побудові мембран клітин та формуванні оболонок 
аксонів нервових клітин, синтезі статевих і жовчних гормонів тощо. [4, 5].  

З огляду на сказане та взявши до уваги сучасні напрями розвитку харчової науки, 
актуальним і перспективним на сьогодні є створення нових видів продуктів на основі 
вершкового масла із підвищеним вмістом природних мікронутрієнтів. До таких 
продуктів можна віднести і масляні суміш, які у своєму складі містять вершкове масло, 
але на відміну від останнього, мають знижений вміст жиру. В НУХТ  розроблено спосіб 
збагачення солоної масляної суміші комплексом природних мікронутрієнтів. У 
відповідності до запропонованої технології під час механічного оброблення основних 
інгредієнтів передбачено внесення спеціально виготовлених суспензії із насіння білого 
кунжуту та порошків із моркви і томатів, що отримані методом холодного 
розпилювального сушіння. Слід вказати, що для збагачення насіння білого кунжуту 
попередньо розмелюють у спеціальних умовах. Доцільність внесення обраних рослинних 
інгредієнтів підтверджується численними позитивними результатами, наведеними у 
літературних джерелах: медичноцінні мікронутрієнти обраної рослинної сировини мають 
позитивний вплив на роботу імунної, нервової, серцево-судинної та дихальної систем, 
покращують роботу печінки, сприяють регенерації клітин шкіри тощо. 

Базуючись на високих органолептичних властивостях готових виробів, 
підвищенні термостійкості та зменшенні твердості і кількості рідкого жиру, 
виділеного структурою продукті, обрано раціональні концентрації рослинних 
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добавок. Встановлено, що оптимальним вмістом порошків із моркви і томатів та 
спеціально підготовленого насіння білого кунжуту є 2 %, 8 % та 4 % відповідно. Для 
кращого розуміння впливу рослинних добавок на властивості збагаченої масляної 
суміші проводили дослідження стану жирової та водної фаз готового продукту 
мікроструктурним методом з використанням поляризованого світла. 

Аналіз знімків мікроструктури готового продукту показав, що характерною 
особливістю препаратів збагаченої масляної суміші є високодисперговане та 
рівномірне розміщення водної фази у її структурі. Переважна більшість краплини 
плазми (70,5 %) має розміри до 2,5 мкм. Кількість краплин із розмірами понад 5,0 
мкм не перевищує 5 %. Взявши до уваги результати низки попередніх досліджень, 
отримані дані дають можливість прогнозувати високу стійкість готових виробів до 
мікробіологічного псування.  

Під час перегляду препаратів збагаченої масляної суміші також виявлено 
частинки провідних та запасаючих тканин рослинних добавок, розміри яких 
коливаються у діапазоні 5…10 мкм та 60…80 мкм відповідно. При перегляді 
відповідних ділянок препаратів у поляризованому світлі встановлено, що на поверхні 
частинок рослинних компонентів утворюються кристалізаційні структури 
сформовані із високо- та середньо плавких гліцеридів. Також у мікроструктурі 
збагаченої масляної суміші виявлено агломерати із комірчастою будовою, 
сформовані із щільно упакованих багатогранників неправильної форми. Розмір 
граней їх комірок коливаються у межах 2…15 мкм. Слід зазначити, що такі 
структурні елементи різняться між собою. Характерною особливістю частини 
агломератів є прошарки міцнозв’язаної вологи на поверхні їх граней. У той же час на 
гранях інших агломератів розміщуються лінійні кристалічні структури, які добре 
видно у поляризованому світлі. Отримані результати досліджень вказують на 
диференціацію компонентів масляної суміші в залежності від їх фізичних 
властивостей.  

Отже, проведені мікроструктурні дослідження солоної збагаченої масляної 
суміші свідчать про взаємодію компонентів рослинної сировини із водною і жировою 
фазами готового продукту та утворення нових структурних елементів - агломератів з 
комірчастою будовою. Виявлено, що на гранях комірок агломератів формуються 
прошарки міцнозв’язаної водної фази та кристалічні лінійні структури, що 
утворились із груп високо- та середньоплавких гліцеридів. 
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Сучасний світовий ринок спортивних товарів  вважається одним з найбільших та 

таких, що динамічно розвивається, З останніми підрахунками експертів, його обсяги 
коливаються від 67 до 100 млрд. у.о. на рік. Найбільшу частку в сукупному обсязі 
продажів займає спортивного спорядження - близько 40 млрд. у.о., дещо меншу - 
спортивний одяг (38 млрд. у.о.)  та  спортивне взуття (20 млрд. у.о.). [1]     Основна 
частка грошових відносин (70 – 80%) спортивної індустрії припадає на ринок 
спортивних товарів (виробники, повередники, оптово-роздрібні підприємтва). 

Метою даного дослідження є визначення основних тенденцій, які 
спостерігаються на ринку спортивних товарів України. 

На вітчизняному ринку спортивних товарів зараз спостерігається стадія 
становлення. За останніми підрахунками його місткість складає близько 1,2 - 1,3 
млрд. у.о. Українські виробники в загальному обсязі ринку займають  від 0 до 10% 
залежно від категорій товару.Таким чином, імпорт в Україну складає близько 90% 
загального обсягу товарів. 

Лідерами на ринку товарів для спорту в Україні є такі світові бренди як “Puma-
Украина”, “ Adidas-Украина” у сегменті спортивного одягу та взуття.  А «Vasil», 
«Інтер Атлетика» - займають перші позиції в сегменті тренажерів та спортивного 
устаткування. «Делта Спорт», та“Спортмастер” як мультибрендові дистрибьютори 
займають окремі сегменти ринку [2].       

Найбільшій обсяг світових продажів товарів для здорового способу життя 
здійснюється на сегменті спортивного одягу. Приблизний річний обсяг його складає  
близько 38-40 млрд. у.о.  

Загалом, сегмент спортивного одягу можна розділити на: 
 - Одяг та аксесуари для професцйних спортсменів  - товари вищої цінової 

категорії. У виробництві таких виробів застосовують інноваційні технології, 
спеціальні матеріали, з врахованням особливостей того чи іншого виду спорту. Такий 
одяг купують професіонали, а також клієнти дорогих спортивних клубів та секцій. За 
оцінками спеціалістів таких споживачів не більше 5%, однак, саме ці прихильники 
здорового способу життя приносять імпортерам основний дохід. 

 - Одяг для спортсменів-аматорів –якісна продукція, середньої цінової категорії. 
 - Одяг спортивного стилю -  товари різних цінових категорій, призначений для 

заміських поїздок, прогулянок біля моря та інших видів активного відпочинку.  
Частіше, найактивнішім покупцем таких виробів є молодь [2]. 

Найбільшу частку на українському ринку спортивних товарів становлять товари 
для зимових видів спорту. На літні спортивні товари, як вважають експерти, 
доводиться менш третини продажів. [1]  

Крім того, в Україні не виробляються гірські лижі, сноуборди та взуття для цих 
видів спорту, зате сильні позиції у виробництві тренажерів.      

На початку 2000-х рр. практично всі спортивні магазини були орієнтовані на 
продаж дорогих спортивних товарів іменитих  світових брендів. Зростання рівня 
доходів населення, спровокувало підвищення вимог до сервісу покупки пересічного 
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споживача та розвитку середньої цінової ніші в мережевій торгівлі, за рахунок 
переміщення попиту з відкритих ринків (з більшою кількістю no-name марок і 
контрафактної продукції) у магазини.   

Однак, з врахуванням економічної та політичної ситуації останніх декількох 
років в Україні, мультибрендові магазини, стали послідовно розширювати 
асортимент, що включає товари більш демократичних марок. 

У регіонах значну частку ринку спортивних товарів займають вітчизняні 
виробники. Зокрема,  “Крон”  (м. Львів), “Харбел”   (м. Харків), “Спорт-зона”   (м. 
Черкаси) завоювали стійкі позиції сегменті спортивного одягу та аксесуарів. У 
сегменті спортивного устаткування та атрибутики варто відзначити “Спорт 
забезпечення ” (м. Одеса) та “Vadzaari” (м. Дніпропетровськ) у сегменті товарів для 
фітнесу [3]. 

Вітчизняному спортивному ринку на сьогоднішній день властиві такі тенденції : 
високі темпи росту ринку; загострення конкурентої бородьби; розвиток регіональних 
ринків; посилення позицій великих міжнародних компаній; формування ринкової 
інфраструктури; зростання інтересу споживачів до спорту та активного способу життя.  

Варто відзначити, що основні споживачі товарів для спорту відносяться до 
"середнього класу". За прогнозами експертів  до 2020 року чисельність населення у 
віці від 20 до 40 років  значно скоротиться. Оскільки, саме ця вікова категорія є 
основною групою споживачів спортивних товарів, це призведе до загострення 
конкурентції на ринку.   

Серед факторів, що  спиятимуть позитивній динаміці на ринку спортивної 
індустрії в Україні варто відзначити:  

- велику кількість потенційних покупців, серед понад 10 % українців, що активно  
спортом; 

- популяризація спортивного способу життя серед української молоді; 
- поступове зростання чисельності спортивних відділів у  торгових центрах; 
- мода на спортивний стиль у масового споживача.  
Таким чином, вітчизняна індустрія спортивних товарів після більш ніж 

десятирічної стагнації демонструє зростання. Однак, однією з особливостей ринку 
спортивних товарів є вельми повільна оборотність, що не дозволяє утримувати 
високу рентабельність бізнесу. Тому, оптово-роздрібні підприємства провадят 
оптимізацію форматів продажів. Зокрема,  один активний виставковий центр з 
широким асортиментом товару і паралельне просування товарів через мережу 
Internet. Серед найперспективніших сегментів ринку варто відзначити нішу 
аксесуарів для дайвінгу, альпінізму, полювання та риболовлі, відпочинку на воді, які 
залишаються порівняно вільними.  
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Одним із сучасних напрямків виробництва хлібобулочних виробів є їх 

випікання із заморожених напівфабрикатів в торговельних закладах та на 
підприємствах ресторанного господарства. Серед переваг використання здобних 
напівфабрикатів варто відзначити можливість централізовано контролювати якість 
і безпеку хлібобулочних виробів на стадії приготування напівфабрикатів, 
можливість оперативно реагувати на потреби ринку в забезпеченні населення 
свіжими виробами в широкому асортименті, скоротити витрати на 
транспортування готової продукції, значно розширити мережу пекарень у місцях 
реалізації за рахунок створення міні-пекарень з оптимальною кількістю 
обладнання. Випічка на місцях забезпечує покупців свіжими виробами в будь-який 
час дня  [1, 2, 5]. 

Попит на заморожені хлібобулочні продукти в значній мірі зосереджений у 
великих містах України. Основний обсяг продажу продукції на внутрішньому 
ринку припадає на сегмент B2B («бізнес для бізнесу»): продукцію Купують в 
основному невеликі пекарні (20%) і заклади сегмента НоRеСа (25%), для того щоб 
довести її до повної готовності і продати в роздріб. Також варто відзначити 
поступове зростання продажів в сегменті В2С («бізнес для споживача»): роздрібна 
торгівля замороженими виробами в супермаркетах тощо, обсяги реалізації якої 
поки набирають оберти (35%) [4, 5].  

На формування якості здобних хлібобулочних виробів, які виробляються з 
використанням замороженого тіста, впливає як якість сировини (борошно, 
дріжджі, рецептурні добавки), так і технологія [2, 3, 6, 8]. 

 Для приготування здобного замороженого тіста використовують борошно 
вищого і першого ґатунків з великим вмістом сирої клейковини (відповідно не 
менше 28 і 30 %). Якщо рецептурою передбачено додавання пресованих дріжджів, 
то їх кількість збільшують в 1,5–2 рази порівняно з традиційною випічкою, так як 
при зберіганні в замороженому стані вони втрачають активність і частково 
відмирають. Можна використовувати суспензію дріжджів у воді (дріжджове 
«молоко»). Тісто після замісу має бути холодніше звичайного на 2-3°С, щоб 
процес бродіння при формуванні тістових заготовок і їх заморожуванні був 
зведений до мінімуму [3]. Андрєєв А. М. і Соболєва Є. В. вважають, що 
оптимальною температурою замісу тіста є 20°С, але при цьому допускаються її 
коливання від 20 до 25°С [2]. 

 Проблема погіршення властивостей тіста і якості кінцевого продукту, що 
пов’язана з низьким вмістом білка в борошні і якості пресованих дріжджів, може 
бути вирішена шляхом коригування і стабілізації хлібопекарських властивостей 
борошна; використання стабільних за якістю, кріорезистентних дріжджів, здатних 
піднімати тісто також після фази розморожування і в перший момент випічки; 
використання оптимальних режимів технологічних процесів на різних етапах 
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виробництва. Також необхідно враховувати не тільки склад і якість білків 
борошна, а й збалансованість реологічних властивостей тіста і ферментативну 
активність борошна [6, 7]. 

На українському ринку здобних хлібобулочних виробів із заморожених 
напівфабрикатів працює низка великих національних підприємств і значна 
кількість регіональних операторів [4, 5]. 

Найбільш популярні виробники заморожених напівфабрикатів в Україні 
наведені в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Виробники та асортимент продукції із заморожених напівфабрикатів 
Назва 

організації 
Місце-

знаходження 
Продукція Склад 

 ПАТ 
«Концерн 
«Хлібпром»», 
ТМ 
«Наминайко» 

м. Львов Гребінці, мережива, 
коси, рулетики, 
хвильки, равлики, 
слойки 

Листкове тісто. Лише з 
наповнювачами 
(фруктові, м’ясні, 
овочеві) 

ТОВ 
«Форнетті-
Україна» 

м. Козельце, 
Чернігівська 
область 

Пиріжки, булочки, 
рогалики, слойки 

Листково-дріжджове 
тісто та дріжджове тісто. 
Без наповнювачів та з 
наповнювачами 
(фруктові, овочеві, 
макові, сирні та м’ясні) 

Компанія 
«Колос Лтд», 
ТМ «Віденські 
булочки» 

м. Київ Слойки  Листково-дріжджове 
тісто. Без наповнювачів 
та з наповнювачами 
(фруктові, макові, сирні 
та м’ясні) 

ТОВ «УНПП 
«Чудо-піч» 

м. Стрий, 
Львівська 
область 

Кренделі,булочки 
плетінки, штанги 

Дріжджове тісто. Без 
наповнювачів  

ТОВ 
«Мантінга 
Україна» 

м. Київ Пиріжки з різними 
наповнювачами, 
вуглики, слойки, 
ватрушки 

Листково-дріжджове 
тісто та дріжджове тісто. 
Без наповнювачів та з 
наповнювачами  
(фруктові, овочеві, 
кремові) 

ПП «Бекерай» м. Кременець, 
Тернопільська 
область 

Плундер, слойки, 
булочки, рогали-ки, 
пиріжки, рав-лики, 
плюшки, рогалі, 
ватрушки, калачики, 
калачі-коси, 
кренделі 

Листково-дріжджове 
тісто та дріжджове тісто. 
Без наповнювачів та з 
наповнювачами 
(фруктові, макові) 

 
Основними точками збуту розглянутих виробників є такі торгівельні мережі 

супермаркетів як «Метро Кеш енд Кері», «Ашан», «Білла», «Фуршет», «Сільпо», 
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«Мегамаркет», «Еко-Маркет», «Велика кишеня», «Вест Лайн», «Рейнфорд», 
«Край», «Перехрестя», «Родина», «Подорожник», «Рукавичка», «Агроконтракт», 
ТВК «Львівхолод», «Опера-Маркет», «Novus» тощо. Співпрацюють АЗС «Сокар», 
«WOG», «КЛО», ТНК-BP «Схід», АЗК «Shell», «ОККО», «Формула» тощо; 
Ресторанні мережі «Козирна карта», «Чумацький шлях», кав'ярні «Дім кави», 
кафе-бакераї та інші елітні ресторани і готелі по всій Україні.  

Аналіз асортименту продукції свідчить, що листково-дріжджове тісто 
використовують 45,45% виробників, дріжджове – 30,31%, листкове – 24,24%. 
Серед рецептур з наповнювачами представлено 87,88% продукції, без 
наповнювачів – 12,12%.  

На відміну від світового ринку, на якому представлено близько 300 видів 
хлібобулочних виробів із заморожених напівфабрикатів, в Україні виготовляють 
лише третину асортименту. Крім розширення асортименту, вітчизняний ринок 
потребує технологічного вдосконалення. Тому проблеми формування асортименту 
продукції, поліпшення її якості та безпечності потребують подальшого вирішення 
й удосконалення. 
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Для задоволення потреб побутові скляні вироби повинні мати комплекс 

функціональних, ергономічних, естетичних властивостей, бути надійними в 
експлуатації, нешкідливими для людини. Використання за призначення, зручність та 
надійність в експлуатації, художню виразність і красу скляних виробів обумовлюють 
споживчі властивості. Фізико-хімічні властивості скла є показниками ряду 
споживчих властивостей. Основна властивість скла її щільність, яка змінюється від 
2,2 г/см3 у кварцового скла до 3,0 г/см3 і більше у високосвинцевого кришталю. Чим 
більша щільність, тим більший показник заломлення світла, блиск і гра світла в 
гранях, проте відбувається зниження міцності,твердості та термостійкості. Вона 
впливає в основному на масу виробів, оптичні та термічні властивості та залежить від 
наявності в складі скла оксидів важких металів. [4,6]  

Основними механічними ознаками скловидної тари є: хімічна стійкість, 
прозорість, міцність, термостійкість. Найголовнішими термічними властивостями 
скловидної тари є теплоємність, термічна стійкість і коефіцієнт термічного 
розширення. Теплоємність залежить від хімічного складу скла: SiO2, AI2O3, В2О3, 
MgO, Na2O і особливо Li2O підвищують теплоємність, значно знижують 
теплоємність оксиди важких металів (РЬО, ВаО), вплив інших оксидів виражено 
слабше. Термічна стійкість характеризується здатністю матеріалу не руйнуватися 
(тріскатися) при дії на неї різко змінних температур. Теплове розширення. Всі тверді 
тіла при нагріванні розширюються, іншими словами вони  збільшуються в об'ємі. Так 
як скловидна тара, та й взагалі скло  є ізотропним матеріалом  то коли його нагріти 
воно змінуватиметься в обсязі в усіх напрямах рівномірно. В скловидній тарі 
головною термічною  властивістю   вважається  низька теплопровідність, можливість 
досить довго тримати температуру об’єкта чи продукту і термічне розширення. При 
підвищені механічних властивостей скловидної тари , підвищується і термічна 
стійкість. Но є і негативні фактори – це і зниження теплоємності і термічне 
розширення. [3,6] Оптичне скло це не тільки прозоре, а й безбарвне, спеціально 
забарвлене неорганічне скло, безбарвне. Властивостями оптичного скла можна 
пояснити такими ознаками як коефіцієнт дисперсії і показником заломлення. В 
твердому стані воно  є ізолятором і це дуже важлива хімічна здатність, але коли 
агрегатний стан матеріалу рідкий то електричний опір знижується. Взагалі скло це 
доволі хімічно стійкий матеріал. Більшість різновидів кислот і солей не діють на 
нього. Но з водою і лугами реагують всі види скла. На хімічну стійкість значно 
впливає його склад. Повинна бути велика кількість: малорозчинних окислів бору, 
алюмінію, свинцю,цинку, , магнію. За хімічним складом визначається призначення за 
яким використовуються матеріали. [5] Ще так як деякі кислоти діють (розплавляють)  
скло, то використовують для накладання на нього візерунку, ну і також хімічного 
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полірування.  [1,7] Є багато  показників за якими і визначається призначення 
продукту.  Показники визначаються за: термостійкістю, водостійкістю, твердістю, 
щільністю скла, показники композиційної цілісності, і т. д.. [2,4] 

До споживчих властивостей та їх показників відносять наступні:  
1. показники призначення - хімічний склад і щільність скла, форму та основні 

розміри виробів, їх стійкість на плоскій поверхні;  
2. показники надійності - міцність при ударі, твердість, термостійкість, 

водостійкість, міцність кріплення деталей, показники якості відпалу;  
3. показники ергономічних властивостей - вміст шкідливих речовин;  
4. показники естетичних властивостей-точність відтворення авторського зразка, 

показники композиційної цілісності, інформаційної виразності, досконалості 
виробничого виготовлення виробів, а також показники заломлення, середньої 
дисперсії, пропускання світла, кут гранування;  

5. показники економічні - масу виробів (витрата сировини), собівартість. [1] 
Асортимент виробів побутового призначення класифікують за умовами 

експлуатації, складом і забарвленням скла, методом формування і характером 
термічної обробки, видами (найменуваннями), розмірами, фасонами виробів, 
методами і складностями декорування. За призначенням побутові товари 
підрозділяють на посуд та декоративні вироби для сервірування столу та прикраси 
інтер'єру, господарський посуд для зберігання харчових продуктів і домашнього 
консервування, кухонний посуд для приготування їжі, лампові вироби (столові 
лампи, лампові резервуари, лампові скла) і дзеркала. [5] За складом скла розрізняють 
посуд з натрій-кальцій-силікатного, спеціального побутового кришталевого скла. За 
забарвленням розрізняють посуд зі скла безбарвного, кольорового (пофарбованого в 
масі) і накладного (двох- і багатошарового). За способом формування розрізняють 
посуд ручного, вільного, машинного видування, пресованого, пресовидувного, 
багатостадійного формування, молірованим, відцентрової виробітку. За способи 
термічної обробки розрізняють посуд не зміцнений, тобто відпалений і зміцнену 
загартуванням. Види (найменування) скляного посуду дуже різноманітні. Існує 
близько тридцяти найменувань посуду для сервірування столу; це стакани, келишок, 
чарки, келихи, фужери, глечики, графини, цукорниці, маслянки, ваз для сервірування 
столу (для фруктів, варення, печива, крему, цукерок, салатники), менажніци та 
ін.[6,7] Декоративні вироби - це скляні скульптури, вази для квітів, туалетні прилади, 
келихи у формі рогу, страви та ін. За розмірами посуд поділяють на дрібну, середню, 
великі, особливо великі. Розмір виробів характеризується діаметром, довжиною або 
висотою, а розмір порожніх виробів - місткістю. За фасоном вироби підрозділяють з 
урахуванням форми корпусу (куля, овал, конус і ін.), наявності прилепних (ручка, 
ніжка, власник кришки) і знімних (пробка, кришка) деталей, характеру краю (рівний, 
вирізний) і дна виробів. По способу прикраси розрізняють посуд гладку і декоровану. 
Декорований посуд залежно від характеру, труднощів й художньої гідності розділок 
ділять на групову і не групову. По комплектності розрізняють штучні вироби, набори 
(включають вироби одного виду — набір склянок тощо.), прилади (містять вироби 
різних видів одного призначення) — для води, варення, крюшону, туалетні та інших. 
Вироби комплектів характеризуються єдністю художньо-конструктивного рішення. 
[3] Асортимент посуду для сервірування столу різний та цікавий. Основні види 
виробів: склянки, гуртки, чашки, келихи, фужери, чарки, бокальчики, графини, 
глечики, молочарі, вази для сервірування столу (для фруктів, печива, цукерок, 
варення, крему, салату, менажницы), масельнички, цукорниці, сухарницы та інших. 
Декоративні вироби представлені скульптурою, вазами для квітів, туалетними 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

240 

приладами, келихами у вигляді рогу та й ін. Господарський посуд виробляють 
ручним чи механізованим методом з безбарвного і напівбілого скла. Асортимент 
включає термоси та інші вироби для зберігання їжі - глечики, банки для солений і 
варення, барила, пляшки для зберігання рідин. Термоси поділяють за призначенням 
на термоси для рідкої їжі (із широкою горлом), по місткості колби, конструкції і 
матеріалу оболонки (металеві, пластмасові, комбіновані). Кухонний посуд із 
жаростійкого скла і ситалів представлена каструлями різної місткості формами для 
запікання, жаровнями, пательнями. Посуд з жаростійкого скла піддають 
загартуванню і декорують. Ситаловий посуд білого кольору, з гладенькою 
блискучою поверхнею додатково прикрашається малюнками.[2,4] 

Розвиток склоробного виробництва – один зі складових факторів розвитку 
економіки нашої країни. Споживчі властивості й основні ознаки асортименту 
скляних виробів формуються на стадії проектування і конструювання при створенні 
досвідчених зразків і в процесі серійного виготовлення. Асортимент скляних товарів 
досить динамічний і змінюється в зв'язку з постійним розвитком науки, станом 
технології виробництва, характером споживчого попиту, зміною стильових 
напрямків. Скляні товари, їх якість, естетичні якості мають велике значення, саме 
тому що мають безпосередній контакт з напоями, мають бути насамперед 
безпечними, функціональними та естетичними. У наш час на українському ринку 
виявлено посуд усіх відомих торговельних марок, однак здебільшого це товар, 
вироблений у Китаї, країнах СНГ, Польщі, Чехії, Франції тощо. При цьому, як і на 
інших ринках, лідерство має посуд виробництва Азії, а саме Китаю. За українського 
споживача щільно взялися і виробники країн СНГ, а також виробники Туреччини, 
пояснюючи свою зацікавленість зручним розташуванням нашої країни щодо інших 
європейських країн.  На даний час одним із найбільш реалізованих скляних товарів є 
група столового посуду, тому що цей товар користується найбільшим попитом у 
покупців. 
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Горілка користується високим попитом серед українського населення, але 

помітні значні сезонні коливання в споживанні горілки. Споживачами є також люди, 
незалежно від того, яка у них професія, освіта, національність. Сегменти споживачів 
відрізняються лише за диференціацією продукції. Високий попит на горілку та 
бажання отримати якомога більші прибутки спонукає виробників до підвищення цін 
та спрощення процесу виробництва, що спричиняє зниження якості горілки. 

Слід також додати, що в Україні щорічно споживається понад 30 млн. дек. 
алкогольних виробів. Левова частка алкоголю, зокрема й фальсифікованої продукції, 
викидається на ринок з нелегального виробництва. Понад 50 % горілки у закладах 
торгівлі не відповідають нормативам Держстандарту. Тому доцільно провести оцінку 
конкурентоспроможності горілки серед українських виробників. 

Для дослідження було обрано чотири зразки горілки, а саме ТОВ «Прайм», ТОВ 
«Златогор», ЗАТ «Сотка» та ДП «Nemiroff». 

Конкурентоспроможність горілки проводимо за допомогою диференційованого 
методу. При застосуванні цього методу здійснюється зіставлення показників якості 
нової продукції з ідентичними базовими показниками якості. 

Конкурентоспроможність товару – це комплекс якісних і вартісних 
характеристик товару, який забезпечує його перевагу на ринку перед товарами-
конкурентами в задоволенні конкретної потреби. 

Оцінку конкурентноспроможності продукції проводять за трьома групами 
параметрів: 

• нормативним; 
• технічним; 
• економічним. 
Нормативні параметри відображають властивості продукції, що регламентуються 

обов’язковими нормами, стандартами і законодавством на ринку, де цю продукцію 
передбачається У групу технічних параметрів входять: параметри призначення, 
ергономічні, естетичні параметри. 

Параметри призначення характеризують галузі застосування продукції і функції, 
які вона зобов’язана виконувати. 

Ергономічні параметри показують продукцію з погляду її відповідності 
властивостям людського організму при виконанні трудових операцій або споживанні. 

Естетичні параметри моделюють зовнішнє сприйняття продукції. 
У рамках технічних параметрів розраховують одиничні і групові показники 

конкурентоспроможності продукції.  
Одиничні показники відображають відношення рівня якого-небудь технічного 

параметра до величини того ж параметра продукту-конкурента або еталона. 
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Груповий показник поєднує одиничні показники з урахуванням вагових 
коефіцієнтів визначених експертним шляхом. 

Оцінку якості органолептичних показників горілки проводили згідно ДСТУ 
4165:2003 Горілки і горілки особливі. Правила приймання і методи випробування.  

Результати визначення конкурентоспроможності представлені в табл. 1. 
 

Таблиця 1 
Визначення конкурентоспроможності горілки 

Показник Рі Аі Qі Ціна за  
пляшку горілки 

(500 мл) 

Рест+ф 

0,25 
0,2 
0,35 
0,2 

1 
1 
1 
1 Т

О
В

 
«П

ра
йм

»
 Зовнішній вигляд 

Колір 
Смак 
Запах 
 

5 
5 
5 
5 

1 4 

82 грн 1 

0,25 
0,2 
0,35 
0,2 

1 
1 

0,8 
0,8 

Д
П

 
«

N
em

ir
o

ff»
 Зовнішній вигляд 

Колір 
Смак 
Запах 

5 
5 
4 
4 

1 3,6 

60 грн 0,9 

0,25 
0,2 
0,35 
0,2 

1 
0,8 
0,8 
0,6 

ЗА
Т

 «
С
от

ка
»

 

Зовнішній вигляд 
Колір 
Смак 
Запах 
 

5 
4 
4 
3 

1 3,2 

55 грн 0,86 

0,25 
0,2 
0,35 
0,2 

1 
1 
1 

0,8 Т
О
В

 
«З

ла
то

го
р»

 Зовнішній вигляд 
Колір 
Смак 
Запах 
 

5 
5 
5 
4 

1 3,8 

63 грн 0,95 

 
Отже, при визначенні конкурентоспроможності горілки було встановлено, що 

ТОВ «Прайм» і ТОВ «Златогор» мають вищу конкурентоспроможність порівняно із 
досліджуваною ТМ «Nemiroff». ЗАТ «Сотка» має нижчу конкурентоспроможність 
порівняно із досліджуваною ТМ «Nemiroff». 

З метою збереження живої конкуренції виробник має постійно підвищувати 
якість продукції, додаючи їй нових, необхідних з урахуванням зміни кон'юнктури 
ринку властивостей і характеристик і забезпечуючи одночасно зниження витрат на 
виробництво. Тільки за таких умов можна сподіватися на одержання максимального 
прибутку. 

Таким чином, систематична оцінка рівня конкурентоспроможності товару на 
ринку дає змогу виробникам реально оцінити шанси своїх товарів, своєчасно 
прийняти рішення про зміну товарного асортименту, про модернізацію продукції та 
не втратити завойованих позицій. 
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Проблемы обеспечения безопасности продовольствия остаются актуальными, 

поскольку питание оказывает существенное влияние на здоровье и качество жизни 
населения. Микроэлементы являются незаменимыми для живых организмов 
веществами, но в то же время в больших количествах они опасны для здоровья. 

Подавляющее большинство продовольственного сырья в качестве примесей 
содержит тяжелые металлы As, Cd, Pb, Hg, Zn, Cu, Sn, Fe. Как известно, тяжелым 
металлам присуща двойственная роль, которую они играют в физиологии: с одной 
стороны, большинство тяжелых металлов являются необходимыми для нормального 
течения жизни; с другой, при повышенных концентрациях они проявляют высокую 
токсичность, то есть оказывают вредное влияние на состояние и активность живых 
организмов. Токсические эффекты, вызванные тяжелыми металлами, весьма 
разнообразны [1]. 

О ценности употребления морской капусты в пищу известно еще с древних 
времен. Эта водоросль является не только источником йода, но и витаминов 
(тиамина, рибофлавина, фолиевой кислоты, провитамина А и β-каротина, 
аскорбиновой кислоты) и макро- и микроэлементов (калия, натрия, магния, кальция, 
железа, меди, марганца, кобальта) [2]. На сегодняшний день на рынке представлен 
большой ассортимент салатов из морской капусты. Чаще всего доступна морская 
капуста в консервированном виде. Согласно литературным данным, в консервных 
банках может наблюдаться повышенное содержание свинца [3]. 

Целью исследования являлась сравнительная оценка степени загрязнения 
тяжелыми металлами (на примере Zn, Cu, Pb, Cd) пищевых продуктов, содержащих 
морские водоросли. 

Исследования по определению содержания тяжелых металлов в исследуемых 
продуктах проводились методом постояннотоковой инверсионной 
вольтамперометрии на вольтамперометрическом анализаторе «Экотест-ВА».  

В качестве материалов для исследования были использованы следующие 
продукты, содержащие морские водоросли: 

1. Салат из морской капусты «Дальневосточный» в жестяной банке, 
произведенный в г. Новосибирск. 

2. Салат из морской капусты «Дальневосточный» в жестяной банке, 
произведенный в г. Королев Московской области. 

3. Салат «Витаминный» из морской капусты в пластиковой посуде, 
произведенный в г. Нижний Тагил Свердловской области. 

4. Сухая морская капуста производства ООО «Травы Башкирии», г Уфа. 
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Для всех пищевых продуктов установлены предельно допустимые величины  
содержания свинца и кадмия (СанПиН 2.3.2.1078-01) [4]. В отличие от ранее 
существовавших требований (СанПиН 2.3.2.560-96), количество меди и цинка не 
нормируется. 

При исследовании выявлены следующие результаты, представленные в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень тяжёлых металлов в пищевых продуктах, содержащих морские 

водоросли (n=3) 
Содержание в мг/кг, среднее значение 

Наименование пробы 
цинк кадмий    свинец       медь 

Салат из водорослей в 
жестяной банке, г. Новосибирск 

2,90±0,58 0,006±0,002 0,48±0,14 1,69±0,34 

Салат из водорослей в 
жестяной банке, г. Королев 

2,52±0,50 0,015±0,006 0,46±0,14 0,45±0,09 

Салат из морской капусты 
«Витаминный» в пластиковой 
упаковке, г. Нижний Тагил 

1,11±0,22 0,008±0,003 0,22±0,07 0,24±0,05 

Сухая морская капуста, г. Уфа 21,72±4,34 
не 

обнаружено 
0,14±0,04 1,99±0,40 

 
Полученные результаты анализировались в сравнении с нормативным 

документом СанПин 2.3.2.1078-01[4]. Результаты лабораторных испытаний показали, 
что содержание кадмия в продуктах, содержащих морские водоросли, не превышало 
ПДК (0,05 мг/кг) и составляло 0,006 – 0,015 мг/кг. В сухих водорослях содержание 
кадмия обнаружено не было. Количество свинца в этих же проанализированных 
пробах составило 0,14-0,48 мг/кг, что ниже ПДК (0,5 мг/кг).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что содержание 
тяжелых металлов в пробах не превышает предельно-допустимых концентраций, что 
позволяет сделать вывод о безопасности исследованных продуктов. 

Однако стоит отметить, что содержание свинца в продукте с пластиковой 
упаковкой в два раза меньше, чем в продуктах в жестяной банке. Отсутствие 
содержания кадмия и минимальное количество свинца наблюдалось в сухих 
водорослях. 
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Серед величезної кількості різних продуктів тваринного і рослинного 

походження найбільш досконалими, тобто найбільш цінними в харчовому і 
біологічному відношенні, є молоко і молочні продукти. У них міститься унікальний 
у своєму роді дисахарид тваринного походження лактоза, що володіє здатністю 
стимулювати розвиток молочнокислих мікроорганізмів, які пригнічують 
життєдіяльність патогенної мікрофлори в кишечнику людини, що сприяє 
засвоєнню кальцію, магнію і фосфору [1]. 

Особливо популярними серед населення є кисломолочні продукти. Багато 
досліджень показують, що кисломолочні продукти допомагають знизити ризик 
утворення остеопорозу і гіпертонії, підтримувати здорову масу тіла, благотворно 
впливають на організм людини при серцево-судинних захворюваннях  при 
цукровому діабеті 2 типу, при метаболічному синдромі (синдром резистентності до 
інсуліну). 

Враховуючи корисні властивості кисломолочних продуктів та їх популярність 
серед населення, як основу для створення нового продукту було обрано йогурт. 

У молочній галузі активно впроваджуються технології збагачення молочних 
продуктів функціональними добавками (вітамінами, мінералами, пробіотиками, 
пребіо-тичними речовинами поліненасичених жирних кислот, амінокислот, 
клітковини, харчо-вих волокон, пектинових та інсулінових концентратів тощо). 
Особливої уваги заслуговує збагачення кисломолочних продуктів пробіотичними 
видами мікроорганізмів. Пробіоти-ки – це бактеріальні препарати з живих 
мікробних культур, які призначені для корекції мікрофлори кишечника та 
лікування ряду захворювань Оздоровчий ефект пробіотичних культур полягає у 
нормалізації мікрофлори кишечника, усуненні дисбактеріозу, підвищенні 
імунітету, зменшенні негативної дії антибіотиків, зниженні рівня холесте-рину в 
крові, зниженні ризику онкозахворювань, підвищенні антистресового чинника [2]. 

Для збагачення йогурту було обрано бактеріальну закваску «VIVO». Закваски 
«VIVO» використовуються для приготування живих кисломолочних продуктів. 
Такі продукти відрізняються високою якістю, гарантованою свіжістю, відсутністю 
різних домішок та консервантів, високим вмістом живих корисних бактерій. 

В якості натурального барвника до йогурту було додано екстракт із сухих 
пелюсток гібіскусу (суданської троянди). Крім природних барвників антоціанів, 
екстракт гібіскусу багатий на органічні кислоти (яблучна, винна, лимонна), 
флавоноїди (кверцетин, міріцетин, гібисцетин, гібисцетрин), вітаміни С, Р, групи В, 
фенолкарбонові кислоти, полісахариди (водорозчинні), пектинові речовини. 
Антоціанам притаманна вітамінна активність, завдяки якій вони здатні укріплять 
стінки судин, робити їх непроникними для шкідливих речовин. Завдяки тому, що 
екстракт гібіскусу містить вітаміни, мікроелементи і органічні кислот, він зменшує 
запальні процеси, покращує травлення, допомагає при закрепах і запобігає 
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проблемам із шлунково-кишковим трактом, сприятливо діє на нервову систему, має 
тонізуючу дію. Екстракт не містить щавлевої кислоти, тому не завдає шкоди тим, 
хто страждає захворюваннями нирок. Суданська троянда корисна для печінки і 
підшлункової залози. Вона виводить з організму шлаки, нейтралізує токсичну дію 
алкоголю і зменшує вміст холестерину [3, 4].  

Враховуючи унікальний хімічний склад екстракту гібіскусу та обмеженість 
розробок в молочній промисловості з його застосуванням, можна зробити висновок 
про перспективність застосування екстракту гібіскусу як нового рецептурного 
компоненту у виробництві йогурту. 

Також до йогурту був доданий лактат магнію, який дасть змогу збільшити вміст 
магнію у готовому продукті. Магній є життєво важливим елементом, який 
знаходиться у всіх тканинах організму і необхідний для нормального 
функціонування клітин, бере участь у більшості реакцій обміну речовин, сприяє 
виробництву і споживанню енергії [5]. 

В результаті досліджень були визначені оптимальні умови екстрагування 
пелюсток гібіскусу. Температура процесу екстрагування – 80°С , час екстрагування 
– 60 хв, вид екстрагента – 40 %-ий водно-спиртовий розчин. З метою запобігання 
потрапляння спирту до йогурту, його видалили з ексракту шляхом випаровування. 

Для виготовлення йогурту був обраний резервуарний спосіб. Виготовлення 
йогрту буде проводитися за класичною технологією. Температурні режими та етапи 
виробництва не змінюються. Тільки замість звичайної закваски буде вноситься 
закваска «VIVO», а після сквашування до охолодженого згустку буде додано лактат 
магнію та екстракт гібіскусу. Наповнювачі вносяться після сквашування з метою 
запобігання руйнування корисних речовин під час теплової обробки. Кількість 
внесення лактату магнію – 2 %. Кількість внесення екстракту гібіскусу – 2 %. Для 
готового йогурту була проведена якісна та органолептична оцінка. Йогурт з 
наповнювачем екстракту гібіскусу набув світло-рожевого кольору, приємного 
смаку та аромату. У табличному редакторі Excel було проведено аналіз  показників 
харчової цінності йогурту класичного та йогурту збагаченого. В результаті 
розрахунків було встановлено, що вміст Мg збільшився з 17,35 мг до 54,69 мг на 
100 мл йогурту. При споживанні добової норми збагаченого йогурту добова 
потреба у Mg забезпечується на 27 %, завдяки чому отриманий продукт можна 
назвати функціональним за вмістом Mg. Також завдяки додаванню екстракту 
гібіскусу збільшився вміст вітаміну В1. Енергетична цінність зменшилася із 79,55 
ккал до 70,11 ккал на 100 мл йогурту.  

Отже, за результатами оцінювання якості йогурту встановили, що за рахунок 
збагачення його лактатом магнію та екстрактом гібіскусу покращилися споживчі 
властивості, а саме – збільшилася масова частка Mg, вітаміну B1, а енергетична 
цінність зменшилася. Встановили також оптимальні умови екстрагування пелюсток 
гібіскусу, що в кінцевому результаті підвищило його якісні показники.  
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Інноваційна діяльність у ресторанному господарстві, як в особливій сфері 

національної економіки, з одного боку може бути охарактеризована як 
невиробнича – через надання послуг з організації харчування та послуг з 
організації дозвілля відвідувачів, а з іншого – як виробнича діяльність через 
виготовлення харчової продукції із поліпшеними споживчими властивостями. 

В сучасних умовах особливу актуальність мають розробки борошняних 
кондитерських і кулінарних виробів з покращеними органолептичними 
показниками. Важливе значення має оформлення страв та виробів, що сприяє 
збудженню апетиту, привертає увагу споживачів і впливає на попит. Додавання 
маранту при виробництві харчової продукції дозволить покращити споживчі 
властивості борошняної кондитерської і кулінарної продукції, а також скоротити 
час приготування оздоблювальних напівфабрикатів для декорування та 
глазурування деяких кондитерських виробів. 

Борошняні кондитерські і кулінарні вироби являють собою велику групу 
висококалорійних харчових продуктів, що користуються підвищеним попитом у 
відвідувачів закладів ресторанного господарства. Це кулінарні витвори, які 
обов’язково включають в себе естетичну складову. Вони чудово доповнюють наше 
щоденне меню і особливо прикрашають святковий стіл. 

Серед сировини, яка використовується при виготовленні борошняних 
кондитерських і кулінарних виробів особливе місце займають загусники, які при 
додаванні до суміші, призводять до підвищення її в’язкості без істотної зміни 
інших властивостей. Прикладом є «Маранта» – речовина природнього походження, 
яка широко використовується за кордоном, особливо у Сполучених штатах 
Америки. 

Маранта (Arrowroot Powder) – це порошок білого кольору, який виготовляють із 
коренів південно-американської тропічної рослини маранти. Відомий також як 
«Маранта крохмаль» та «Маранта борошно». Використовується як загусник для 
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приготування харчової продукції, такої як солодкі соуси, пудинги, у виробництві 
напівфабрикатів – начинок для пиріжків, глазурі, а також для печива та хлібо-
булочних виробів.  

За хімічним складом порошок Маранту містить вуглеводи, харчові волокна. 
Його використовують для покращення органолептичних показників виробів, таких 
як зовнішній вигляд, консистенція, колір [1]. 

Порошок Маранта має нейтральний смак та слабо виражений запах. Він 
ідеально підходить для заварного тіста і крему, при цьому, використання 
кукурудзяного крохмалю маскує тонкий аромат виробу чи страви у зв’язку з 
появою «крохмального присмаку» і запаху. Маранта добре поєднується з кислими 
інгредієнтами: фруктовими соками, цитрусовими.  

Застосування порошку Маранта дуже схоже на використання кукурудзяного 
крохмалю, шляхом отримання суспензій. Він діє так само як кукурудзяний 
крохмаль, швидко перетравлюється і легко засвоюється організмом людини. 

Порівнюючи вартість з картопляним чи кукурудзяним крохмалем, порошок 
Маранта трохи дорожчий. Він використовується як замінник кукурудзяного 
крохмалю, який виготовляють з генно-модифікованих сортів кукурудзи [2]. В 
результаті застосування Маранти отримується кристально чиста фруктова глазур і 
желе, десертний соус має глянцеву поверхню та виглядає ефектно.  

Еквіваленти заміни кукурудзяного крохмалю на порошок Маранта – 1,0 : 1,3; 
пшеничного борошна на порошок Маранта – 2,5 : 1,0 [3]. 

В умовах стрімкого розвитку доготівельних закладів ресторанного 
господарства, що працюють на напівфабрикатах, для виробництва кондитерських 
виробів та готових страв, широко застосовуються заморожені продукти.  

В результаті власного дослідження встановлено, що напівфабрикати з 
крохмалем Маранта можна багаторазово заморожувати та розморожувати, при 
цьому, консистенція їх не змінюється, зовнішній вигляд не погіршується. 
Заморожені соуси з кукурудзяним крохмалем в процесі розмороження 
розріджуються. 

За своїми властивостями крохмаль Маранта добре заморожується і легко 
розчиняється при низьких температурах. Його використовують при виробництві 
морозива в закладах ресторанного господарства та в домашніх умовах, оскільки 
добавка запобігає утворенню крижаних кристалів, надає морозиву сяючого блиску. 

На відміну від кукурудзяного крохмалю, який надає мутність соусам і 
непрозорість фруктовим сиропам, начинки пиріжків з порошком Маранта 
виглядають апетитно, прозорі, мають глянцеву поверхню. Проте для молочних та 
вершкових соусів додавати добавку не рекомендується, адже утворюється слизька 
консистенція, а м’ятний соус – може виглядати штучно і не привабливо.  

Доцільним при оздобленні тортів і тістечок є виробництво сметанного крему з 
додаванням Маранти порошку. Сметана як кисломолочний продукт в поєднанні з 
добавкою призведе до отримання ідеального густого крему з глянцевою 
поверхнею. 

Успіх закладів ресторанного господарства на ринку залежить від вподобань 
споживачів, частоти та величини їх потоку до нього. Інновації приготування 
харчової продукції з додаванням маранту можна охарактеризувати як зорієнтовані 
на споживача. 

Інноваційна технологія додавання порошку Маранту при виробництві 
борошняних кондитерських і кулінарних виробів буде перспективною у 
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ресторанному господарстві, адже покращить їх органолептичні показники, 
споживчі властивості, а за рахунок апетитного вигляду забезпечить підвищення 
засвоюваності харчової продукції. 
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Пошук способів підвищення безпечності харчової сировини і готових харчових 

продуктів та подовження термінів їх зберігання є одним із перспективних напрямів 
формування їх споживних властивостей. 

Глинисті сорбенти, до яких відносяться цеоліти, характеризуються селективністю 
по відношенню до важких металів, токсинів, радіонуклідів, здатністю впливати на 
активність мікроорганізмів та стійкістю до агресивних середовищ і високих 
температур. 

Цеоліти – це велика група мінералів, водні алюмосилікати кальцію і натрію, які 
заміщуються іноді з K, Ba, Sr та ін. Загальна формула цеолітів:  

M2/nO•Al2O3•xSiO2•yH2O,       (1) 
де М – лужний або лужноземельний метал, n – ступінь його окиснення.  

Відомо близько 50 видів мінеральних природних цеолітів, серед яких 
найпоширеніші: клиноптилоліт, бентоніт, монтмореллоніт, гейландит, натроліт, 
філіпсит, ломонтит, морденіт, шабазит, десмін, гармотом, фер’єрит, еріоніт, 
анальцим тощо [1]. 

В сільському господарстві цеоліти застосовують у якості фунгіциду, добрива, 
мінеральної кормової добавки та консерванту для збереження кукурудзи, 
коренеплодів, силосу тощо. У медицині майже всі цеоліти використовуються як 
високоефективні сорбенти, що підтверджується позитивними результатами їх 
використання при лікуванні отруєнь, інтоксикацій, в тому числі алкогольних, 
шлунково-кишкових розладів, хвороб нирок, печінки, опорно-рухового апарату, 



Тематичне питання: ФОРМУВАННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ І БЕЗПЕКИ ІННОВАЦІЙННИХ ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТІВ ТА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 

Тематический вопрос: ФОРМИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

250 

ротової порожнини та зубів, алергічних реакцій, ожиріння, опіків, дерматозів, 
туберкульозу, паразитарних інвазій та для їх профілактики [1,2].  

У світі існує практика використання цеолітів для очищення води та при 
виготовленні харчових продуктів, а саме хлібобулочних виробів, пива, вина, твердих 
сирів, кисломолочних продуктів, безалкогольних напоїв тощо. Проте кількість 
наукових робіт, в яких би розглядалися питання використання цеолітів для очищення 
сировини при виробництві харчових продуктів від залишків пестицидів, важких 
металів, токсинів, радіонуклідів дуже обмежена і не дозволяє сформувати наукове 
підґрунтя для їх використання [2]. Доведена можливість очищення фруктових соків 
від важких металів за допомогою цеолітів [3] та залишків мікотоксинів для 
запобігання токсичних ефектів [4]. 

Для подовження терміну зберігання насіння соняшнику різної вологості та 
підвищення його якості було запропоновано в якості консерванту використовувати 
домішки природних дисперсних мінералів. Встановлено, що найбільше фективним 
серед досліджених дисперсних мінералів виявилися бентоніти. Було виявлено 
специфічний вплив цеоліту на мікрофлору соняшнику, що проявляється у їх 
здатності пригнічувати шкідливі для соняшникового насіння мікроорганізми [5]. 

Відомі варіанти антигрибкової суміші з порошку цеоліту, мікрокристалічної 
целюлози, крохмалю, борошна та полісахаридів для обробки харчових продуктів, що 
швидко псуються (наприклад, сир, м’ясні та ковбасні вироби) [6]. 

Італійськими вченими запропоновано протимікробний засіб, що може бути 
використаним при виготовленні пакувальних матеріалів для харчових продуктів на 
основі поєднання протимікробних наночастинок іонів срібла та монтморилоніту [7]. 

Враховуючи вище наведене та те, що останнім часом з'явилися повідомлення про 
використання монтморилоніту (група цеолітів) при лікуванні захворювань, які 
справляються з хвороботворними мікроорганізмами на рівні сучасних антибіотиків [8], 
ми вважаємо, що перспективними є дослідження впливу цих природних сорбентів на 
мікроорганізми, які спричиняють псування харчових продуктів і є основною 
причиною обмеження їх термінів зберігання. 

За даними Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських 
препаратів Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США (FDA) 
бентоніти (група цеолітів) відповідають вимогам для контакту з харчовими 
продуктами, в Переліку харчових добавок бентоніт має індексЕ 558 і має офіційний 
дозвіл на використання в харчовій галузі. 

Отже позитивний світовий досвід використання цеолітів в харчовій галузі, 
сільському господарстві, медицині і доведені їх сорбційні властивості обґрунтовують 
доцільність проведення науково-дослідних робіт щодо вивчення можливостей їх 
використання з метою подовження термінів зберігання харчових продуктів. 
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З метою збагачення соусів інгредієнтами, які не тільки поліпшують їх якісні 

показники, а й підвищують харчову цінність, попередніми дослідженнями доведено [1] 
переваги внесення у рецептуру томатних соусів порошку сочевиці замість пшеничного 
борошна, оскільки сочевиця містить від 24 до 35 % білка, 48…53 % вуглеводів, 0,6…2 
% жиру, 2,3…4,4 % мінеральних речовин – багата на калій, фосфор, кальцій, залізо, 
мідь, молібден, марганець, бор, кобальт, йод, цинк, жирні кислоти групи Омега-6, 
Омега-3, вітаміни групи В, А [2]. 

На сьогоднішній день важливою проблемою державної ваги є підвищення 
безпечності харчових продуктів, тому було поставлено завдання дослідити зв’язуючу 
спроможність порошку сочевиці щодо токсичних металів, таких як Cd(II), Pb(II), Hg(II). 

Для досліджень використовували порошок зерна сочевиці зеленої, який отримали 
шляхом подрібнення на лабораторному млині сочевиці з наступним просіюванням 
його через сита з отворами розміром 0,41/0,43 мм.  
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Вихідні 0,1 моль/л розчини солей Pb(II), Hg(II), Cd(II) готували розчиненням 
наважок: Cd0 (ос.ч.) у 1,0 моль/л Н2SO4; Pb(NO3)2, Hg(NO3)2·0,5 H2O (х.ч) у 0,1 
моль/л НNO3. Стандартизацію проводили: комплексонометрично (Pb) та 
меркуриметрично (Hg). 

В роботі використовували 10–3 моль/л водні розчини металохромних індикаторів: 
ксиленолового оранжевого (КО), ч.д.а. (Chemapol) та сульфоназо ІІІ (СФАЗ), ч.д.а. 
(Merk). Використовували, також, розчини НС1, HNO3, Н2SO4, NaOH, NaС1 х.ч. 
Вихідні 1,0 моль/л розчини готували розведенням концентрованих розчинів. Робочі 
розчини готували розведенням вихідних перед проведенням експерименту. 

Методика визначення зв‘язуючої спроможності порошку сочевиці щодо іонів 
металів. До наважки 1 г порошку сочевиці додавали 50 см3 теплої (45–50°С) 
дистильованої води, перемішували і залишали на 10 хв. для набухання. До отриманої 
суміші додавали 1 см3 0,1 М розчину солі досліджуваного металу, перемішували 1 
годину на магнітній мішалці, фільтрували крізь складчастий фільтр. У фільтраті 
визначали вміст іонів досліджуваних токсичних металів за методом градуювального 
графіка. Кількість Pb(II), Hg(II), Cd(II), що сорбувалася порошком сочевиці, 
визначали як різницю між масами Pb, Cd, Hg, що були внесена, що були знайдені у 
фільтраті відповідно. 

Встановлено, що порошок сочевиці здатний зв’язувати іони Pb (II), Cd (II), Hg (II) 
як за рахунок комплексоутворення із функціонально-активними угрупованнями 
(ФАУ) його основних компонентів (білки, вітаміни тощо), так і за рахунок фізичної 
адсорбції цих іонів поверхнею харчових продуктів. 

Можна зробити припущення, що частина іонів токсичних металів зв’язується за 
рахунок комплексоутворення з:  

1) фрагментами амінокислот за схемою: 
2 R−НC(NH2)−COOН + Pb2+ ↔ (R−НC(NH2)−COO−)2 Pb + 2 Н+ 

Встановлено, що іони Pb (II), Cd (II), Hg (II) утворюють з амінокислотами, 
фрагменти яких входять до складу білків порошку сочевиці, безбарвні комплексні 
сполуки, що поглинають світло в далекій ультрафіолетовій частині спектра. Були 
досліджені ці системи метал-індикаторним методом і отримані кількісні 
характеристики їх складу та стійкості. 

Аналіз цих результатів і дані літератури [3] дозволили зробити припущення щодо 
координації іонів досліджуваних металів за атомами нітрогену аміногруп і атомами 
оксигену внаслідок заміщення гідрогену в карбоксильних групах з утворенням двох 
5-членних циклів. 

                           R−CH−COO−M−OOC−CH−R 
                                  |                                  | 
                            H2N                                NH2 
За стійкістю утворюваних сполук досліджувані метали можна розташувати в 

наступний ряд – Pb (II) > Hg (II) > Cd (II), що співпадає з даними літератури щодо 
стійкості комплексів цих металів з іншими органічними кислотами.  

2) вітамінами та іншими біологічно активними речовинами за схемою: 
 −R−НC(ОН)2 + Pb2+ ↔ (−R−НC(О–)2 Pb + 2 Н+  

При цьому координація іонів металів буде здійснюватися за атомами оксигену 
внаслідок заміщення гідрогену в гідроксильних групах з утворенням 4-х-членних 
циклів. 

3) за рахунок фізичної адсорбції на поверхні харчового продукту. 
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В таблиці наведені результати визначення зв‘язуючої спроможності 
досліджуваних зразків щодо іонів Pb(II), Hg(II), Cd(II). 

 
 Таблиця  

Результати визначення зв‘язуючої спроможності порошку сочевиці щодо 
іонів Pb(II), Hg(II), Cd(II) 

 Pb (II) Cd (II) Hg (II) 
Внесено іонів металу, мг 20,7 11,2 20,05 
Сорбувалось іонів металу, 
мг/1г дослід. зразка 20,55± 0,2 11± 0,1 20,05± 0,3 

у % від маси внесення  99,25 98,21 99,99 
 
Аналізуючи отримані результати, бачимо, що 1 г порошку сочевиці зв’язує 98 % 

Cd (II), 99% Pb (II) і 100% Hg (II). 
Доведено, що порошок сочевиці підвищує не тільки біологічну цінність 

томатного соусу, а й робить цей продукт екологічно безпечним за рахунок зв'язуючої 
спроможності щодо іонів Pb (II), Cd (II), Hg (II), що може бути враховано при 
розробці рекомендацій щодо раціонального дієтичного харчування для різних груп 
населення. 
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Безпечність харчового продукту забезпечується натуральними джерелами 

аромату, які додатково володіють антиоксидантними та бактерицидними 
властивостями. 

За натуральні джерела аромату харчовики зазвичай використовують класичні і 
місцеві сухі прянощі, ефірні олії, ароматичні екстракти, концентрати, настої і соки. 
Серед перерахованих джерел натурального аромату, ароматичність ефірних олій в 
100, а іноді і в 1000 разів більша за інші [1]. 

Наразі, при зростаючому попиті на натуральні джерела аромату, в тому числі 
ефірні олії, у виробників ароматної продукції існує ряд об’єктивних причин їх 
обмеженого використання. Це і швидка втрата аромату, нестабільність якісних 
показників, висока вартість, яка значно вища за синтетичні аналоги. 

За висновками експертів, внутрішній ринок ефірних олій на 60 % складається із 
фальсифікованої продукції. До натуральних ефірних олій додають різні органічні 
розчинники; в тому числі очищений керосин, рослинні й навіть мінеральні олії [2]. 
Без сумніву, використання фальсифікованих ефірних олій значною мірою пов’язане 
із ризиком для життя та здоров’я споживачів.  

Визначити справжність ефірних олій можна за їх оптичною активністю. 
Синтетичні аналоги оптично неактивні, оскільки є рацематами. Навіть при 
частковому їх додаванні до справжньої ефірної олії природне оптичне обертання 
сфальсифікованої олії матиме значення, що відрізняється від стандартних 
показників натуральної ефірної олії. До того ж, синтезовані аналоги змінюють 
аромат ефірних олій. 

Ефективним методом визначення наявності в ефірних оліях нетипових 
ароматичних речовин є газова хроматографія [4]. 
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Для встановлення факту фальсифікації, в наших дослідженнях використано 
ефірну олію кмину фірми Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur (Германия). 
Виділення енантіомерів відбувалося на препаративному хроматографі, з 
програмуванням температури. На виході з колонки підключали збірник, до якого 
приєднували скляні вловлювачі з подрібненим льодом. Для контролю чистоти 
енантіомерів використано метод газотвердофазної хроматографії. Сенсорний аналіз 
проводився за загальноприйнятою методикою. Оптична активність 
встановлювалася за поляриметричним методом. Кут обертання площини 
поляризації вимірювали при 20оС і довжині хвилі 589,3 нм (D-лінія Na). Оптичну 
чистоту (optical purity, op) розраховували за формулою 1: 

op = [α]досл/ [α]станд,   (1) 
де [α] досл. – питоме обертання площини поляризації для досліджуваної речовини; 
[α] станд. – максимальне (абсолютне) питоме обертання площини поляризації 
світла для чистого зразку. 

За даними хроматографічного аналізу в ефірній олії кмину найбільше міститься 
карвону з характерним кминним ароматом та лімонен з ароматом лимону. 

Карвон в ефірних оліях міститься у вигляді двох ізомерів «dR -(+)» і «lS -(-)». 
При цьому «dR-(+)» карвон відносять до категорії умовно токсичних речовин, тоді 
як «lS-(-)» карвон – до речовин з потужним антимікробним ефектом. Ізомери 
карвону мають і різні органолептичні характеристики. 

У ході досліджень здійснювалося виділення оптичних ізомерів карвону з 
ефірної олії кмину високоефективною препаративною хроматографією. Ставилася 
задача не тільки практичне виділення ізомерів карвону, а й їх концентрування і 
очищення. Максимальне виділення та збір ізомерів забезпечувала самостійно 
виготовлена препаративна колонка. 

Препаративний поділ зразків ефірної олії кмину дозволив накопичити оптичні 
ізомери карвону з повнотою збору 89,0 %.  

Нами досліджувалася чистота складу виділених ізомерів. Використовували 
методику газотвердофазної хроматографії на самостійно виготовленій 
хроматографічній колонці довжиною 3500 мм, діаметром 3 мм, нерухома фаза – D-
маніт, твердий носій – хромосорб W 80…100 меш (1,5 мм / 2 м) Чистота виділеного 
карвону з ефірої олії кмину становила 99,5 %. 

Результати вимірювань оптичної активності ізомерів карвону ефірної олії 
кмину наведено в таблиці 1. 

 
Таблиці 1 

Оптична активність ізомерів карвону ефірної олії кмину 
Питоме обертання площини поляризації Ароматичний 

компонент Стандарт Дослідний зразок 
Оптична 

(енантіомерна) 
чистота 

(R) – (+) 
карвон 

(правооберта
юча форма) 

+61 [α]D +61 +0,03 99,2 % 
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За отриманими даними і формулою 1 розраховували оптичну чистоту (optical 
purity, op) ізомерів карвону. Цей показник характеризує кількість переважаючого 
ізомеру в олії  вираженого в %. Зазвичай в натуральних ефірних оліях присутній 
один з оптичних ізомерів (+) або (-) в кількості 90…99%. У сфальсифікованій 
ефірній олії співвідношення оптичних ізомерів становить приблизно 1:1. Оптична 
(енантіомерна) чистота карвону ефірної олії кмину становить 99,2 %. 

Проведені дослідження довели наявність в ефірній олії кмину ізомерів карвону 
«(R)-(+)» оптичного ряду, з високим рівнем оптичної чистоти – 99,2%. 
Досліджувану ефірну олію кмину фірми Maienfelser Naturkosmetik Manufaktur 
(Германия) можна вважати справжньою, тобто натуральною.  
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В рецептурі варених ковбасних виробів вищого сорту, відповідно до стандарту 

(Ковбаси варені, сосиски, сардельки, хліби м’ясні: ДСТУ 4436-2005), не повинні 
міститися соєві продукти. Ковбаси нижчих сортів можуть містити від 10 до 20% 
соєвих продуктів. Через високу вартість якісної м’ясної сировини, використання 
некондиційної сировини, для поліпшення реологічних характеристик та здешевлення 
собівартості товару виробник замінює м’ясну сировину соєвими продуктами, 
маскуючи заміну підсилювачами смаку та аромату. При цьому, в яких 
співвідношеннях цінні компоненти сировини замінюються на малоцінні виробники 
не вказують. 
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“Електронний ніс” на базі матриці селективних до легколетких сполук харчового 
продукту може диференціювати найменші зміни якісного та кількісного складу 
газової фази порівняно з базою еталонних зразків. До основних летких маркерів 
соєвих продуктів, які формують специфічний соєвий запах, відносяться: метантіол, 
диметилтрисульфід, гексаналь, 1-гексанол, 2-пентилфуран, 2-пентилпурідин, 2,3-
бутандіон, 1-октен-3-ол, транс-2-4-декадієналь, транс-2-4-нонадієналь, транс-2-
ноненаль, ацетофенон. Більшість з цих сполук є метаболітами мікроорганізмів, 
притаманних соєвим продуктам. 

Мета дослідження: дослідити склад рівноважної газової фази над вареними 
ковбасами та соєвими продуктами, в тому числі під час зберігання, і оцінити 
можливість виявлення соєвих продуктів в складі варених ковбас в.с. за “візуальними 
відбитками” запаху.  

Як сорбційні покриття п’єзосенсорів обрані хроматографічні фази, різні за 
природою, селективні по відношенню до індивідуальних тест-речовин та груп летких 
сполук соєвих та м’ясних продуктів: поліетиленгліколь себацинат (PEGseb), 
поліетиленгліколь адипінат (PEGad), дициклогексан-18-краун-6 (DCG18k6), тритон 
Х-100 (TX-100), поліетиленгліколь 2000 (PEG-2000), полідиетиленгліколь сукцинат 
(PDEGsuc), полівінілпіролідон (PVP). 

Досліджували динаміку зміни складу рівноважної газової фази (РГФ) над 
модельними зразками вареної ковбаси “Лікарської” в. с. та спеціально виготовлених 
фальсифікатів із вмістом соєвого ізоляту (СІ) 10, 20, 30, 100 % мас. Зразки зберігали 
за температури 20 ± 1 ºC протягом 4 діб. 

Особливості взаємодії окремих сполук з плівками покриттів сенсорів більшою 
мірою проявляються протягом сорбції в часі, відображаються в хроночастотограмах 
і, як наслідок, на кінетичних “візуальних відбитках” (рис. 1), які формуються із 
одиничних відгуків сенсорів в певний момент часу.  

За “візуальними відбитками” оцінювали наявність, або відсутність соєвих 
компонентів в ковбасних виробах. Для збільшення інформативності сенсорів та 
наочності сумарної матриці даних відключили універсальний полярний п’єзосенсор з 
покриттям PVP, який активно реагує на вологість ковбасних виробів.  

Ковбасні вироби характеризуються швидким розвитком сорбції протягом 30 с 
після інжекції РГФ в комірку детектування та подальшим повільним індукційним 
періодом та десорбцією, тому кінетичний ВВ побудовано для часу сорбції. 

Встановлено, що контрольним зразкам вареної ковбаси “Лікарської” притаманні 
“візуальні відбитки” з роздвоєними гострими піками як в перший день зберігання, 
коли мікробіологічні показники в межах норм (рис. 1, а), так при зміні РГФ під час 
псування (рис. 1, б). Це пояснюється активною сорбцією двох сенсорів з покриттями 
PDEGsuc та TX-100, на відміну від інших сенсорів масиву. Під час зберігання зразків 
відклики сенсора з покриттям TX-100 збільшується, на відміну від зразків із заміною 
м’ясної сировини на соєвий ізолят. Більш виразно це помітно в початкові моменти 
сорбції на 10, 12 та 14 с з моменту інжекції РГФ в комірку детектування.  

Зразки з масовим вмістом соєвого ізоляту 10, 20, 30 % мають притаманні соєвому 
зразку із 100 % вмістом СІ скошені піки, що пояснюється селективністю сенсорів з 
покриттями PDEGsuc, PEGseb та PEG-2000 до летких сполук маркерів соєвих сполук. 
Скошеність піків “візуальних відбитків” стає більш виразною під час псування 
ковбасних виробів із соєвим ізолятом за рахунок збільшення відгуків сенсора з 
покриттям PDEGsuc. Ступінь ідентичності проб за кінетичними “візуальними 
відбитками” знаходиться в межах 61-70 %.  
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Рис. 1. Кінетичні “візуальні відбитки” ковбасних виробів із різним вмістом 

соєвого ізоляту на першу (а) та четверту (б) добу зберігання 
 
Встановлено, що за кінетичними особливостями сорбції летких сполук маркерів 

м’ясних та соєвих продуктів на тонких плівках сенсорів з перехресною чутливістю 
можна виявити присутність соєвих компонентів на рівні 10% за формою кінетичного 
“візуального відбитку”. 
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Останнім часом виробники харчових продуктів, до складу яких входять тваринні 

жири та олії, нерідко замінюють частково або повністю жир, зазначений у рецептурі, 
на більш дешевий жир іншого складу чи нижчої якості. Саме тому визначення виду 
жиру в готовому продукті є актуальним питанням виявлення його фальсифікації .  
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Найчастіше відбувається фальсифікація товарів, які в своєму складі містять 
вершкове масло. Найпоширенішим способом фальсифікації вершкового масла є його 
часткова або повна заміна на маргарин. Мають місце і такі фальсифікації, як 
додавання кокосового, пальмового масла, арахісової, соняшникової та ін. олії, які 
попередньо пройшли гідрогенізацію. 

На сьогодні відсутня уніфікована система оцінки природи жирів та жирових 
продуктів. Саме тому метою нашого дослідження стала розробка критеріїв 
ідентифікації природи жирів. 

Застосування сучасних технологій в масложировому виробництві ускладнює 
виявлення фальсифікатів. Класичні методи аналізу харчових продуктів вже не 
дозволяють точно та достовірно встановлювати підробки. Одним з сучасних методів 
визначення справжності жирів є капілярна газова хроматографія.  

Для визначення фальсифікації в готових виробах спочатку вилучають жир з 
продукту. Метод передбачає видалення жиру з наважки дослідного продукту 
(печива) способом настоювання з розчинником в колбі з притертою пробкою 
протягом певного проміжку часу. Розчин фільтрують, розчинник відганяють, 
залишок випарюють і проводять хроматографічний аналіз. 

Виявлення фальсифікації проводили за жирнокислотним складом жирів. Для 
цього визначали жирнокислотний склад сировини, яка використовувалась, і його 
зміни уже в готовому продукті. 

Дослідження проводили з маслом селянським солодковершковим з вмістом жиру 
82%, маргарин столовий «молочний» жирністю не менше 82% та олія соняшникова 
нерафінована. Дані частового жирнокислотного складу вище зазначених зразків 
наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 Жирнокислотний склад досліджуваних видів жиру після термічної обробки 
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С 12:0 лауринова 1,658 0,232 0,169 0,670 0,695 0,058 
С 14:0 міристинова 7,053 0,310 0,198 3,331 3,336 0,141 
С 16:0 пальмітинова 25,260 12,970 7,101 15,390 16,810 8,061 
С 18:0 стеаринова 12,200 13,380 2,772 6,453 9,593 5,613 
С 18:1 олеїнова 32,200 37,340 20,680 26,430 35,160 32,650 
С 18:2 лінолева 5,118 31,180 50,840 35,620 18,780 45,010 

С 20:1 гондоїнова 0,110 0,165 0,366 0,209 0,140 0,185 
С 20:4 арахідонова 0,101 0,442 0,460 0,239 0,351 0,467 

С 24:0 лігноцеринова 0,059 0,039 0,386 0,187 0,270 0,074 
 
Жирнокислотний склад масла «селянського» солодковершкового після випікання 

зазнає змін. Це пов'язано з проведенням певних термічних обробок за його 
виготовлення. Відбувається деструкція жирних кислот, таких як: каприлова та 
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капронова, бегенова, частково пальмітолеїнова. Характерний високий вміст 
міристинової, пальмітинової та стеаринової кислот. 

Зміни в жирнокислотному складі маргарину характеризуються деструкцією 
капронової, тридеканової, міристолеїнової та бегенової кислот. Низький вміст 
міристинової та високий – лінолевої кислот свідчить про використання 
гідрогенізованих рослинних олій. 

Для олії соняшникової характерна відсутність низькомолекулярних жирних 
кислот, низький вміст міристинової, пальмітинової та стеаринової кислот, натомість 
велика кількість лінолевої кислоти. В жирнокислотному складі відбуваються 
наступні зміни: ізомеризація ейкозатрієнової кислоти. Поява трикозанової та 
лігноцеринової кислот – окислення деяких кислот. 

Для фальсифікатів, в порівнянні з маслом, характерний низький вміст 
лауринової, міристинової, та стеринової кислот. Знижена кількість пальмітинової та 
олеїнової кислот, а натомість викокий вміст ліноленової кислоти. Для фальсифікатів 
з олією притаманно підвищена кількість гондоїнової кислоти. 

 
Список літератури 

1. Чмиленко Ф.А., Минаева Н.П., Сандомирский А.В., Сидррова Л.П. 
Установление фальсификации молочной продукции методами газовой 
хроматографии // Методы и объекты химического анализа. – 2009. – т. 4. – №1. – 
С.60-66. 

2. Викторова Е.В., Кулакова С.Н., Михайлов Н.А., Гаппаров М.М. Экспресс-
метод оценки подлинности жировых продуктов, разработанный на основе 
компьютерного информационного обеспечения // Вопросы питания, 2006. – том 75. –  
№6. – С. 61-66. 

3. Касторных М.С., Кузьмина В.А., Пучкова Ю.С. Товароведение и експертиза 
пищевых жиров, молока и молочных продуктов. М.: Академия, 2003. – 288 с. 

4. Панов В.П., Смурыгина Н.В., Краюшкина И.В. и др. Критерии 
натуральности молочного жира // Труды Всероссийского НИИ маслоделия и 
сыроделия РАСХН – Углич, 1997. – Вып. 60. – С. 60-66.   

 
 
 

 

 

 
ОЦІНКА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ЧИСТОТИ 
ЗАМОРОЖЕНИХ ТА ДЕФРОСТОВАНИХ ЯГІД 
 
Г.О. Сімахіна, д.т.н., професор 
С.В. Халапсіна 
 
Національний університет харчових технологій 

 
Харчова сировина та продукти з неї – це складні багатокомпонентні системи, що 

складаються із сотень хімічних сполук. Вони включають аліментарні сполуки, 
умовно неаліментарні та чужорідні, потенційно небезпечні речовини антропогенного 
та природного походження. Тому оцінка мікробіологічної і токсичної безпеки – 
надзвичайно важливий чинник, що характеризує якість сировини і готових продуктів. 
За результатами моніторингу ще наприкінці ХХ століття було визначено перелік 
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пріоритетних забруднювачів, які підлягають контролю в різних групах продовольчої 
сировини та харчових продуктах. 

Відповідно до цього переліку плодово-ягідна сировина і продукти з неї мають 
контролюватись, передусім, за вмістом пестицидів, нітратів та патуліну. Найбільшу 
небезпеку з точки зору розповсюдження та токсичності має патулін. Він 
продукується пеніцилами та аспергілами і виявляється переважно в продуктах, які 
отримано з неякісних фруктів та ягід. Більш того, на поверхні замороженої плодово-
ягідної сировини ми виявили в основному ті ж мікроорганізми, що і на свіжій. Це 
підтверджує той факт, що мікроорганізми легко адаптуються до дії низьких 
температур, а деякі із хвороботворних бактерій залишаються життєздатними при 
температурах, нижчих -50‒С. 

Система заходів профілактики виникнення та накопичення мікотоксинів включає 
санітарно-мікологічний аналіз досліджуваних продуктів, до складових якого входить 
органолептична характеристика, визначення ступеню токсичності біологічними 
методами, посів на живильні середовища для вивчення мікрофлори, визначення 
вмісту токсинів хімічними методами. 

Разом з тим, при переробленні сільськогосподарської сировини, в тому числі 
плодово-ягідної, значну увагу приділяють способам її деконтамінації та детоксикації, 
а також готових продуктів, уражених мікотоксинами. З цією метою можна 
використовувати механічні, фізичні та хімічні методи.  

Механічні методи очищення плодово-ягідної сировини полягають у видаленні 
забрудненого матеріалу ручним способом або за допомогою електронно-
калориметричних пристроїв. При фізичному способі здійснюється термічне 
оброблення або ультрафіолетове опромінення, хімічному – обробляють ягоди та 
фрукти розчинами окислювачів, сильних кислот або основ.  

Аналіз ефективності цих методів показав, що перші два не дають належних 
результатів, а хімічні методи, окрім усього, призводять до руйнування не лише 
мікотоксинів, а й корисних нутрієнтів сировини, і порушують їх всмоктування 
організмом людини. 

Тому мета нашої роботи полягає у забезпеченні належної мікробіологічної 
чистоти свіжих та заморожених ягід (культивованих і дикорослих) шляхом 
оброблення їх ефективними хімічними реагентами, які одночасно виконували б роль 
кріопротекторів. 

Ступінь мікробіологічної чистоти ягід оцінювали порівняно з допустими рівнями 
вмісту мікотоксинів у різних групах харчових продуктів. Так, для плодово-ягідної 
продукції (свіжої та свіжозамороженої) максимально допустимий рівень патуліну 
складає 0,05 мг/кг, афлатоксину – 0,005 мг/кг. 

Результати досліджень, представлених у даній роботі, проведено на свіжих та 
заморожених ягодах малини та суниці, оброблених в якості кріопротекторів 
розчинами бензойної та сорбінової кислот. 

Аналіз літературних джерел та власних експериментальних досліджень свідчить 
про те, що процес заморожування різним чином впливає на різні види 
мікроорганізмів, і як уже зазначали, найбільш стійкі з них витримують температури, 
нижчі за -50‒С. 

Відомо також, що на загибель мікроорганізмів при заморожуванні, передусім, 
впливають температура і тривалість процесу, кислотність середовища. Найкраще 
мікроорганізми виживають в нейтральному та слабколужному середовищі.  

З цієї точки зору звертає на себе увагу такий факт, констатований в наших 
дослідженнях і за результатами інших авторів. Йдеться про те, що для досягнення 
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високої якості замороженої та дефростованої рослинної сировини оптимальною є 
висока швидкість заморожування, яка забезпечує формування дрібнокристалічного 
льоду, неагресивного до структури клітин, зберігаючи їх цілісність. Це є особливо 
важливим при дефростації, коли втрати соку мають бути мінімальними. А з точки 
зору досягнення мікробіологічної чистоти заморожування біологічних об’єктів 
потрібно вести повільно. Це призводить до загибелі значної кількості 
мікроорганізмів, оскільки утворені при повільному заморожуванні великі кристали 
льоду руйнують їхню протоплазму та клітинні оболонки. 

Тому при використанні так званого «шокового» заморожування, яке відбувається 
при високих швидкостях і сприяє отриманню дрібних кристалів льоду, високих 
показників мікробіологічної чистоти можна досягти лише при заморожуванні якісної 
сировини, не забрудненої контамінантами хімічної та мікробіологічної природи. 

Результати досліджень показали також, що використання в якості 
кріопротекторів бензойної та сорбінової кислот, які мають асептичну дію, дозволяє 
отримати і заморожену, і дефростовану продукцію високої чистоти при повній 
відсутності патогенних мікроорганізмів, а кількість дріжджів в 3 рази менша, ніж 
передбачено гігієнічним нормативом. 

Можна також констатувати факт, що використання певних кріопротекторів 
дозволяє не лише зберегти цілісність клітин біологічних об’єктів при їх дефростації, а й 
сприяє деконтамінації та детоксикації поверхні матеріалів перед їх заморожуванням. 
Це дає можливість отримати готові продукти високої мікробіологічної чистоти, яка 
майже не знижується в процесі зберігання та дефростації. 

Разом з тим отримано попередні результати, які показали, що підібрані нами 
раніше надзвичайно ефективні кріопротектори вуглеводної природи (глюкоза, 
сахароза) сприяють небажаному виживанню певних мікроорганізмів. 

Очевидно, зазначені цукри збільшують кількість зв’язаної води в 
заморожуваному середовищі, зсуваючи зону кріоушкоджень мікроорганізмів в 
область більш низьких температур. Згідно з даними М. Пушкаря та О. Білоуса таку ж 
роль відіграють диметилсульфоксид, гліцерин та декстран.  

Тому метою подальших досліджень є підбір таких комбінацій кріопротекторів, які 
поряд із досягненням високих якісних та органолептичних показників замороженої і 
дефростованої продукції забезпечували б і належну її мікробіологічну чистоту. 
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Пектин – це гетерополісахарид природного походження, що виявляє сорбційні 

властивості по відношенню до радіоактивних і важких металів. Пектин, вилучений з 
рослинної сировини є харчовою добавкою, яка позитивно впливає на організм 
людини. Крім того, завдяки здатності утворювати драглеподібні системи, пектин 
широко використовується у харчовій промисловості. 
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Відомо, що пектин, вилучений за допомогою різних технологій, навіть з однієї і 
тієї ж сировини, може мати сильні відмінності в своїх фізико-хімічних 
характеристиках [1]. Визначення якісних показників пектину є досить трудомістким і 
тривалим процесом. Одним з методів аналізу, який широко використовується у 
виробничих лабораторіях завдяки швидкості та простоті проведення аналізів, є ІЧ-
спектроскопія. 

ІЧ-спектри пектинових речовин містять інформацію про їх склад і будову, 
чистоту, абсолютну та відносну кількість вільних і заміщених карбоксильних груп, 
наявність зольної складової. 

Властивості пектину залежать від його хімічного складу, ступеня етерифікації, 
молекулярної маси, співвідношення вмісту цукрів та уронідної складової.  

Таким чином, дослідження моносахаридного складу зразків пектину є вкрай 
важливим, оскільки значно впливає на властивості полісахариду, тим самим 
визначаючи сферу його застосування. 

Об'єктами дослідження були: картопляний пектин (зразок 1) вилучений з 
картопляної мезги, яку піддавали дії целюлолітичних та амілолітичних ферментів на 
стадії передобробки сировини з подальшим кислотно-термічним гідролізом (в якості 
гідролізуючого реагенту – хлоридна кислота, рН 1,6, температура 72-75°С, тривалість 
70хв.); картопляний пектин (зразок 2), вилучений за участю ферментних препаратів 
целюлолітичної дії (комплексний ферментний препарат «Целюлад», активністю 9000 
ЦлА од./г. («Ензим»)); глюкоза; рамноза; ксилоза; арабіноза; манноза; галактоза. 

Дослідження моносахаридного складу картопляного пектину здійснювали за 
допомогою ІЧ-спектроскопії. Спектри записані в діапазоні 4000-400 см -1 на Фур’є 
спектрофотометрі FT-IR Spectrum BX-II, Perkin Elmer. Зразки готували у вигляді 
таблеток KBr. Аналіз спектрів проводили, враховуючи літературні дані [1, 2]. 

У обох зразків пектину наявні полоси, що характерні для пектинових речовин. 
Коливання ОН-групи, проявляється у вигляді широкої полоси в межах 3200-3400   см-1, 
що відповідає первинним гідроксильним групам. Пік 2926 см-1, відносять до валентних 
симетричних коливань СН2-групи. Область 2000-1500 см-1 – до коливань групи С=О. 
Тут можливі поглинання, які відносяться до валентних коливань С=О трьох груп: 1748-
1739 см-1, 1700-1680 см-1, 1610-1550 см-1. Співвідношення інтенсивності поглинання, 
що відповідає цим групам, може змінюватись в залежності від того, яка форма в 
структурі пектину переважає (ефірна, кислотна, іонна). У зразків спостерігається чітка 
полоса в межах 1750-1735 см-1. Інтенсивність та ширина різна для кожного пектину, що 
свідчить про різний ступінь етерифікації. Дана область одна з найважливіших в 
ідентифікації пектинових речовин. Наявність смуги в області 1640 см-1 у всіх зразків 
підтверджує наявність іонізованих карбонільних і карбоксильних груп. При аналізі 
спектрів пектинів можна зробити висновок, що в основі їх молекул галактуронова 
кислота (інтенсивні смуги поглинання в області 1010-1150 см-1). Піки в зоні 1200-
950см-1відповідають коливанням скелету молекули [1, 2]. 

Для встановлення моносахаридного складу картопляного пектину були зняті 
спектри моносахаридів: рамнози, арабінози, галактози, маннози, ксилози та глюкози 
(рис. 1). Смуг поглинання, характерних для якогось певного моносахариду і 
властивих тільки йому не існує. Тому, для ідентифікації шляхом порівняння зі 
спектром відомої сполуки доводиться знімати ІЧ-спектр в широкому інтервалі 
частот, зазвичай від 4000 до 650 см-1, причому особливо характерною є область 1250-
650 см-1, так звана область «відбитків пальців». Співпадіння частот коливання цукрів 
з характеристичними частотами пектину мінімум по трьох піках свідчить про 
наявність у складі молекули пектину того чи іншого сахариду [2]. 
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Зразок 1 Зразок 2 
Рис. 1 - ІЧ-спектри картопляного пектину 

 
Картопляний пектин – це рамногалактуронан І, до складу якого входять рамноза, 

галактоза, арабіноза. Це підтверджує співпадіння великої кількості піків цих 
моносахаридів із характеристичними смугами обох типів пектину: 3400, 2930, 2365, 
1650, 1539 см-1 – з галактозою, 1430, 1370 та 1220, 1144,1072, 1036 см-1 – з рамнозою. 
Відхилення максимумів піків до 10 см-1. 

Проте, проаналізувавши положення максимумів характеристичних смуг 
картопляного пектину зразка №2 та маннози, встановили, що даний моносахарид 
також присутній в невеликій кількості. Зокрема, про це свідчать піки: 2371, 2342, 
1635, 1424, 1368, 1036 см-1. Дещо менша кількість співпадіння піків у картопляного 
пектину №2 з ксилозою: 1240, 1151, 1042 см-1, що дає підставу припустити, що даний 
моносахарид все ж таки присутній у молекулах картопляного пектину в незначній 
кількості. 

Слід відмітити наявність великої кількості співпадаючих піків у спектрах обох 
пектинів та глюкози, що можна пояснити співосадженням продуктів гідролізу 
крохмалю разом з пектином. 
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Сьогодні в Україні існує гостра проблема щодо фальсифікації харчових 

продуктів та продовольчої сировини. 
Питання безпеки харчових продуктів досить складні. Для цього в харчовому 

ланцюгу повинна використовуватися науково-обгрунтована методика оцінки якості 
продуктів, щоб задовольнити зростаючі потреби споживача.  

Фізико-хімічні показники, які визначають традиційними простими хімічними 
способами, недостатньо для оцінки якості і перевірки автентичності жирів, оскільки в 
масложировому виробництві використовують нові сучасні технології, що ускладнює 
виявлення фальсифікатів. 

Для ідентифікації харчових олій та жирів широко використовується метод 
визначення загального жирнокислотного складу. Він базується на гідролізі 
триацилгліцеринів, які є основною складовою частиною жирів будь-якого 
походження, до жирних кислот з наступним отриманням їх летких похідних 
(метилових або етилових ефірів).  

Одним з методів встановлення справжності (виявлення фальсифікації) природних 
жирів є визначення стеринового складу. У жирах тваринного походження основним 
стерином є холестерин, представниками стеринів рослинного походження, або 
фітостеринів, являються β-ситостерин, кампестерин, стигмостерин та ін. [1] 
Виявлення у складі стеринової фракції холестерину, у кількості, що перевищує його 
природній вміст у даному виді олії, дозволяє зробити висновок про додавання 
тваринного жиру.  

Триацилгліцеридний склад більшості жирів рослинного та тваринного 
походження характеризується наявністю значної кількості індивідуальних 
триацилгліцеринів, співвідношення яких є характерною ознакою певного виду 
жиру  [2]. Ідентифікація цих сполук є складним аналітичним завданням, але водночас 
дозволяє встановити наявність домішок [3]. Зокрема, при додавання до соняшникової 
олії 20% курячого жиру, було виявлено суттєві зміни у співвідношенні 
триацилгліцеринів POO / SOL, PPO, PPP та POS.  

Тому в першу чергу результати наших досліджень були спрямовані на визначенні 
жирнокислотного складу з метою підтвердити, або спростувати дані литерватурних 
джерел про схожість жирнокислотного складу соняшникової олії та курячого жиру. 
Отримані результати досліджень олії соняшникової з домішкою курячого жиру 
підтверджують, що  за жирнокислотним складом не можливо виявити домішку 
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тваринного жиру  так  як за жирнокислотним складом відповідає вимогам Кодекса 
алімінтаріус. Експериментально підтверджено, що жирнокислотний склад курячого 
жиру співпадає з жирнокислотним складом соняшникової олії  тому  визначення 
домішок курячого жиру в соняшниковій олії не є можливим. Наступним етапом 
наших досліджень було визначення  стеринового складу. 

 Дослідженнями підтверджено можливість виявлення фальсифікації 
соняшникової олії курячим жиром при використанні методу визначення 
індивідуального триацилгліцеридного складу. В той же час визначення 
тригліцеридного складу методом газової хроматографії обмежено здатністю 
неполярних колонок розділяти тригліцериди лише за сумарним числом вуглецевих 
атомів. Альтернативою рідинній хроматографії може стати  застосування для 
газохроматографічного аналізу колонок із фазою середньою полярністю, на яких 
розділення залежить не лише від кількості атомів вуглецю, а й від ступеня 
насиченості. Для практичної реализації такого підходу достатньо газового 
хроматографа, оснащеного полум’яно-іонізаційним детектором, полярною колонкою 
для визначення жирнокислотного складу і колонкою середньої полярності для 
визначення співвідношення триацилгліцеринів. Зокрема, при додаванні до 
соняшникової олії 20% курячого жиру, було виявлено суттєві зміни у співвідношенні 
триацилгліцеринів POO, SOL, PPO, PPP та POS. Загалом, вміст діненасичених 
триацилгліцеринів змінювався більше, ніж дінасичених. Таким чином, застосування 
капілярної колонки середньої полярності дозволяє отримати задовільне розділення 
піків індивідуальних триацилгліцеридів і може бути використано у комплексному 
підході при ідентифікації рослинних олій. 

Експериментально встановлено, що для виявлення в соняшниковій олії домішок 
жирів тваринного походження є основним методом - визначення стеринової фракції з 
метою визначення холестиролу.  
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В настоящее время при производстве пастильных, мучных кондитерских изделий 

широко применяют искусственные ароматизаторы и разрыхлители, способствующие 
ускоренному формированию органолептических показателей, прежде всего запаха. 

Традиционный дегустационный анализ (ГОСТ 5897) имеет ряд недостатков: 
субъективность, утомляемость экспертов, несовершенство понятийного аппарата, что 
зачастую является причиной выпуска изделий с неблагоприятными органолептичес-
кими показателями. Применение систем с искусственным интеллектом позволяет за 
короткое время проводить анализ различных пищевых продуктов, в частности для 
установления природы ароматизаторов. 

Цель работы: разработать способ сравнения содержания искусственных 
ароматизаторов в пастильных и мучных кондитерских изделиях с применением 
многоканального анализатора газов «MAГ-8» (РФ). 

В качестве объектов исследования выбраны: 3 пробы печенья сахарного 
«Юбилейное»; 3 пробы зефира бело-розового различных производителей, 
выработанные в соответствие с ТУ. 

Подготовка проб к анализу. Среднюю пробу каждого образца массой 3,00 г 
помещали в индивидуальный пробоотборник, термостатировали при температуре 
20±2 оС в течение 30 мин для насыщения газовой фазы легколетучими соединениями. 
Далее отбирали РГФ объемом 2,0 см3 в индивидуальный газовый шприц и вводили в 
ячейку детектирования. Продолжительность детектирования – 2 мин. Из 
литературных данных установлен состав легколетучей фракции запаха кондитерских 
изделий. Массив пьезосенсоров настроен на детектирование основных веществ 
маркеров состояния пастильных и мучных кондитерских изделий. Для модификации 
электродов пьезосенсоров применяли: поливинилпирролидон, Tween-40, 
дициклогексан-18-краун-6, полиэтиленгликоль адипинат, полиэтиленгликоль ПЭГ-
2000, динониловый эфир фталевой кислоты, тритон Х-100, полидиэтиленгликоль 
сукцинат. Массив измерительных элементов сформирован так, что качественное 
определение искусственных ароматизаторов проводят по геометрическим 
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параметрам «визуального отпечатка», количественное содержание – по 
интегральному показателю запаха – площади «визуальных отпечатков» S«в.о.», Гц·с. 

На основании исследований состава натуральных и искусственных аромат-
формирующих компонентов, их влияния на аромат пищевых продуктов различного 
происхождения установлено, что на геометрию и площадь «визуального отпечатка» 
влияют, в основном, ароматические соединения и свободная влага. 

Геометрическая форма «визуальных отпечатков» откликов массива 
пьезосенсоров над пробами сахарного печенья различна, значит, качественный 
состав РГФ над ними отличается (рис. 1). Для всех проб характерно отсутствие 
симметрии, десорбция легколетучих полярных компонентов, то есть в них 
содержатся искусственные ароматизаторы разной природы. Площадь «визуальных 
отпечатков» также отличается, что отражает различное содержание ароматизаторов. 
По результатам детектирования РГФ над пробами сахарного печенья установлено, 
что проба 1 характеризуется средним среди выборки содержанием ароматизаторов. В 
пробе 3 завышено содержание ароматизаторов в 1,7 раза от среднего уровня. 

 

 
Рис. 1 - Кинетические «визуальные отпечатки» сигналов массива пьезосенсоров в 
РГФ над пробами печенья «Юбилейное». По радиальной оси отложены отклики 

сенсоров ∆F, Гц; по круговой – время измерения, τ, с. 
 
По результатам дегустации установлено, что пробы печенья 1 и 3 

характеризуются ярко выраженным запахом. Проба 2 характеризуется приятным, 
сбалансированным ароматом, имеет максимальную потребительскую оценку. 

Изучение состава легколетучей фракции запаха бело-розового зефира проводили 
отдельно для белой и розовой основ, изготовленных из различных рецептурных 
компонентов. Несмотря на то, что аромат обоих видов кондитерских изделий 
формируют, в основном, вещества искусственного происхождения, геометрия 
«визуальных отпечатков» РГФ над пробами печенья отличается от проб зефира. Это 
связано с тем, что аромат пастильных изделий больше обогащен летучими 
компонентами, по сравнению с ароматом над печеньем: фруктовое пюре обогащает 
РГФ летучими кислотами, эфирами. Влажность зефира (16-24 % масс.) значительно 
превышает влажность печенья сахарного (3,0-7,5 % масс.), поэтому «визуальные 
отпечатки» РГФ над пробами бело-розового зефира имеют более симметричную 
форму, для их площадей характерны большие значения.  

По данным анализатора газов «МАГ-8» в пробе белой основы 1 содержание 
ароматизаторов выше, чем в пробе 2. Cодержание ароматизаторов в розовой основе 

Проба 1 

∆F i, Гц 
τ, с 

Проба 2 

∆F i, Гц 
τ, с 

Проба 3 

∆F i, Гц 
τ, с 
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пробы зефира 3 ниже, чем для проб 2 и 1. Проба 3 полностью изготовлена из розовой 
основы, ее легколетучая фракция запаха сформирована искусственными 
компонентами и органическими соединениями натурального сырья, что 
соответствует заявленному изготовителем составу и применению натурального 
фруктового пюре. 

Установлено, что результаты дегустации коррелируют с данными анализатора 
газов «МАГ-8». Результаты анализа РГФ на многоканальном анализаторе газов 
позволяют ранжировать образцы по интенсивности аромата, содержанию 
искусственных ароматизаторов согласно дегустационной оценке, а также оценить 
содержание влаги. Это позволяет рекомендовать его для применения в рутинном 
анализе, при разработке новых рецептур и введении ароматформирующих 
компонентов. 
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З огляду на прагнення України стати членом ЄС, перед вітчизняними 

виробниками харчової промисловості гостро постає питання підвищення рівня 
контролю безпеки продуктів власного виробництва. Більшість існуючих методів 
визначення якості продукції, що застосовується на вітчизняних виробництвах, 
розрахована на використання харчової сировини певного складу і походження. Проте 
в умовах глобалізації світового ринку має місце знеособлення сировини, коливання її 
хімічного складу і якості. Технологічні схеми виробництва переважної кількості 
видів харчової продукції є складними і поєднують  декілька способів модифікації 
початкової сировини, тому саме ця складова - встановлення якості і походження 
первинної сировини - є найбільш вразливою у процесі контролю і оцінки 
відповідності споживчим вимогам. Об’єктами харчової експертизи є складні 
багатокомпонентні системи біологічного і біохімічного походження, в яких під час 
зберігання, транспортування або технологічної переробки відбуваються різноманітні 
процеси з утворенням нових компонентів, а рівень концентрації речовин, що 
підлягають контролю, може бути незначним. Крім того, у складних системах деякі 
компоненти здатні заважати визначенню інших речовин, тобто маскувати їхню 
присутність. Все це ускладнює аналіз, тому традиційні фізико-хімічні методи не 
відображують повної картини якості продукту. 

В  Україні також  існує гостра проблема фальсифікації харчових продуктів та 
продовольчої сировини, що пов’язано з недосконалістю законодавства та існуванням 
підприємств різних форм власності, що постачають сировину для харчових 
виробництв або самі виробляють харчову продукцію. Розширення  асортименту 
продукції супроводжується надходженням на споживчий ринок підробок або 
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продуктів сумнівної якості, тому методи виявлення фальсифікації харчових 
продуктів набувають особливої актуальності. Таким чином, гостро постає питання 
розробки і впровадження сучасних експресних методів контролю із застосуванням 
високоточних інструментальних засобів для  визначення хімічного складу сировини і 
продуктів, а також ідентифікації окремих речовин. 

На виробництвах сучасного рівня для здійснення контроля якості сировини і 
продуктів широко застосовують методи хроматографії, які дозволяють проводити 
дослідження, що не можуть бути здійснені іншими інструментальними методами. 
Хроматографічні методи базуються на використанні широкого кола фізико-хімічних 
процесів: розподіл, адсорбція, іонний обмін, дифузія, комплексоутворення та ін. 
Сфера застосування хроматографічних методів поширюється на виробництво молока 
і молочних продуктів, алкогольних і безалкогольних напоїв, рослинної олії, 
кондитерських виробів та ін. Ці методи використовують для визначення у продуктах 
води, спиртів, альдегідів, ароматичних речовин, вищих жирних кислот, гербіцидів, 
антибіотиків, забарвлюючих речовин. Методами хроматографії також визначають 
наявність не характерних домішок, сліди псування продуктів. Взагалі хроматографію 
можна розглядати як універсальний метод розділення і аналізу складних сумішей 
органічних і неорганічних речовин, що містяться у харчових продуктах і сировині, з 
якої вони виробляються. Методами хроматографічного аналізу можна визначати 
кількісний і якісний склад амінокислот у білках, простих і складних вуглеводів у 
кондитерських виробах і фруктових сумішах, встановлювати співвідношення 
оптичних ізомерів сполук, що дозволяє робити висновки відносно природного або 
синтетичного походження об’єкту. Оскільки будь-який спосіб обробки сировини 
залишає свої унікальні сполуки-мітки, хроматографічні методи можуть бути 
використані для перевірки відповідності умов технологічних процесів виробництва 
нормативним документам. З огляду на можливості і переваги різних видів 
хроматографії перспективними є розробка, вдосконалення і поширення методів 
аналізу із застосуванням хроматографічних приладів. 

Нині переважний розвиток отримала газова хроматографія (ГХ), завдяки появі 
чутливих і універсальних газових хроматографов з автоматичним детектуванням. 
Цей метод призначений для розділення і аналізу летких (у тому числі і летких при 
високих температурах) сполук. На сьогодні - це один з найбільш ефективних 
способів аналізу органічних компонентів. Застосовується при контролі якості, 
сертифікації продукції, технологічному контролі і екологічній безпеці. Метод ГХ 
добре піддається автоматизації, в чому його безперечна перевага перед іншими 
сучасними фізико-хімічним дослідженнями. ГХ використовується і для комплексного 
вивчення харчових продуктів, оскільки є одночасно і якісним, і кількісним методом 
аналізу складних сумішей різних органічних і неорганічних сполук. Газова 
хроматографія відрізняється від інших хроматографічних методів тим, що газ 
використовується як рухлива фаза, а розчинена речовина переміщується по колонці у 
вигляді газу або пари, частково розчиненої або адсорбованої в нерухомій фазі. 
Розділення і послідовний аналіз компонентів суміші ґрунтується на різній адсорбції 
або розчинності речовин при русі їх газоподібної суміші уздовж поверхні твердого 
тіла або нерухомої рідини в колонці. В якості адсорбентів газів найчастіше 
використовують вугілля, молекулярні сита (цеоліти), силікагелі та інші адсорбенти 
або рідину, нанесену на поверхню твердого інертного носія.  

Недоліками методу газової хроматографії є дорожнеча і складність приладів, що 
не може не турбувати дрібного виробника, а також певні обмеження використання, 
зумовлені вимогами до речовин, що досліджуються. Цей метод придатний для 
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аналізу газоподібних, рідких і твердих речовин з молекулярною масою менше 400 
(іноді до 500), яким притаманні певні властивості - летючість, термостабільність, 
інертність. З огляду на складність досліджуваних об’єктів у багатьох випадках 
виникає необхідність проводити заздалегідь спеціальну підготовку зразків для 
аналізу з використанням методів газової хроматографії. Процес підготовки потребує 
додаткового часу.  

Запорукою високоякісного і своєчасного контролю харчової сировини і продукції 
з метою приведення якості харчових продуктів у відповідність споживчим вимогам є 
запровадження комп’ютерних  технологій, використання  сучасної  високоефективної 
вимірювальної  техніки  і  засобів  вимірювання, поєднання новітніх і традиційних 
методів досліджень, подальше вдосконалення і впровадження їх на виробництвах 
харчової промисловості.  
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В настоящее время оценка качества вин осуществляется на основании анализа их 

химического состава и органолептической оценки. При выполнении рутинных 
экспертиз необходима разработка методик анализа алкогольной продукции с 
применением инструментальных методов, реализация которых сопряжена с 
применением сложного дорогостоящего оборудования. Поэтому актуальна 
разработка перспективных объективных экспресс-методов, позволяющих по 
отдельным результатам, их совокупности или рассчитанным на их основе критериям 
судить о грубой или ассортиментной фальсификации вина, замены натурального 
сырья. К таким методам относятся сенсорные методы анализа на основе  массивов 
различных измерительных элементов мультисенсорного анализатора газов 
«электронный нос». 
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Для объективной количественной оценки легколетучей фракции аромата 
виноградного вина  предложено применять массив  пьезосенсоров с разновеликой 
избирательностью и чувствительностью к веществам-маркерам, определяющим 
природу сырья и качество готового продукта. 

Цель исследования – разработка способа экспрессной оценки качества вина по 
содержанию сахара и образу легколетучей фракции аромата, полученному по 
сигналам массива пьезосенсоров. 

Сформирован массив на основе 7-ми пьезокварцевых резонаторов (ПКР) 
объемных акустических волн c Аg-электродами, с собственной частотой колебаний 
F0=10 МГц. Из базы данных подобраны селективные покрытия ПКР – стандартные 
хроматографические фазы («Alfa Aesar», США) различной полярности и сродства к 
выбранным веществам-маркерам: полиэтиленгликоль адипинат, полиоксиэтилен(21)-
сорбитан-моноолеат, октилполиэтоксифенол, Triton X-100, поливинилпирролидон  и 
специфические сорбенты: дициклогексан-18-краун-6, ди-β, β'-цианэтоксидиэтиловый 
эфир, триоктилфосфиноксид (синтез ИНХ СО РАН, г. Новосибирск) в смеси с 
полистиролом. Масса пленок составляла 10–15 мкг. 

В качестве первичных объектов исследования выбраны основные маркеры 
состояния вина (этанол, бутанол-1, бутанол-2, пентанол-2, этановая кислота, 
этилацетат, вода). Вторичные объекты анализа – образцы белого и красного вина 
разных марок, категорий (сухое, полусладкое, полудесертное, десертное, крепленое) 
и производителей, распространяемые через торговую сеть (14 образцов) и домашнего 
изготовления (2 образца). 

Для всех проб дополнительно определены основные физико-химические 
показатели качества вина: активная (ДСТУ 4112.24–2002) и титруемая (ГОСТ 14252–
73) кислотность, содержание сухих веществ, содержание сахара (ГОСТ 13192–73). 
Для получения полной информации о качественном и количественном составе 
легколетучей фракции аромата вин применяли данные массива пьезосенсоров: 
кинетические «визуальные отпечатки» − круговая диаграмма, зависимость сигналов 
всех пьезосенсоров от времени ∆Fi=f (τ, с); отклик массива пьезосенсоров 
регистрировали с шагом 5 с и обрабатывали специальной программой для 
экспериментального образца анализатора газов «МАГ-8» (Россия). 

Площадь геометрической фигуры «визуального отпечатка», S «В.О.», Гц·с – 
критерий, который определяется суммарной массой легколетучих веществ (ЛЛВ), 
адсорбированных тонкими пленками сорбентов за время измерения и 
пропорционален их концентрации в равновесной газовой фазе (РГФ) над образцом. 

Массив сенсоров предварительно обучали по некоторым индивидуальным  тест-
веществам, которые являются маркерами натуральности вина. Получены 
аналитические сигналы массива сенсоров в процессе сорбции ЛЛВ в виде 
«визуальных отпечатков». Далее протестированы РГФ над образцами 13 проб 
красного и белого вина разных производителей и категорий (сухое;  полусладкое; 
полудесертное; десертное; крепленое). Одновременно определены основные физико-
химические показатели качества вина.  

Первичным, наиболее легко регистрируемым количественным показателем 
является площадь «визуального отпечатка» S «В.О.» откликов массива 
пьезосенсоров, которая отражает содержание ЛЛВ в РГФ вина. Существенное 
влияние на распределение ЛЛВ между жидкой и газовой фазами будут оказывать 
поверхностно-активные вещества. К таким веществам в винах могут быть отнесены 
углеводы, которые определяют важный физико-химический показатель. В то же 
время, увеличение содержания сахаров в вине повышает его вязкость, снижает 
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поверхностное натяжение. Это при прочих равных условиях (содержание спирта и 
суммарного содержания легколетучих соединений) приводит к снижению давления 
насыщенного пара полярных ЛЛВ в РГФ и, как следствие, к уменьшению S «В.О.» 
сигналов массива пьезосенсоров.  

Получена корреляционная зависимость между содержанием сахара в вине (х) и S 
«В.О.» (у), описываемая уравнением y = 0,052x2 – 16,43x + 2358 (R² = 0,9724), 
которое по информации «электронного носа» (S i) позволяет рассчитать содержание 
сахаров, определяющих качество и категорию вина. Для изученных категорий вин 
установлена градация по интегральному количественному показателю – S «В.О.» 
(таблица 1). По полученным данным, возможно определить место для проб вина из 
категории полусухие, которые не вошли в анализируемую выборку. Для них 
предполагаемая величина S «В.О.» составит 2000–2200 Гц·с.  

 
Таблица 1  

Взаимосвязь площади «визуального отпечатка» откликов массива сенсоров 

* отмечены значения показателей для группы вин, не вошедшей в изученную выборку 
 
Правильность этого предположения проверена по результатам тестирования пяти 

проб вина разной категории, из которых две пробы являются явным  фальсификатом 
либо вином низкого качества, произведенным с нарушением технологического режима. 

По результатам эксперимента разработан способ экспрессной оценки качества 
вина (содержание сахаров) по аромату, который может составить альтернативу 
предварительной экспертизе в рутинном анализе при выявлении фактов 
фальсификации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Категория  вина  по 
классификации 

Содержание 
спирта, % об. 

Содержание 
сахара, г/дм3 

S «В.О.», Гц·с 

Сухие 9 – 13 0 – 3 2200 – 2500 
Полусухие* 9 – 13 5 – 25 2000 – 2200 
Полусладкие 9 – 12 30 – 80 1500 – 2000 
Специальные:   крепкие 17 – 20 30 – 120 1200 – 1500 
Крепленые:  полудесертные, 
                      десертные 

14 – 16 
15 – 17 

50 – 120 
140 – 200 

 
900 – 1200 
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В определение «качество сливочного масла» вкладываются следующие понятия: 

наличие характерных для этого продукта потребительских показателей, способность 
хорошо сочетаться с другими пищевыми продуктами, определенная пищевая и 
энергетическая ценность, высокая усвояемость и хорошая сохраняемость. В 
молочный жир входят наиболее значимые компоненты: фосфолипиды, стерины, 
жирорастворимые витамины. Жирные кислоты, входящие в состав фосфолипидов, 
отличаются от содержащихся в триглицеридах большей степенью ненасыщенности, 
вследствие чего они более склонны к окислению. Соответственно предполагается, 
что при окислении молочного жира процесс образования свободных радикалов 
начинается в фосфолипидах. В сливочном масле содержание фосфолипидов 
составляет от 1250 до 2059 мг/кг [1]. 

Целью работы явилось исследование процессов образования активных форм 
кислорода методом хемилюминесцентного анализа в сливочном масле от различных 
производителей. 

В качестве объектов исследования были выбраны следующие образцы: 
сливочное масло Крестьянское Мелеузовское (массовая доля жира 72,5 %) (2); 
сливочное масло Крестьянское Самарское (3) (массовая доля жира 72,5 %); 
сливочное масло Крестьянское Воронежское (массовая доля жира 72,5 %) (4); 
маргарин «Молочный» г. Екатеринбург (массовая доля жира 82 %) (5). Для 
исследования процессов образования активных форм кислорода в сливочном масле 
различных образцов использовали метод регистрации хемилюминесценции (ХЛ) – 
свечения, возникающего при взаимодействии радикалов [2, 3]. Антиокислительную 
активность исследуемых веществ определяли в модельных тест-системах, где 
генерировались реакции образования активных форм кислорода (АФК). Изучение 
антиокислительной активности исследуемых образцов проводили следующим 
образом: отбирали 0,01 мл образца и добавляли в тест-систему, в которых 
инициировались реакции образования АФК – процесс, наиболее часто 
встречающийся в организме. Отбирали 20 мл приготовленного буфера, ХЛ 
инициировали добавлением 1 мл 50 мМ раствора сернокислого железа при 
постоянном перемешивании, что приводило к окислению ненасыщенных жирных 
кислот, входящих в состав липидов. По интенсивности хемилюминесценции судили 
о процессах образования АФК. Программа: «Мешалка − вкл.», «Термостат вкл.», 
«Время − 5 мин.». 
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На рисунке 1 представлена запись хемилюминесценции в I-й модельной тест-
системе. Проведённые исследования показали, что на 3-и сутки при комнатной 
температуре хранения исследуемые образцы отличались по показателям светосуммы 
ХЛ: в частности светосумма масла Мелеузовского составила 0,24 ± 0,040 у.е. 
(р ≤ 0,001), Самарского –1,73 ± 0,01 у.е. (р ≤ 0,001), Воронежского – 1,31 ± 0,18 у.е. 
(р ≤ 0,05), а маргарина «Молочного» – 5,52 ± 0,43 у.е. (р ≤ 0,001). Спонтанное 
свечение 2-го образца составило 0,70 ± 0,037 у.е. (р ≤ 0,001), 3-го – 0,52 ± 0,02 у.е. 
(р ≤ 0,001), 4-го – 0,33 ± 0,009 у.е. (р ≤ 0,05), а 5-го – 0,60 ± 0,04 у.е. (р ≤ 0,001). 

 

 
Рис. 1 Хемилюминесценция в I-й модельной тест-системе где генерировались 
процессы образования АФК на 3-и сутки при комнатных условиях хранения: 
контроль (1) − буфер; масло Мелеузовское (2); масло Самарское (3); масло 

Воронежское (4); маргарин Молочный (5) 
 

Таблица 
Показатели хемилюминесценции в I-й модельной тест-системе 

(М ± m; n = 10) на 3-и сутки хранения при комнатной температуре 
Показатели хемилюминесценции (у.е.) 

Образцы  
светосумма 

спонтанное 
свечение 

амплитуда 
вспышки 

максимальная 
светимость 

контроль  1,06 ± 0,066  0,37 ±0,021    0,69 ± 0,037     0,49 ± 0,018 
образец № 2  0,24 ± 0,040***   0,70 ± 0,037***     1,36 ± 0,19**      0,38 ± 0,023**  
образец № 3  1,73 ± 0,01***   0,52 ± 0,02***     0,83 ± 0,012**      0,71 ± 0,037***  
образец № 4  1,31 ± 0,18*   0,33 ± 0,009*     0,61 ± 0,06*      0,59 ± 0,028*  
образец № 5  5,52 ± 0,43***   0,60 ± 0,04***     2,26 ± 0,13***      2,41 ± 0,21***  

Примечание:*- различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,05) 
                        ** – различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,01) 
                        ***  - различие с контролем статистически значимо (р ≤ 0,001) 
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Как видно из данных, представленных в таблице, наиболее интенсивно протекали 
окислительные процессы с участием свободных радикалов (R•) в 5-й серии опытов, 
где в качестве исследуемого вещества использовался маргарин «Молочный».  

Таким образом, по результатам исследований можно констатировать, что 
скорость и интенсивность реакций образования активных форм кислорода, 
индуцирующих процессы свободнорадикального перекисного окисления липидов, 
была ниже во 2-м образце (масло Мелеузовское), что позволяет относить данный 
продукт к категории высококачественных, сохраняющих показатели качества и 
биологической ценности в регламентированные сроки хранения.  
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Во всем мире ежегодно производится около 300 млн.т. химических продуктов из 

них около 20 млн.т. поступает в природную среду, а из нее в пищевые цепи. Природа 
на протяжении многих десятилетий подвергается массированному воздействию 
факторов антропогенного происхождения и сейчас в биосфере циркулирует около 50-
60 тыс. видов ксенобиотиков , которые, встраиваясь в естественный круговорот 
веществ, претерпевают различного рода изменения: окисляются, гидроксилируются, 
восстанавливаются, гидролизуются и изомеризуются. Достаточно часто масштабы 
угрозы для живых организмов нельзя предвидеть, а отдаленные последствия мо гут 
быть гораздо опаснее, чем воздействие изначально используемых химиических 
фактороВ. Так при трансформации искусственных веществ в поч венных и водных 
организмах - бактериях и простейших, в результате разно образных биохимических 
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реакций могут возникать вещества еще более токсичные, чем до биодеградации, 
например, ДЦТ и ДЦЕ, ртуть и и метилртуть и т.д. 

Всего в мировой пищевой промышленности используется более 2000 пищевых 
добавок, из которых только 600 находится в списке безопасных веществ. 

В продуктах животноводства могут присутствовать остаточные количества 
ветеринарных препаратов, среди которых антибиотики и гормоны встречаются 
достаточно часто. Таким образом, при употреблении продукта на организм человека 
воздействует практически непрогнозируемая совокупность разнообразных веществ, 
находящихся в сложных и разнообразных связях друг с другом. 

Традиционный способ контроля безопасности пищи состоит в определении 
концентраций тех или иных индивидуальных токсикантов с помощью физико-
химических методов. Проблема определения воздействия всего пищевого продукта 
на организм может быть разрешена с помощью комплексного исследования 
безопасности пищи, первым этапом которого должны быть методы биологической 
оценки. Научная мысль неоднократно обращалась к теме использования 
разнообразных живых организмов для получения интегральной оценки качества 
различных объектов. Еще в 1931 году Чижевский А.Л. писал: «...живая материя, те 
или иные клеточные образования являются чувствительнейшим реактивом по 
отношению к чрезвычайно малым дозам вещества и обнаруживают качественно и 
количественно различную возбудимость к различным веществам, в зависимости от 
их химического состава и физического состояния»  

Применительно к области контроля безопасности такие биологические 
исследования представляют собой способы определения степени токсичности 
продукта по реакции живых организмов — моделей, тест-организмов, или тест-
объектов. Определение степени безопасности объектов для получения качественной 
оценки с помощью живых организмов называют биотестированием или 
биотоксикологической оценкой. 

В качестве организмов-моделей могут использоваться разнообразные живые 
системы. До недавнего времени это были в основном высшие животные: мыши, 
кролики и т.д. Токсикологические методы с применением таких моделей имеют 
длинную историю применения, они хорошо проработаны, но дороги, длительны и 
трудоемки. При глубоких исследованиях свойств новых продуктов или новых 
добавок в составе продукта такие методы необходимы, но в настоящее время 
существует возможность существенно уменьшить затраты на токсикологические 
испытания, используя на первом этапе комплексного исследования биотестирование 
на других организмах.  

Среди множества факторов окружающей среды, подлежащих гигиеническому 
контролю, большого внимания заслуживают безалкогольные газированные напитки. 
Это обусловлено с их массовым производством и потреблением,  активной рекламой 
в СМИ, разнообразием компонентов в составе рецептур, а также с возможным 
воздействием на организм человека.  

В соответствии с целью и задачами настоящей работы были выполнены 
исследования по установлению возможности прогнозирования токсичности и 
опасности газированных напитков методом биотестирования. 

Нами было взято три равных по массе и типу образца почвы, поместили их в 
чашки Петри, в которые  высадили по 16 семян кресс-салата Lepidium sativum L.. В 
качестве загрязнителей применяли безалкогольные газированные напитки («Coca-
cola», «Red Bull», «Fanta»). Для сравнения полученных результатов исследовали 
контрольный образец почвы.  Приоритетными для изучаемых растений были 
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следующие показатели: всхожесть, длина корня, длина побега, общая масса, общая 
длина. 

Через семь суток растения были извлечены из почвы. В течение опыта велись 
наблюдения по следующим показателям: 1. время появления всходов и их число на 
каждые сутки; 2. общая всхожесть (к концу опыта); 3. измерение длины надземной 
части (высота растений); 4. измерение длины корней.   

В результате опытов была выявлено, что наиболее негативный эффект на рост и 
развитие семян оказал газированный напиток «Fanta», наименее токсичный – «Coca-
cola», Результаты исследования показывают сложный характер воздействия напитков 
на процесс развития семян и роста кресс-салата, что обусловлено, на наш взгляд,  
химическим составом напитков.  Возможно, что токсические свойства напитка 
«Fanta» обусловлены  значительным количеством искусственных ингредиентов, 
входящих в его состав: красители, подсластители, регуляторы кислотности и др., 
тогда как в состав других напитков  (по заявлению производителей)  входят только 
натуральные компоненты.  

На основании полученных опытных данных биотестирования с использованием в 
качестве тест-объекта семян кресс-салата можно сделать вывод, что выбранные нами 
поллюанты (газированные напитки) оказывают влияние на морфологические признаки 
тест-культуры, а выбранный тест объект – растение кресс-салат позволяет 
относительно быстро провести биотест и получить достаточно точные и 
воспроизводимые результаты. Таким образом, проведенные исследования 
подтверждают эффективность использования методов биотестирования  для 
определения токсического воздействия разного родя загрязнителей на живые системы. 
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Масло из плодов облепихи считается одним из востребованных, как в 

косметических, так и в фармацевтических продуктах. Спрос на облепиховое масле 
значительно превышает объемы производств фармацевтических производителей. 

В настоящее время в аптечной сети представлен большой выбор «Облепихового 
масла» от разных производителей, под этим названием может быть, как и чистое, так 
и купажированное масло на основе других растительных масел. Стоит отметить, что 
купажированное масло из посредственного сырья не обладает той биологической 
активностью и фармакологическим действием, что чистое фармокопейное 
облепиховое масло. В связи с этим проблема фальсификации облепихового масла 
становится достаточно актуальной. 
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В данном случае для идентификации подлинности и прослеживаемости 
произведенных партий рекомендуют использовать такие лабораторные методы, как 
газовая хроматография с пламенно-ионизационным детектором, спектроскопия в 
видимой и ультрафиолетовой области, спектроскопия методом ЯМР, обращенно-
фазовая ВЭЖХ, ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием, высокоэффективная 
жидкостная хроматография с использованием ультрафиолетовой фотодиодной 
матрицы, метод дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 
Подлинность образцов облепихового масла рекомендуют определять по таким 
биомаркерам (фитокомпонентам), как жирные кислоты, фитостеролы, токоферолы, 
каротиноиды, хлорофиллы, фенольные производные соединения [1].  

Такой наиболее простой и распространенный метод идентификации масел по 
«определению показателя преломления» в данном случае не даст никаких 
результатов, так как значения показателя преломления у подсолнечного и 
облепихового масла близки между собой (при 20оС 1,4741 и 1,4751, соответственно). 

При использовании метода ДСК [1] вид кривых ДСК (рис.1) облепихового и 
подсолнечного масла при одинаковых условиях проведения нагревания исследуемых 
масел свидетельствует о различных максимумах пиков, что подтверждает данные о 
различных температурах плавления триглицеридов этих масел. В случае 
купажированных масел вид кривых изменяется, по виду кривых и максимуму 
наибольшего пика можно судить: массовая доля какого масла преобладает в смеси. 

При использовании газовой хроматографии следует отметить, что облепиховое 
масло от фальсификатов отличают наличием редкой Омега-7 жирной кислоты - 
пальмитолеиновой. В подсолнечном масле данная кислота отсутствует, как и во 
многих других. В облепиховом же масле содержание пальмитолеиновой кислоты 
может быть от 13% до 51% , наиболее чаще 25% - 30% [2]. Кроме характерной 
пальмитолеиновой кислоты для облепихового масла характерно наличие вакценовой 
кислоты (трансизомера олеиновой кислоты). 

Жирнокислотный состав подсолнечного и облепихового масел значительно 
отличается друг от друга, как следствие, жирнокислотный состав купажей при 
различном соотношении входящих в него масел, отличается от исходных масел. 
Купажированное масло может состоять и более чем из двух масел, в таком случае  
более затруднительно определить процент, состав и природу входящих в купаж 
масел. В случае замены распространенного подсолнечного масла высокоолеиновым 
подсолнечным маслом в купаже «облепиховое +подсолнечное масло» значительно 
изменяется жирнокислотный состав купажа, но так как в облепиховом масле 
олеиновой кислоты содержится незначительно количество по сравнению с 
подсолнечным, то для фальсификации облепихового масла его использовать 
нецелесообразно. Однако при проведении контроля на фальсификацию образцов 
облепихового масла необходимо учитывать и способ получения облепихового масла, 
что влияет на его жирнокислотный состав[2]. 

Кривые ДСК купажей «облепиховое + подсолнечное масло» при различном 
соотношении компонентов так же, как и их жирнокислотный состав, имеют явные 
отличия от кривых ДСК чистых масел. Это характерно и для других купажей, что 
вызвано различной температурой плавления, составом и другими характеристиками 
входящих в состав масел.  
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а) б) 

Рис. 1 Кривые ДСК чистых растительных масел: а –  облепиховое масло; 
б – подсолнечное масло. 

 
Обращенно-фазовая ВЭЖХ позволяет так же быстро проверить подлинность 

масел [3]. Триглицериды с радикалами пальмитолеиновой кислоты свидетельствуют 
о том, что исследуемое масло содержит облепиховое масло, а их количество – 
чистоту масла. 

Важнейшим показателем чистоты облепихового масла является количественное 
определение содержания суммы каротиноидов. 

Таким образом, используя современные методы исследования, можно определить 
подлинность облепихового масла и возможность идентификации купажей. 
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Для одержання кисломолочних напоїв високої якості важливим є дотримання 

гігієни виробництва та забезпечення належного дозрівання кисломолочних згустків. 
Це передбачає контроль фізико-хімічних та мікробіологічних показників сумішей під 
час виробництва та оцінювання готового продукту [1].  

Запровадження системи НАССР зобов’язує виробників враховувати європейські 
вимоги, які включають комплекс лабораторних досліджень з більшою кількістю 
регламентованих показників [2, 3].  

Мета роботи – комплексна оцінка якості та безпечності кисломолочних напоїв за 
органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними показниками. Матеріалом 
для дослідження були різні кисломолочні напої (кефір, біокефір, ряжанка, йогурт).  

Оцінка органолептичних показників кисломолочних напоїв показала, що кефір 
мав злегка гострий, освіжаючий смак, йогурт – чистий кисломолочний смак з добре 
вираженим присмаком фруктового наповнювача, ряжанка – світло-кремовий відтінок 
та присмак пастеризації. Характерною для всіх продуктів була наявність порушеного 
ніжного згустку і в окремих випадках – відстоювання сироватки.  

Фізико-хімічні показники кисломолочних напоїв наведені в таблиці 1.  
 

Таблиця 1 
Результати фізико-хімічного дослідження кисломолочних напоїв 

Показники 
Кефір, м.ч. 
жиру 2,5 % 

Ряжанка, м.ч. 
жиру 4 % 

Біокефір, м.ч. 
жиру 2,5 % 

Йогурт, м.ч. 
жиру 1,5 % 

Масова частка жиру, % 2,51±0,01 4,1±0,04 2,52±0,01 1,53±0,02 
Кислотність титрована, ºТ 96,0±0,42 70,5±0,48 84,6±0,60 93,2±0,44 
Кислотність активна, рН 4,35±0,04 4,6±0,03 4,79±0,05 4,35±0,03 
Фосфатаза Відсутня Відсутня Відсутня Відсутня 
Середня температура під 
час розливання, ºС 

15 16 13 12 

 
Вміст жиру в усіх досліджених пробах кисломолочних напоїв відповідав 

регламентованій жирності. У пробах кефіру та йогуртів масова частка жиру незначно 
перевищувала маркувальний показник.  

Титрована кислотність є критерієм оцінки свіжості й натуральності молочних 
продуктів. За результатами наших досліджень титрована кислотність біокефіру й 
ряжанки відповідала нижній межі норми, а кислотність кефіру та йогурту була 
вищою за неї – відповідно на 11 і 13 °Т. 

Для кисломолочних напоїв важливим показником є не лише титрована, а й 
воднева кислотність (рН), за наростанням якої роблять висновки про зрілість 
(готовність) кисломолочних напоїв. Воднева кислотність досліджених йогурту та 
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кефіру була незначно нижчою, ряжанки й біокефіру – вищою за регламентований 
показник. У жодній з досліджених проб напоїв не виявлено фермент фосфатазу, що 
свідчить про дотримання режимів теплової обробки молочних сумішей. 

Нами були проведені дослідження мікробіологічних показників кисломолочних 
напоїв на момент їх розливання та в кінці зберігання (таблиці 2, 3). 

 
Таблиця 2  

Мікробіологічні показники кефіру 
Кількість клітин: 

К-сть 
проб 

Термін 
дослідження БГКП,  

в 0,1 г 
Дріжджі, 
в 0,1 г 

Пліснява, 
в 0,1 г 

Молочнокислі 
бактерії, в 1 см³ 

Після розливання 
Не 

виявлено 
(2,4±0,22)×10³ 

Не 
виявлено 

(65,1±10,15)×107 

10 
Кінцевий термін 

зберігання 
Не 

виявлено 
(3,3±0,21)×10³ 

Не 
виявлено 

(76,7±10,66)×107 

 
Як видно з одержаних даних, у жодній з досліджених проб кефіру не виявлено 

БГКП та плісняви. Кількість дріжджів та молочнокислих бактерій перевищувала 
мінімальний рівень. 

Біокефір досліджували на наявність БГКП, підраховували кількість 
молочнокислих бактерій та біфідобактерій (табл. 3). Кількість молочнокислих 
бактерій в 1 см3 біокефіру коливалася в межах 6,0х107–7,0х108 кл.  

 
Таблиця 3  

Мікробіологічні показники біокефіру 
Кількість клітин: 

К-сть 
проб 

Термін дослідження БГКП, 
в 0,1 г 

Біфідобактерії,   
в 1 см³ 

Молочнокислі 
бактерії, в 1 см³ 

Після розливання Не виявлено (6,1±0,38)×107 (54,1±6,74)×107 

10 Кінцевий термін 
зберігання 

Не виявлено (4,8±0,36)×107 (57,1±7,19)×107 

 
Середня кількість молочнокислих бактерій в 1 см3 ряжанки під час розливання 

становила 7,0×108, в кінці терміну зберігання – 1,1×109; йогурту відповідно 2,5–
6,0×108 та 7,0×108 кл., БГКП не виявлено.  

Отже, кисломолочні напої, виготовлені в умовах функціонування СУБХП на 
молокопереробному підприємстві, за регламентованими сучасними критеріями 
якості й безпечності відповідали вимогам чинних нормативно-технічних документів.  
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Для аналізуокиснення жирів при їх видобутку, зберіганні та у процесі переробки 

слід адекватно обрати методи контролю. Найбільш універсальним, придатним для 
багатьох випадків є метод визначення вмісту пероксидів. Однак позитивна проба на 
пероксиди не завжди є доказом того, що жир зіпсований, оскільки пероксиди не 
мають власного смаку та запаху. Тому при дослідженні глибоких стадій окиснення, 
під час яких відбувається накопичення вторинних продуктів розпаду 
гідропероксидів, не можна обмежуватися визначенням лише однієї групи речовин, 
тому що розпад пероксидів іде по-різному, та залежить від жирнокислотного складу 
жиру, температурних умов, наявності або відсутності інгібіторів в системі. 

При окисненні утворюються речовини, що не тільки погіршують якісні 
характеристики продукту, але й здатні заподіяти шкоду здоров'ю людину. 

Первинними продуктами окиснення, що виявляються аналітичним шляхом, є 
пероксиди. При окисненні насичених жирних кислот утворюються насичені 
гідропероксиди, а при окисненні ненасичених жирних кислот – ненасичені 
гідропероксиди. У свіжому жирі пероксидні сполуки практично відсутні. На первинних 
стадіях окиснення протягом початкового періоду хімічні й органолептичні показники 
жиру майже не змінюються. Взаємодії жиру з киснем у цей час або ще не відбувається, 
або відбувається дуже незначно. Цей період, що має різну тривалість, називають 
індукційним. Після закінчення індукційного періоду жир починає швидко псуватися. 
Це виявляється за зростанням перекисних чисел і погіршенням органолептичних 
властивостей.  

Електронні спектри широко використовуються для якісного та кількісного 
аналізу ліпідів. Максимум поглинання для деяких представників ліпідів в 
ультрафіолетовій і видимій областях наведений у таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Максимум поглинання для деяких з'єднань в ультрафіолетовій і видимій 
областях 

Область спектру З’єднання Максимум поглинання, нм 
Ультрафіолетова первинні продукти окиснення  

вторинні продукти окиснення 
токофероли 

250…300 
230…233 
256…298 

Видима Каротиноїди: 
α-каротин 
β-каротин 

400…500 
477 
483 
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Для кількісного вимірювання звичайно користуються законом Бугера-
Ламберта-Бера, який вказує на пряму пропорційність між концентрацією й 
оптичною густиною розчину.  

Відношення величини світлового потоку, що пройшов через середовище, до 
величини падаючого на неї потоку називають пропусканням. Між оптичною 
густиною і величиною пропускання існує залежність. Нами було застосовано описані 
залежності для розроблення інструментальної методики визначення ступеня 
псування пальмової олії. Роботу проведено на фотометрі фотоелектричному КФК-3 
на довжині хвилі 300 нм. Дана область є характерним максимумом поглинання 
первинних продуктів розпаду жиру. Розчин порівняння – етиловий спирт, розведення 
1:1, кювета №1. Для побудови кореляційної прямої залежності величини коефіцієнту 
пропускання від величини пероксидного числа (ПЧ) проведено аналіз ступеня 
окиснення 10 зразків пальмової олії. При виборі об'єктів дослідження особливу увагу 
приділено стадії псування, властивій конкретному зразку. Одержана кореляційна 
пряма зображена на рисунку 1. 
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Рис. 1 Кореляційна пряма залежності величини коефіцієнта пропускання від 

переоксидного числа пальмової олії 
 

Встановлено, що величина коефіцієнту пропускання знаходиться у 
прямопропорційній залежності від значення ПЧ для пальмової олії на різних стадіях 
її окиснення. Це дає підстави для подальших досліджень, направлених на 
математичну обробку одержаних даних з метою встановлення похибки вимірювання. 
Розроблену методику можна пропонувати для проведення поточного та вхідного-
вихідного контролю якості сировини і готової продукції на олієдобувних та 
переробних підприємствах галузі. 
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Лечебно-столовая минеральная вода - минеральная вода, предназначенная для не 

регулярного и в лечебных целях питья. Согласно ГОСТ Р 54316-2011 [1] лечебно-
столовой считается вода с минерализацией от 1 до 10 г/л включительно или с 
меньшей минерализацией при наличии в них биологически активных компонентов. 
Недостатком измерения содержания солей в воде существующим способом является 
длительность анализа, необходимость большого объема анализируемой пробы. 
Возможны ошибки при измерении удельной электропроводности с применением 
мобильных установок (кондуктометров) за счет связывания ионов. Целью работы 
является разработка нового экспрессного способа определения минерализации 
лечебно-столовых минеральных вод. 

Перспективным направлением определения содержания сухого остатка в 
лечебно-столовых минеральных водах является применение кварцевых микровесов. 
Пьезокварцевые резонаторы, генерирующие объемные акустические волны, широко 
применяются в различных направлениях исследования, прежде всего благодаря 
высокой чувствительности по массе, - как чувствительные микровесы. Основным 
математическим уравнением, описывающим связь между преобразованиями 
изменений массы, присоединенной к поверхности кварцевого пьезорезонатора в 
приращение выходной частоты автогенератора, является уравнение модели 
Зауэрбрея [2]:  

∆F = - k . ∆m, 
где ∆F − изменение резонансной частоты, Гц; ∆m − изменение массы на электродах 
резонатора, мкг; k − константа, которая объединяет характеристики кварца, электродов, 
условий микровзвешивания. 
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Предварительно определены стандартные показатели качества и свойства для проб, 
связанные с содержанием солей и других нелетучих соединений: минерализация (mграв) 
гравиметрическим способом, электропроводность на кондуктометре HI 2314-02, общая 
жесткость титрованием комплексоном III с эриохромовым черным Т, показателя 
преломления на лабораторном рефрактометре РПЛ-4. Между различными 
показателями и минерализацией оценили уровень корреляции. Наилучшая зависимость 
установлена для показателей электропроводности и уровня минерализации. Это 
объясняется тем, что электропроводность зависит от подвижности и концентрации 
ионов раствора в зоне некоторых концентраций прямолинейно и подчиняясь 
аддитивности их действия. 

На следующем этапе проводилась работа по оптимизации условий проведения 
измерений на микровесах, в качестве которых были выбраны пьезорезонаторы ОАВ-
типа с базовой частотой 10,0 МГц на длинных ножках и серебреными электродами с 
диаметром 5 мм. Воду наносили на один электрод пьезорезонатора (одноосная 
нагрузка), поэтому для предотвращения растекания анализируемой пробы и 
неравномерной нагрузки полученного сухого остатка на кварцевой пластине ножки 
изгибали под углом 900. После каждого анализа удаляли соли путем вымачивания в 
воде и, если требовалось, с применением легкой механической очистки, далее 
прогревали очищенный резонатор. 

Для оптимизации выбрана функция − погрешность микровзвешивания с её 
направленной минимизацией. В качестве факторов, влияющих на функцию наиболее 
значимыми выбраны: объем пробы (Vпробы, мкл), т. к. площадь рабочей поверхности 
пьезовесов ограничена площадью электродов – 0,2 см2; время (τ, мин) и температура 
(tсушки,

0С) сушки пьезовесов с пробой для удаления воды. Для каждого фактора был 
выбран интервал варьирования на нижнем и верхнем уровнях.  

Модель строили для двух проб природной воды c сильно различной 
минерализацией. По полученным данным были выбраны оптимальными условия 
микровзвешивания, обеспечивающие минимальное значение функции (погрешность 
микровзвешивания): Vпробы = 1 мкл; τ  = 15 мин; tсушки = 95 оС. Установлено, что 
выбранные уровни варьирования факторов не обеспечивают возможность проведения 
эксперимента по определению сухого остатка в водах с электропроводностью меньше 
2 mS (с минерализацией ~1 г/л),  т.к. погрешность определения массы соли после 
выпаривания воды не допустима для аналитического решения (больше 70%) и для вод 
с эектропроводностью больше 15 mS (с минерализацией  ~10 г/л) из-за срыва 
автоколебаний пьезорезонатора. 

На следующем этапе проводилась градуировка пьезовесов по стандартному 
раствору NaCl (с = 1,000 г/л) с оптимальными выбранными факторами, получено 
уравнение градуировочной функции, связывающее массу сухого остатка (mпьезо, г/л) и 
регистрируемые параметры микровзвешивания ∆F, Гц: mпьезо = (∆F ·0,0176)/(F0)², 
где ∆F - изменение резонансной частоты колебаний, Гц; 0,0176 – коэффициент 
пропорциональности, г/л; F0 − исходная частота колебаний резонатора, МГц. 

По разработанному способу проанализованы пробы воды из торговой сети, 
маркированной как лечебно-столовая минеральная. Для проверки правильности 
полученных результатов, оценена корреляция их со значениями электропроводности и 
результатами, полученными стандартным способом. Установлена высокая степень 
корреляции между результатами пьезокварцевого микровзвешивания и значений 
электропроводности. Это доказывает правильность и правомочность применения 
пьезокварцевого микровзвешивания для оценки минерализации воды в указанных 
интервалах (от 2 до 15 mS; от 1 до 10 г/л).   
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Прямо пропорциональная зависимость установлена между показателями 
минерализации, найденными пьезокварцевым микровзвешиванием и 
гравиметрическим методом. Полученное уравнение можно применять для расчета 
минерализации:      

mграв = mпьезо/0,44. 
Все изученные пробы минеральной воды соответствуют заявленному уровню 

минерализации. 
Разработан новый способ определения содержания солей в лечебно-столовых 

минеральных водах на уровне концентраций 1-10 г/л, который позволяет 
интенсифицировать продолжительность анализа в 16 раз (до 30 мин), уменьшить объем 
пробы для анализа в 20 раз (до 5 мл) по сравнению с известным, но уступает по 
погрешности измерения (до 10%). Способ легко осуществимый, 
высокочувствительный, пригоден для установления факта фальсификации или 
соответствия ГОСТ Р 54316-2011 [1].  

Результаты получены при выполнении НИОКР в рамках государственного 
контракта  № 4.2186.2014/К от 17.07.2014 г. 
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На сьогодні гостро постає питання якості та безпечності плодово-ягідних соків. 

Через певні економічні та технологічні причини виробники часто вдаються до 
фальсифікації сокової продукції. 

Згідно чинної нормативної документації контроль якості плодово-ягідних соків 
проводиться шляхом визначення органолептичних і фізико-хімічних показників, які 
легко нормувати навіть у фальсифікованій продукції. Саме тому стандартизовані 
показники якості не можуть бути критеріями натуральності або автентичності соку. 
Натомість розвиток методів фізико-хімічного аналізу спонукає науковців до пошуку 
ефективних методів визначення натуральності плодово-ягідних соків.   

Для встановлення будь-яких видів фальсифікації плодово-ягідних соків доцільно 
виявляти специфічні показники якості або критерії ідентифікації, які б були 
характерними для певного виду соку або сировини, з якої він вироблений. При 
цьому, такі критерії мають унеможливлювати технологічну та економічну 
доцільність фальсифікації виробниками сокової продукції. 
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Тому актуальності набуває питання пошуку специфічних показників якості для  
виявлення фальсифікації плодово-ягідних соків та нових методик із застосуванням 
сучасних фізико-хімічних методів аналізу. 

Поширеним способом якісної фальсифікації виноградних соків є додавання до 
них натуральних та синтетичних барвних речовин для маскування низької їх якості 
та розведення водою або більш дешевими соками. 

Якщо для визначення синтетичного барвника у соці достатньо провести якісну 
реакцію з лугом, то при додаванні натуральних барвних речовин слід 
використовувати більш ефективні інструментальні методи – фотометричні, 
хроматографічні, колориметричні тощо. 

Проаналізувавши інформацію про способи  фальсифікації червоних виноградних 
соків, встановлено, що найчастіше для коригування їх забарвлення до них додаються 
соки та екстракти вишні, чорної смородини, чорниці та буряку.  

Для порівняння ефективності методів виявлення фальсифікації червоного 
виноградного соку було досліджено зміну стандартних показників їх якості, а також 
колірних характеристик соку від виду доданих барвних речовин та їхньої кількості. 

Серед колірних характеристик соків було обрано: 
1) вміст антоціанів як основних барвних речовин виноградного та інших соків; 
2) оптична густина як показник світлопоглинальної здатності соків; 
3) координати кольору (RGB-координати) соків, отриманих при використанні 

методу комп’ютерної колориметрії, які вказують на інтенсивність трьох колірних 
координат – червона (R-координата), зелена (G-координата) та блакитна (В-
координата). 

Для об’єктивності оцінки та порівняння методів виявлення фальсифікації 
органолептично було визначено граничну кількість додавання барвних речовин у 
виноградний сік, при якій сік не має сторонніх запахів та присмаків. 

Результати досліджень наведені у таблиці. 
 

Таблиця 1 
Показники якості виноградного соку червоного з  додаванням натуральних 

барвних речовин 
Колірність 
(відносна 

похибка 2,2%) № Зразок  

Масова 
частка 
сухих 

речовин, 
% 

рН, од. 
Оптична 
густина   

Вміст анто-
ціанів, 
мг/дм3 

R G B 

1 Червоний виноградний сік 14,5 3,52±0,03 0,939±0,02 953,2±41,0 240 218 161 

2 
Виноградний сік з 
додаванням 2% 
бурякового 

14,5 3,58±0,04 1,024±0,02 907,0±40,0 134 19 17 

3 
Виноградний сік з 
додаванням 10 % 
чорничного 

13,5 3,45±0,04 1,970±0,03 1017,1±47,0 60 6 11 

4 
Виноградний сік з 
додаванням 2% 
смородинового 

14,5 3,49±0,04 1,078±0,03 1020,0±47,0 196 23 34 

5 
Виноградний сік з 
додаванням 5% 
вишневого 

14,5 3,52±0,04 1,088±0,03 1080,2±50,0 105 15 9 
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За результатами досліджень, встановлено, що внесення у виноградний сік  

барвних речовин не призводить до суттєвих змін масової частки сухих речовин,  
активної кислотності, оптичної густини. 

Відхилення вмісту антоціанів відмічено у всіх зразках фальсифікованих соків: 
знижується при додаванні бурякового соку, збільшується на 6,7…13,3 % - при інших. 
Але враховуючи нестабільний вміст антоціанів в винограді різних сортів та регіонів 
вирощування, висновок про використання цього показника для виявлення 
фальсифікації можна зробити тільки після узагальнення даних щодо вмісту 
антоціанів з різних джерел інформації та практичного досвіду. 

Проаналізувавши дані комп’ютерної колориметрії, встановили суттєве 
відхилення колірних координат фальсифікованих зразків від натурального 
виноградного. За отриманими даними можливо не тільки встановити факт додавання 
сторонніх барвних речовин до виноградного соку, а й ідентифікувати їх походження. 
Так, при додаванні смородинового соку G- та B- координати відповідно 
зменшуються в 10 та 5 разів; при додаванні бурякового соку G- та B- координати  
зменшуються в 10 разів, R-координата – приблизно в 2 рази; при додаванні 
вишневого соку R-, G- та B-координати зменшуються відповідно  в 2,5, 8,5 та 18 
разів; при додаванні чорничного соку R-, G- та B-координати зменшуються 
відповідно в 4, 36 та 15 разів. 

Отримані результати свідчать про високу ефективність та достовірність 
використання методу комп’ютерної колориметрії для виявлення фактів фальсифікації 
виноградного соку барвними речовинами. 
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Чай – один з найкращих тонізуючих напоїв, який характеризується високими 

ароматичними й смаковими якостями. Найбільшими країнами-виробниками чаю 
вважають перш за все Індію, Китай та Японію й понад 2/3 населення світу споживає 
цей напій кожного дня. 

Чай є хорошим варіантом втамування спраги, підтримання бадьорості, окрім 
цього він позитивно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту, адсорбує 
шкідливі речовини з організму людини, знімає головний біль та підвищує роботу 
мозку. 

В зв’язку з високим рівнем споживанням чаю серед населення несумлінні 
виробники постійно намагаються фальсифікувати даний продукт, шляхом заміни 
низькосортного чаю на високоякісний, підробки товаро-супровідної документації, 
сертифіката якості, підфарбовування та хімічної обробки. Для запобігання 
фальсифікації чаю, а також потрапляння низькоякісного продукту на ринок торгівлі 
необхідно не лише контролювати якість та безпечність, а й проводити ідентифікацію 
чаю за кольором, походженням, ґатунком, тощо. 
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На сьогодні колір виступає важливим атрибутом у визначенні якості чаю. 
Зазвичай, колірні характеристики визначаються колориметричними методами, але 
найбільш поширеним методом оцінки якості чаю є органолептичний. 

Формування кольору, особливо чаю визначається усіма складовими етапами 
технології, умовами вирощування і первинної обробки сировини, параметрів 
технологічних процесів, оскільки залежно від ступеня ферментації бувають 
слабкоферментованні (зелені, білі, жовті), средньоферментованні (темно-зелені або 
оолонг), та сильноферментованні (червоні і чорні) [1]. Колір чаю - результат хімічних 
змін, які з чайним листям при вяленні, сушінні і подальшій переробці. Ферментація 
складається з прожарювання і окислення повітрям. 

Сенсорне дослідження кольору чаю характеризується простотою, доступністю, 
швидкістю визначення показників та не потребує великих економічних затрат [2]. 
Результати органолептичної оцінки, зазвичай, є вирішальними й остаточними при 
визначенні якості продукту, особливо чаю. Однак даний метод є недостатньо 
об’єктивним і точним, оскільки залежить від залежить від психофізичного стану, 
рівня знань та досвіду дегустатора, його навичок та професійної кваліфікації. 
Неможливість отримати точні фізичні характеристики та кількісні характеристики 
хімічного складу продукту, а також низька відтворюваність результатів визначення 
не забезпечує встановлення якості чаю лише на основі органолептичних показників. 

Новим напрямком визначення забарвленості чаю є використання комп’ютерної 
колориметрії, що ґрунтується на отримані цифрового зображення настою чаю з 
подальшим розшифровуванням кожного пікселю по складовим координат RGB [3]. В 
даній колірній системі як основоположні кольори використовують червоний (R), 
зелений (G) та голубий (B), тобто три монохроматичні випромінювання довжиною 
хвилі (λ) 700, 546.1,435.8 нм відповідно. Особливістю отримання зображення 
заключаєтсья у проведенні сканування у режимі світла, ке проходить крізь визначену 
товщину настою чаю (рис. 1). Дане зображення дозволяє проаналізувати яскравість і 
насиченість кольору та шляхом використання прикладних широковживаних 
комп’ютерних програм обробити отримані результати та оцінити якість чаю. 

 

 
Рис. 1 Cхема отримання цифрового зображення 

 
Колір чайному листю надають пігменти, серед яких найбільш важливими є 

хлорофіл, каротин та ксантофіл. Хлорофіл – це пігмент зеленого кольору, який під 
дією термічної обробки та високої температури руйнується. В результаті 
недостатнього руйнування хлорофілу отримують низькоякісну продукцію, яка 
характеризується гіркотою, трав’яним присмаком та зеленим кольором. Каротин та 
ксантофіл – це пігменти жовтого кольору, які при наявності в готовому продукті 
також негативно впливають на нього. 

Залежність зміни колірних координат системи RGB від якості настою мала 
наступні характеристики: червона складова при зміні значення від 200 до 255 
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одиниць не проявляє чутливості до зміни екстрактивних речовин чаю (тому брати до 
уваги при розрахунку для подальшої ідентифікації барвних речовин чаю; зелена і 
синя складова – для різної інтенсивності чайного настою значення має різні 
величини. Так, значення величини G для світлого настою чаю (зеленого, білого) 
змінюється в межах 100…250 одиниць з лінійною залежністю від концентрації 
розчинених речовин. Для чаю більш насиченого коричневого кольору зелена 
компонента знаходить в діапазоні менших значень, однак зміна її стає меншою при 
збільшенні сухих речовин настою. Синя складова має для зеленого та білого чаю 
меншу зміну значення координати від кількості розчинених речовин, і при переході 
до темніших настоїв залежність стає більш лінійною з більшою зміною величини при 
незначних змінах екстрактивних речовин. 

Висновки. На сьогодні напрям використання комп’ютерної колориметрії для 
ідентифікації кольору чаю є досить актуальним, адже він спрямований на запобігання 
фальсифікації даного продукту та підвищення якості чаю. 
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Люмінесценція – властивість речовини випромінювати світло під впливом 

збуджуючих факторів, а саме ультрафіолетових променів. Така, властивість 
речовин  характеризується тривалістю її збудженого стану, яка для різних речовин 
має певну середню величину [1]. 

Люмінесцентний аналіз включає спостереження за яскравістю та кольором 
люмінесценції, що слугують люмінесцентними характеристиками, за допомогою 
яких можна встановити вид та сорт харчових продуктів, виявити початкову ступінь 
псування, наявність домішок та забруднень у аналізованій продукції.  
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Люмінесцентний метод дослідження відрізняється високою чутливістю та 
швидкістю, і знаходить все більш широке використання в практиці ветеринарно- 
санітарної експертизи санітарно-епідеміологічного нагляду. Він дозволяє виявити 
незначну кількість люмінесцентної речовини, що у багато разів перевищує 
чутливість хімічних і абсорбційних методів. Крім того, люмінесцентний аналіз 
повністю відповідає вимогам експрес-методу. Цей метод можливо використовувати 
для виявлення початкових ознак псування, якості, ідентифікації та фальсифікації 
продукції. 

Як джерело ультрафіолетових променів використовують спеціальні лампи 
розжарювання з довжиною хвилі випромінювання УФ 365 нм. 

Нині в НУХТ на кафедрі експертизи харчових продуктів розпочато 
розроблення методики дослідження люмінесцентних характеристик харчових 
продуктів з використання УФ-випромінювання для визначення показників якості та 
безпечності аналізованої сировини та продукції. 

За допомогою люмінесцентного аналізу можна визначити вид м'яса та до якого 
сорту воно належить. М'язова тканина м'яса тварин володіє власною 
флуоресценцією червонувато-коричневих тонів, причому для м'язів яловичини 
характерна бархатисті темно-червоні відтінки, для баранини – темно-коричневі, для 
свинини – світло-коричневі, для конини – темно-коричневий з помаранчевим 
відтінком [3]. При псуванні м'яса змінюється колір його флуоресценції. На 
початковій стадії псування м’яса на темно-червоному флуоресціюючому тлі 
м'язової тканини з'являються зелені точки, які розширюються по міру поглиблення 
псування продукту. Несвіже м'ясо має темно-червоний колір флуоресценції із 
суцільним зеленим нальотом. Цистицерки, що містяться в м’ясі при 
ультрафіолетовому освітленні дають інтенсивне рожево-помаранчеве світіння. 

Флуоресцентним методом можна виявити домішки арахісового масла в 
оливковій олії, додавання мінеральних масел (вазелінове, автомобільне, автосол) 
при додаванні домішок 1…2 % з жовто-зеленого кольору надає яскраво голубий.  
Топлені тваринні жири – яловичий, свинячий, баранячий, що флуоресціює, в той 
час як коров'яче масло має жовтий колір флуоресценції, а маргарин – блакитний. 
Це дозволяє виявити домішки в тваринних жирах та встановити ступінь окислення 
харчових жирів. 

При дослідженні риби за кольором флуоресценції можливо оцінити якість 
пареної, замороженої та розмороженої риби, дослідження засолених оселедців. 

Також, при спостережені за кольором люмінесценції можна визначити ступінь 
свіжості яєчних продуктів. У свіжих курячих яйцях з білою шкарлупою колір 
флуоресценції має інтенсивне червоне забарвлення, при тривалому зберіганні яєць 
змінюється на блакитний. При  зберігання курячих яєць з темною шкаралупою в 
люмінесценції з'являються блакитно-фіолетові відтінки. 

За допомогою кількісного аналізу можливо визначення домішки води в молоці, 
наявність в ньому соди, кількісті білків і жирів,  а також вітамінів групи В, N1-
метилнікотинаміду, токоферолу та фолієвої кислоти в харчових продуктах. 

На сьогоднішній день, люмінесцентний метод аналізу може відігравати 
важливу роль при оцінці якості питної води, оскільки при освітлені УФ променями 
при довжині хвилі 320…400 нм фотолюмінесценція води майже повністю 
обумовлена виключно присутністю органічних речовин [2]. Отже, добре очищена 
вода практично не люмінесціює порівняно з природніми водами вододжерел, які 
помітно люмінесціюють. 
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Люмінесцентний метод аналізу не потребує технічних, теплових і тривалих 
затрат та не впливає при дослідженні на органолептичні властивості аналізованої 
продукції. 

Метод володіє винятковою чутливістю. Він дає можливість оперувати з вкрай 
малими концентраціями до 10-10 г люмінофора на 1 г речовини і з ще меншими (до 
10-12) кількостями досліджуваної речовини. 

Люмінесцентний аналіз дозволяє виявляти псування продуктів харчування 
(наприклад, риби, картоплі) на ранніх стадіях, коли вона ще не уловима 
органолептичними методами. Даний метод дозволяє відрізнити чисту речовину від 
забрудненої при малій кількості домішок (1…2%). 

Застосовність люмінесцентного аналізу дуже широка. Він може бути 
використаний для визначення практично будь-якого елемента, багатьох органічних, 
біологічно активних та інших речовин. 

Перспективи використання даного методу з використанням сенсорної системи 
типу «електронне око» дозволить здійснювати, як якісну, так і кількісну оцінку 
якості і безпеки сировини, напівфабрикатів та харчової продукції [4]. Провівши 
відцифровування вигляду збудженого стану речовин досліджуваного зразку, які 
проявляють люмінесцентні властивості з використанням планшетного сканеру чи 
цифрової фотокамери, можна провести розрахунок інтенсивність забарвлення за 
значення колірних координат пікселів забарвлених плям на забраженні. 
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Ми живемо у світі високих технологій, у світі, який змінюється кожну хвилину. 

У найрізноманітніших видах діяльності нашого життя ми зустрічаємося з усе 
більшою кількістю електронних, цифрових приладів, які є результатом технічного 
прогресу людства. Такі винаходи покликані для покращення й полегшення нашого 
існування. Спектр їх використання поширюється у різних галузях, включаючи й 
харчову.  

В наш час хлібопекарська промисловість є однією з масових. Щодня з’являється 
велика кількість нових хлібобулочних виробів, яка представлена як високо-, так і 
низькоякісною продукцією. Тому існує необхідність у проведенні ретельного 
контролю.  

Пористість є однією із головних характеристик, яка є нормованою та визначає 
якість хлібобулочного продукту. Фактично величина пористості відображає об’єм 
пор, що знаходиться в певному об’ємі м’якушки, виражений у відсотках до всього 
об’єму.  

Показник пористості характеризує структуру та об’єм хліба, а також має вплив на 
рівень засвоюваності організмом. Низька величина свідчить про хліб, виготовлений 
із погано вибродженого тіста. 

Найпоширенішим методом визначення пористості є стандартний із 
використанням приладу Журавльова чи його аналогів. Спосіб полягає у відбиранні 
виїмки м’якушки, знаходженні її маси за допомогою аналітичних вагів та розрахунку 
величини пористості. Особливістю методики є використання металевого циліндру, 
яким здійснюється відбір м’якушки.  

Такий метод має низку недоліків: довготривалість, незручність застосування для 
дрібноштучних виробів та неможливість - для борошнистих кондитерських виробів. 

Проведені дослідження із визначенням пористості хліба з використанням способу 
комп’ютерної обробки цифрового зображення продукту. [1] Експериментальний 
метод полягає в отриманні зображення зрізу м’якушки хліба, шляхом 
фотографування чи сканування, з подальшою його обробкою. Одержані таким чином 
фотографії вводяться у спеціальну програму «ImageJ»National Institutes of Health. [2]  

Далі програма автоматично обробляє отримані зображення (рис. 1): корегує з 
форматуванням фотографії у відтінки сірого (рис. 2) з наступним поділом областей 
на темні (пори) і світлі (маса непористого матеріалу), як показано на рис. 3. 

Подальша обробка зводиться до підрахунку площі темних областей (кіл) у 
пікселях. При відомому розширенні сканування можна легко перейти від розмірів в 
пікселях до традиційних одиниць виміру розміру пор. 

Необхідно також зазначити про введення поправочного коефіцієнту, адже кожна 
пора має різний діаметр. В результаті обробки відбувається відхилення від 
середнього значення діаметру пори, що веде до зміни величини пористості. 
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Рис. 1. – Вихідне 

зображення 
Рис. 2. – 

Відформатоване 
зображення 

Рис. 3. – Поділ 
областей на темні і 

світлі пори 
 
Таким чином, було проведено дослідження із визначенням показника пористості 

у різносортних видів хліба, таких як батон, хліб пшеничний та український хліб, 
методом обробки цифрового зображення та стандартним методом з допомогою 
приладу Журавльова. Згідно оброблених даних спосіб сканування лише трохи 
поступається значенням пористості за приладом Журавльова, дещо більше – за 
приладом Журавльова із стандартним об’ємом виїмки 27 см³ (рис. 4). 

 

 
Рис. 4  Порівняльна характеристика визначення пористості різними методами 

 
Отже, підводячи підсумки, можна виділити наявні переваги методу цифрового 

оброблення зображення. Використовуючи такий спосіб, можна повністю викреслити 
процедуру зважування. Також метод дає смогу автоматично зберігати результати 
аналізів. Комп’ютерний метод може бути застосований не тільки для хлібобулочних 
виробів, але й для різноманітних видів харчової продукції. 
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Фальсифікація – це дії, що спрямовані на обман споживача підробкою товару з 

корисною метою. Сировина, технологія виробництва ковбасних виробів являють 
собою широке поле для фальсифікації цього продукту, яка може бути 
асортиментною, технологічною, кількісною, вартісною, інформаційною[1].  

Асортиментна фальсифікація ковбасних виробів може відбуватися за рахунок: 
пересортиці; підміни одного виду виробу іншим. При цьому пересортиця 
відбувається за рахунок підміни ковбаси вищого або першого сорту виробами 
першого або другого сорту. Чим нижчий сорт ковбасного виробу, тим менше в ньому 
якісного м’яса і більше грубого м’яса з великою кількістю сухожиль [2].  

Асортиментна фальсифікація відбувається як на підприємстві, де виробляються 
ковбасні вироби, так і в процесі підготовки їх до продажу. При підготовці до продажу 
зустрічається і заміна одного сорту ковбасного виробу на іншій (якщо відсутнє 
маркування на оболонці).  

Технологічна фальсифікація відбувається за рахунок підробки товарів у 
процесі технологічного циклу виробництва. Фальсифікація ковбасних виробів може 
досягатися такими способами: підвищений вміст води; заміна свіжого м'яса 
несвіжим; заміна натурального м'яса рослинним білком; уведення нетрадиційної 
сировини; підфарбовування ковбасних виробів буряковим соком і іншими 
барвниками; порушення рецептури; введення чужорідних добавок, консервантів, 
антибіотиків; порушення технологічних процесів і режимів зберігання. 

Оскільки ковбасні вироби містять досить багато води, а у варених ковбасах її 
вміст може досягати 70 %. Для утримання зайвої води у їх склад вводять 
водозв'язуючі компоненти: крохмаль, борошно пшеничне, декстрини, камеді гуару, 
рожкового дерева і інші полісахаридні комплекси [3] 

Традиційною сировиною для виробництва ковбасних виробів є: м’ясо жиловане, 
шпик свинячий, сіль, цукор, прянощі, нітрити. Нетрадиційною - служить: молочний 
білок, соєвий білок, соєві ізоляти, емульсія зі свинячої шкіри, продукти гідролізу 
кістки та шкіри, обрізки, субпродукти, камеді, крохмаль, кристалічна целюлоза, 
каррагінан і його солі й інші добавки.  

Розповсюдженою фальсифікацією копчених ковбасних виробів є заміна частини 
м'яса на шпик, сполучну тканину. Іноді вводять замість свіжого шпику старе жовте 
сало. Розмір шпику також може свідчити про якість продукту. Шматочки шпику 
повинні бути не більше 6-8 мм, з рівними краями. 

На даному етапі розвитку харчового виробництва технологи навчилися робити 
ковбасу взагалі без м'яса. Найчастіше виробники використовують замість 
натурального м'яса так звану МОМ - субстанцію, зроблену в основному з кісток із 
залишками м'яса, що під впливом пресу перетворюється в щось схоже на пюре. 
Називається м’ясо механічної дообвалки, інша назва – тримінг [2].  
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З такого тримінгу і роблять дешеві сардельки, додаючи сою, шкурку свинячу, 
манку, крохмаль і шпик. Якщо добавку сої, виробники, усе-таки вказують у складі як 
рослинний білок, то МОМ указують як м’ясо, тим більше, що в більшості країн, що 
були в складі СРСР, це не заборонено законодавством. Поширеним серед 
фальсифікаторів є додавання каррагінану, сої. Про наявність цих компонентів 
свідчить зміна консистенції продукту, наприклад сосиски, до варіння можуть мати 
пружну консистенцію, а після – зморщену. 

Досить часто до складу ковбас додають кісткове борошно, тому при вживанні 
такої продукції на зубах можна відчути тверді і дрібні часточки.  

Оскільки ковбаси належать до улюблених консервованих продуктів, вироблених 
з м'яса, то у фарш (особливо дешевих сортів ковбас) звичайно йде не тільки м'ясо 
низького сорту, але навіть м’ясо й органи зіпсовані, пронизані паразитами 
(наприклад, фінами, ехінококами), що відкрито продати не можна внаслідок їхнього 
поганого виду і якості[2]. 

Для подовження терміну реалізації ковбасних виробів, особливо варених, до них 
вводять різні антибіотики. Це дозволяє істотно продовжити термін збереження 
ковбасних виробів особливо в нарізаному вигляді.  

Разом з цим ковбасні вироби під час неправильного зберігання можуть отримати 
припустимі і неприпустимі дефекти. Наприклад, якщо копчена ковбаса на поверхні 
покрита білим нальотом то це не є небезпечним для споживача. Досить механічно 
видалити цей наліт щоб ковбаса прийняла свій звичайний вигляд. Тому дозволяється 
протирати копчені ковбасні вироби рослинною олією. Але якщо у ковбасних виробів  
на поверхні слиз з неприємним запахом (особливо у варених ковбасних виробів), то 
цей дефект є неприпустимим, і може бути небезпечним для здоров’я споживача. Таку 
ковбасу не обітреш олією і не обмиєш теплою водою, тому що небезпечні 
мікроорганізми уже потрапили у середину виробу.  

Кількісна фальсифікація ковбасних виробів (обважування) – це обман споживача 
за рахунок значних відхилень параметрів товару (маси), що перевищують гранично 
припустимі норми відхилень. Наприклад, вага ковбасного продукту при продажі 
виявляється менше, чим написано на самому пакованні, або вага зваженої ковбаси 
виявляється менше, ніж замовив і оплатив покупець. Застосування неточних засобів 
вимірювання, а також невміння користуватися вимірювальними приладами –  спосіб 
кількісної фальсифікації. 

Вартісна фальсифікація ковбасних виробів полягає в обдурюванні покупця 
шляхом продажу низькоякісних товарів за ціною високоякісних. 

Інформаційна фальсифікація – обман споживачів за допомогою неточної чи 
перекрученої інформації про товар. Інформацію перекручують в товарно-
супровідних документах, маркуванні і рекламі. Часто спотворюються або вказуються 
неточно наступні дані: найменування товару; фірма-виробник; кількість; харчові 
добавки, що вводяться. До інформаційної фальсифікації відноситься також підробка 
свідоцтв про якість, митних документів, штрихового коду, дати вироблення 
ковбасних виробів і ін. [3]. 

На основі проведеного літературного огляду розроблено наступні рекомендації 
споживачам щодо вибору ковбасних виробів: 

– на оболонці ковбасних виробів повинно бути нанесене маркування,або ж 
батони мають бути перев’язані згідно сорту. 

– під час купівлі слід звертати увагу на назву, ґатунок, склад продукту із 
зазначенням усіх використаних харчових добавок і консервантів, позначення вмісту 
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ГМО, умови та терміни зберігання, нормативний документ, відповідно до якого 
виготовлено продукт (ДСТУ чи ТУ), а також назву, адресу виробника тощо; 

– для того щоб виявити наявність крохмалевмісних добавок  достатньо капнути 
на свіжий розріз ковбаси розчином йоду,якщо спостерігається зміна кольору на синій 
то це вказує на присутність крохмалю чи борошна, які не можуть міститись у 
ковбасах вищого сорту; 

– необхідно обов’язково звертати увагу на те за якої температури продукт 
зберігається в магазинні(оптимальна температура зберігання ковбас від 0 до 6°С); 

– щодо складу ковбасного виробу, то слід звертати увагу на загальну кількість 
м’ясної сировини у відсотках та вид використаного м’яса (свинина, яловичина, птиця 
тощо); 

– не варто купувати ковбасні вироби, на маркуванні яких у складовій продукту 
вказано м'ясо механічної дообвалки(скорочено мехобвалка); 

– зріз продукту повинний бути свіжим, гладеньким, без порожнеч і шматочків 
сполучної тканини; 

– ковбасу варто вибирати ту, колір якої не яскраво-рожевий, а більше походить 
на сіруватий, блідо-рожевий, тобто більш натуральний; 

– важливим показником якості ковбасних виробів є їх ціна – кілограм ковбасних 
виробів, зроблених з м'яса, не може коштувати дешевше кілограма цього ж м'яса.  

Відсутність повного контролю якості й ідентифікації складу сировини 
призводить до того, що несумлінні виробники, зберігаючи припустимі рівні строго 
регламентованих компонентів, мають можливість використовувати при виробництві 
продуктів м'ясну сировину більш низького сорту, заміняти його субпродуктами чи 
рослинними добавками.  

Вирішення проблеми фальсифікації є реальним: дотримання та поліпшення 
нормативних документів, впровадження технічних регламентів і вдосконалення 
технологічного виробництва продукції. Дослідження у даному напрямку 
продовжуються. 
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Для нинішнього стану споживчого ринку характерне збільшення дрібних 

підприємств та виробників ковбасних виробів, що ускладнює умови ідентифікації, 
тобто визначення якості продукту конкретного виду та відповідності його 
нормативній документації. Тема роботи досить актуальна, оскільки споживачеві 
досить важко виявити невідповідність продукції  ковбасних виробів стандартам та 
технологічним нормам. Метою даної роботи є висвітлення питання про 
фальсифікацію, способи і методи її виявлення та попередження.  

Ринок харчової промисловості України знаходиться у стані занепаду 
національного виробництва. Однією з причин є бажання виробників збільшити 
прибутки від виробництва за рахунок низькоякісної сировини, недостримання 
санітарних норм її зберігання та обробки, застарілого технічного обладнання та 
дешевої некваліфікованої робочої сили,  неефективна робота державних структур у 
боротьбі з фальсифікаторами, відсутність необхідного правового захисту, відсутність 
критеріїв ідентифікації товарів, які служать для виявлення підробок, а також 
дефектів. Саме ці фактори  породжують важливе питання  ідентифікації — 
визначення та підтвердження достовірності конкретного виду і назви продукту, а 
також відповідність його складу нормативній документації.  

Ковбасні вироби — це харчові продукти, які виготовляють із м'ясного фаршу, що 
проходить термічну обробку або ферментацію, завдяки чому вони стають 
придатними для безпосереднього вживання. 

Розглянемо основні види фальсифікації ковбасних виробів, які можна зустріти на 
теренах нашої країни і часто використовувані для обману покупця. При 
фальсифікації товарів зазвичай піддається підробці автентичності одна або декілька 
характеристик товару. Тому розрізняють наступні види фальсифікації товарів: 
асортиментна (видова); якісна; кількісна; вартісна; інформаційна; комплексна.  

Кожен вид фальсифікації має свої характерні способи підробки справжніх 
товарів, а при комплексній - поєднання різних двох, трьох або всіх п'яти видів. [4] 

Асортиментна фальсифікація ковбасних виробів зустрічається не дуже часто 
тому, що види ковбаси (варені, запечені, напівкопчені) істотно відрізняються один 
від одного і споживачі добре розуміються у найбільш розповсюджених видах. Але 
зустрічається тенденція малих, приватних підприємств, що одержали ліцензії на 
виробництво ковбасних виробів, використовувати назву відомої улюбленої 
споживачами ковбаси для виробів, які за сировиною, технологією виробництва 
мають ряд істотних відмінностей  з класичною ковбасою. 

Також фальсифікація якості ковбасних виробів може відбуватися за рахунок 
збільшення кількості води, заміни натурального м'яса умовно придатними, або 
нетрадиційною сировиною (нетрадиційною сировиною при виробництві ковбас 
служать молочний і соєвий білок, соєві гідролізати, продукти гідролізу кісток, шкіри, 
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різні субпродукти, крохмаль, кристалічна целюлоза, камеді та інші харчові добавки), 
порушення рецептури, введення добавок, які не притаманні даному виду продукту, 
порушення технології виробництва, режимів транспортування та реалізації готових 
виробів.  

Збільшити кількість води у ковбасах (особливо варених) без помітної зміни їх 
консистенції можна за рахунок підвищення частки не м'ясних водоутримуючих 
компонентів (крохмалю, інуліну, декстринів). Основним водоутримуючим 
компонентом натуральної сировини ковбасних виробів вищого сорту є високоякісне 
м'ясо з підвищеним вмістом водопоглинаючих білків. Якщо такої сировини 
недостатньо, то її компенсують дешевими компонентами, незважаючи на те, що 
таких компонентів в рецептурі ковбасних виробів даного виду немає (крохмаль, 
інулін, камеді). Фарш для виробництва з вмістом крохмалю всього 3-5 % утримує 
води на 20-25 % більше у порівнянні з фаршем без домішок крохмалю[5]. 

Для того аби визначити наявність крохмалю у ковбасному виробі достатньо 
нанести краплину розчину йоду на свіжий зріз потрібного продукту. У випадку, коли 
на місці потрапляння йоду з’явиться капля синього відтінку або сині краплини, то це 
буде свідчити про наявність крохмалю у даній продукції. 

За стандартом, при виробленні варених ковбас вищого сорту, відповідно до 
рецептур не повинні використовуватися не повинні використовуватися гостро-пахучі 
добавки (часник, кардамон, мускатний горіх).[5] Виробники додають їх у продукцію 
у випадках, використання не зовсім свіжого м’яса, або м’яса, яке довго зберігалося у 
холодильнику і набуло невластивого свіжому м’ясу запаху. Для мазкування 
утвореного запаху, у фарш додаються вище вкзані прянощі.  

Розповсюдженим видом фальсифікації копчених ковбас є часткова заміна м'яса 
салом або сполучною тканиною.  Сполучну тканину добре видно на розрізі батону. 
Вона має вигляд білих або жовтуватих вкраплень у масі фаршу. Чим більше таких 
вкраплень, тим більше не жилованого м'яса використано при виробництві такої 
ковбаси. [5] 

Проблемою ідентифікації ковбасних виробів також є відсутність на виробі дати 
виготовлення та терміну споживання, що може призвести до купівлі просроченого 
продукту. 

У зв'язку з актуальністю проблеми ідентифікації і фальсифікації товарів 
необхідна розробка заходів щодо своєчасного виявлення і запобігання підробці 
(фальсифікації) товарів. Для цього не достатньо лишень підвищити законодавчу та 
нормативну бази до Європейського рівня, також слід запобігати контрабандному 
ввезенню товару в Україну, проводити закупівлю новітнього обладнання для 
визначення якості продукції. Для покращення впевненості у продукції, державою 
слід створити відповідну лабораторну базу для проведення випробувань. 
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В наш час на етапі економічного розвитку причиною фальсифікації товарів на 

території України є відсутність дотримання вимог стандартів та не врахування 
виробниками інтересів споживачів, неналежний контроль за якістю під час 
виробництва та реалізації, неефективна робота державних структур у боротьбі з 
фальсифікаторами, відсутність необхідного правового захисту, відсутність критеріїв 
ідентифікації товарів, які служать для виявлення підробок, а також дефектів. 

Завдяки проведенню експертизи товарів, а також удосконаленню методів 
виявлення фальсифікованої продукції споживчий ринок можна захистити від 
фальсифікованих товарів, як вітчизняних так і закордонних. 

Під час фальсифікації підробляються одна чи декілька характеристик товару, що 
дозволяє виділити за цією ознакою декілька її видів:  

- асортименту,  
- якісну,  
- кількісну, 
-  вартісну  
- інформаційну.  
Для кожного виду фальсифікації характерні свої особливі способи підроблення 

товарів [1].  
Асортиментна фальсифікація шоколаду включає частково заміну сухих речовин 

продукту водою, додавання до продукту низькоцінного замінника, що імітує 
натуральний продукт, заміна натурального продукту імітатором. 

Якісна фальсифікація шоколаду включає порушення рецептурного складу 
виробів, введення антиокислювачів, консервантів, барвників і ароматизаторів, 
підвищену частку начинки [2]. 

Кількісна фальсифікація шоколаду - це обман споживача за рахунок значних 
відхилень параметрів товару (маси), що перевищують гранично допустимі норми 
відхилень, зазначені в чинному стандарті.  

Інформаційна фальсифікація шоколаду і шоколадних виробів - це обман споживача 
за допомогою неточної або спотвореної інформації про вироби з какао- бобів. 

Цей вид фальсифікації здійснюється шляхом спотворення інформації в товарно-
супровідних документах, маркуванні та рекламі. Інколи називають шоколадними 
виробами, з метою залучення покупців, продукти, які ніякого відношення до них не 
має. При фальсифікації інформації про шоколад і шоколадних виробах досить часто 
спотворюються або вказуються неточно наступні дані: 

- Фірма-виробник товару; 
- Найменування товару; 
- Країна походження товару; 
- кількість товару; 
- Склад виробу. 
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Термін “ідентифікація” визначається як ототожнення, прирівняння, уподібнення, 
розпізнавання дечого з чимось. Залежно від призначення розрізняють такі види 
ідентифікації: асортиментна; якісна; партіонна. 

Асортиментна ідентифікація – є встановленням відповідності найменування 
товару, характеристиці його асортименту, яка обумовлює поставлені до нього 
вимоги. Важливою вона є при товарознавчій експертизі та сертифікації товарів. 
Асортиментна ідентифікація  визначається експертними методами.  

Якісна ідентифікація – встановлення відповідності щодо вимог якості, які 
передбачені нормативною документацією. Якщо виявлено невідповідність сорту, то 
негативний результат ідентифікації виділяється як специфічний вид фальсифікації, а 
саме пересортиця.  

Партіонна ідентифікація – це визначення належності певної  частини товару 
конкретній товарній партії. Серед продовольчих товарів маркування, яке ідентифікує 
конкретну партію товару, застосовується лише для консервів шляхом впресовування 
закодованих відомостей на дно чи кришку банки. Але в більшості продовольчих 
товарів така інформація відсутня. На жаль, до такої категорії належить і шоколад [5]. 

Для ідентифікації використовують лише органолептичні та фізико – хімічні 
показники, які характеризують споживчі властивості продукту. Показники безпеки, які 
визначаються при сертифікаційних випробуваннях, залежать від зовнішнього впливу та 
обсіменіння мікроорганізмами і непридатні як критерії ідентифікації. Також для 
ідентифікації шоколадних продуктів важливим фактором є визначення температури 
плавлення шоколадної маси. Шоколад, що являється справжнім тане в роті, так як 
температура плавлення какао-масла наближена до температури тіла людини (28-36ºС). 
Часто у фальсифікатах замінюють какао-масло пальмовим, кокосовим маслом, 
температура плавлення яких вища за температуру плавлення какао-масла. Наприклад 
температура плавлення пальмового масла 32 - 42ºС. Такий шоколад повністю не тане і 
в роті після нього залишається присмак рослинного жиру. 

Отже, оскільки попит на шоколадну продукцію зростає, то останнім часом на 
ринках України виникають такі види фальсифікації: недотримання співвідношення 
рецептури основних компонентів, підвищення вмісту цукру і води для збільшення 
маси виробу, підміна какао масла іншими рослинними жирами, використання какао-
порошку, вміст різноманітних консервантів і антиокислювачів. Перше правило для 
споживача – детально дослідити упакування, не купувати товари сумнівної якості і 
не піддаватися обману. 
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В последние годы в Казахстане,  в том числе и во всем мире получило широкое 

развитие так называемое функциональное питание, под которым подразумевается 
систематическое употребление пищевых продуктов, оказывающее регулирующее 
действие на организм в целом или на его отдельные системы и органы [5].  

Функциональными являются пищевые продукты, предназначенные для 
систематического употребления в составе пищевых рационов всеми группами 
здорового населения, сохраняющие и улучшающие здоровье и снижающие риск 
развития связанных с питанием заболеваний, благодаря наличию в их составе 
пищевых функциональных ингредиентов, обладающих способностью оказывать 
благоприятные эффекты на одну или несколько физиологических функций и 
метаболических реакций организма человека [2, 6]. 

Следует отметить, что мясные продукты составляют большую часть рациона 
нашего питания. Мясные продукты имеют животное происхождение, а благодаря 
термическим и другим механизмам обработки, мы получаем огромный ассортимент 
мясных продуктов, без которых не обходится наш ежедневный рацион питания. 
Основа всех мясных продуктов – это мясо различных животных, то есть свинина, 
говядина, мясо птицы и другое [4]. 

Потребители функционального мясного продукта – это люди, предпочитающие 
качественный и полезный для здоровья продукт. Казахстанский рынок здоровых 
продуктов в настоящее время динамично развивается как за счет продуктов 
отечественного производства, так и импортного. В нашей стране созданием 
функциональных продуктов питания активно занимаются ученые ведущих научно-
исследовательских институтов и высших учебных заведений [7]. 
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 В соответствии с казахстанским законодательством сертификация 
функциональные мясные продукты относится к добровольной сертификации и 
проводится по добровольному заявлению предприятия производителя. 

Орган по сертификации выполняет следующие функции: 
– принимает, регистрирует и рассматривает заявки на проведение сертификации; 
– принимает решения по заявкам; 
– организует и проводит необходимые проверки объекта сертификации; 
– анализирует результаты проверки и принимает решение о возможности выдачи 

сертификата; 
– выдает сертификаты соответствия и разрешения на применение знака 

соответствия; 
– осуществляет инспекционный контроль над сертифицированными объектами, 

если это предусмотрено схемой сертификации; 
– готовит заключения по результатам инспекционного контроля сертифициро-

ванных объектов; 
– приостанавливает либо прекращает действие выданных сертификатов; 
– представляет заявителю по его требованию необходимую информацию в 

пределах своей компетенции; 
– взаимодействует с другими участниками [1] 
Системы добровольной сертификации. 
В работе по сертификации участвуют эксперты по сертификации, прошедшие 

специальную подготовку и аттестованные в установленном порядке. При 
необходимости к работе органа по сертификации могут быть 

привлечены на условиях договора эксперты и специалисты сторонних 
организаций. 

При необходимости органом по сертификации могут привлекаться 
испытательные лаборатории (центры), на проведение работ по проведению 
испытаний в Системе. Результаты испытаний отражаются в протоколах испытаний. 

Организации, претендующие на участие в Системе в качестве испытательных 
лабораторий (центров), должны соответствовать требованиям к испытательным 
лабораториям (центрам), установленным в системе. В случае необходимости могут 
оформляться дубликаты сертификатов соответствия на иностранном языке [3]. 

Добровольная сертификация функциональных мясных продуктов  позволяет 
избежать контрафакта и повысить конкурентоспособность.  
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Важливу роль в забезпеченні суспільства якісною продукцією відіграє 

рослинництво. Як одна з основних і базових галузей сільського господарства 
посідаючи не основне місце у розвитку переробної, харчової та легкої промисловості, 
які забезпечують населення продуктами харчування, одягом, іншими товарами. Від 
обсягів виробництва, прибутковості галузі залежить рівень забезпеченості населення 
різноманітною продукцією рослинництва та його переробки. 

Стандартизація — один з найважливіших засобів вирішення питань підвищення 
якості продукції, прискорення науково-технічного прогресу і поліпшення організації 
виробництва, здійснення економічної і технічної політики держави ефективного 
управління чинниками, що інтенсифікують розвиток АПК. 

На даний час провідні країни світу мають жорстку систему технічного 
регулювання виробництва, переробки сільськогосподарської сировини та реалізації 
харчових продуктів на світових ринках.  Проаналізувавши  в нормативні документи 
на фруктові і овочеві соки, встановлено, що чинними в Україні є 7 ДСТУ, 2 РСТУ та 
8 ГОСТів. В стандартах встановлені вимоги до соків плодово-ягідних, фруктових, 
овочевих, соків для дитячого харчування, соків спиртованих, нектарів, соків з 
м'якоттю з цукром, соків виноградних та з цитрусових плодів, а також 16 ДСТУ на 
методи визначення показників якості. Національні стандарти на методи контролю 
практично всі (93,7 %) гармонізовані з європейськими стандартами. Стандарти на 
технологію виробництва плодово-овочевих соків відсутні.  

Для того щоб управляти якістю сільськогосподарської продукції потрібно в 
стандартах регламентувати не лише якість уже готового продукту, а  починати від  
технології вирощування сільськогосподарських культур і закінчуючи виробництвом 
готового продукту, що в свою чергу призведе до поліпшення  якості продукції. 
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Розроблений стандарт на технологію виробництва  гарбузового соку, дозволить 
вивести даний вид продукції на ринки України. Виробництво такого виду соку 
доцільно, оскільки густий золотистий і ароматний гарбузовий сік містить багато 
вітамінів: А, С, Е, бета-каротин, PP, B1 тіамін, B2 рибофлавін, B5 пантотенова 
кислота, В6 піридоксин, B9 фолієва кислота. З мінералів в гарбузовому соку присутні 
кальцій, магній, натрій, калій, фосфор, хлор, сірка, залізо, цинк, йод, мідь, марганець, 
фтор, кобальт.  

Завдяки регулярному вживанню – поліпшується робота серцево-судинної 
системи і за рахунок позитивного впливу гарбузового соку на жировий обмін: 
зменшується кількість "шкідливого" холестерину в крові, а значить, і холестеринових 
бляшок у кровоносних судинах.  Також він має жовчогінну, жарознижуючу, 
заспокійливу і загальнозміцнюючу дію. При всьому багатстві свого складу 
гарбузовий сік містить мало калорій, тому сприяє зниженню ваги.  
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Після укладення Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом  

основним завданням визначено створення Поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі з ЄС, що передбачає приведення національного законодавства і 
практик у сфері регулювання вимог до продукції у відповідність до європейських. 
Крім того, перед Україною стоїть завдання забезпечення конкурентоспроможності 
виробленої в Україні продукції, що можна зробити лише за умови залучення 
інвестицій. Гармонізація законодавства України із законодавством і практиками ЄС 
повинна забезпечити модернізацію української економіки, а саме: створення в 
Україні сприятливих умов для розвитку бізнесу та збільшення інвестицій, 
забезпечення розвитку виробничої бази і підвищення конкурентоспроможності 
української продукції та покращення іміджу держави. 

Аналіз законодавства ЄС щодо товарів дозволяє виділити 4 основні етапи його 
розвитку: традиційний підхід або «Старий підхід» з детальними текстами, що містять 
всі необхідні технічні та адміністративні вимоги;  «Новий підхід», розроблений в 
1985 році, який обмежив зміст законодавства до «суттєвих вимог», залишивши 
технічні деталі для європейських гармонізованих стандартів; розробка інструментів 
оцінки відповідності, що стала необхідною через впровадження різноманітних 
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гармонізованих актів Союзу як для Нового, так і для Старого підходів; «Нові 
законодавчі рамки», прийняті в липні 2008 року та базувалися на Новому підході і 
доповнили загальну законодавчу базу усіма необхідними елементами для ефективної 
оцінки відповідності, акредитації та ринкового нагляду [1]. 

В європейському харчовому законодавстві проблема управління ризиками займає 
одне з провідних місць, що відповідним чином відображено в документах 
горизонтального законодавства – регламентах ЄС [2, 3]. Уся схема виявлення та 
управління ризиками працює в тісному поєднанні із широко відомими системами з 
управління харчовою безпекою, побудованими на основі аналізу ризиків і контролю 
критичних точок (НАССР), стандартів належної виробничої практики (GMP) та 
документів Кодексу Аліментаріус. Методом посилань у директивних документах ЄС 
ці системи, в рамках продовольчого законодавства, переведені в зону юридичної 
відповідальності. Директива 2001/95/ЕС щодо загальної безпечності продукції 
(GPSD) має на меті забезпечити високий рівень безпечності продукції в усьому 
Європейському Союзі для споживчої продукції, на яку не поширюється галузеве 
гармонізоване законодавство Європейського Союзу. GPSD також доповнює 
положення галузевого законодавства в деяких аспектах. Ключове положення GPSD 
полягає в тому, що виробники зобов'язані вводити в обіг лише продукцію, яка є 
безпечною для споживачів [1].  

В Європі запроваджена практика щодо декларування відповідності, а сама 
декларація як документ навіть не реєструється, але лише за причини, що результатом 
процесу підтвердження відповідності є надання права виробнику маркувати свою 
продукцію знаком СЄ. Важливим чинником забезпечення конкурентоспроможності 
продукції та збереження довіри до неї споживачів має підтвердження її відповідності 
вимогам законодавства третьою незалежною стороною. Сертифікація у добровільних 
системах, як показує закордонна практика, досить затребувана під час розміщення 
продукції на ринку.  

В Україні триває процес реформування законодавства у сфері технічного 
регулювання з урахуванням кращих практик ЄС. Розроблено горизонтальне (базове) 
законодавство в сферах стандартизації, оцінювання відповідності, метрології, 
запроваджено функціонування системи ринкового нагляду; перелік продукції, що 
підлягає обов’язковій сертифікації в Україні суттєво скорочено, а оцінювання 
відповідності – замінено декларуванням. Однак, поряд з позитивними зрушеннями в 
системі, недостатньо уваги надається проблемі управління ризиками; у законодавстві 
України не вирішується проблема створення національних інформаційних систем 
щодо контролю за безпечністю харчової продукції (RASFF), основна функція якої — 
своєчасний обмін інформацією щодо ризиків для споживачів, пов’язаних з 
безпечністю харчової продукції та кормів, між країнами-членами та Комісією ЄС. 
Доцільно було б зосередити увагу на підвищенні престижу добровільної сертифікації 
в Україні, завдяки якій споживач продукції повинен мати об’єктивну інформацію 
щодо її безпечності та споживчих властивостей. Надзвичайно актуальним для 
застосування технічних регламентів залишається питання оперативного прийняття 
національних стандартів, які відповідають гармонізованим європейським стандартам 
та добровільне застосування яких може сприйматися як доказ відповідності вимогам 
конкретного технічного регламенту.  

Гармонізоване законодавство ЄС застосовується до продукції, яка призначена для 
введення в обіг.. Крім того, гармонізоване законодавство Союзу застосовується, коли 
продукція вводиться в обіг, а також до будь-якої наступної операції до моменту, коли  
вона потрапить до кінцевого споживача.. Продукція, що перебуває ще в ланцюгу 



Тематичне питання: ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗЯХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Тематический вопрос: ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

308 

товароруху, підпадає під зобов’язання гармонізованого законодавства ЄС доки ця 
продукція є новою. Щойно вона досягає кінцевого споживача, вона вже не 
вважається новою продукцією і гармонізоване законодавство ЄС більше не 
застосовується [1]. 

Одним з важливих питань, що потребує вирішення в харчовій галузі є 
розроблення вимог до сфери виробництва і обігу нової для українського ринку групи 
товарів - продуктів для спеціальних медичних цілей, до якої зокрема належать 
продукти для ентерального харчування, суспільна значимість і затребуваність яких 
постійно зростає. Для цієї групи товарів насьогодні не розроблено гігієнічних вимог 
та переліку  дозволених та заборонених речовин, відсутній дієвий механізм контролю 
достовірності тверджень виробників щодо особливих властивостей їхніх продуктів, 
який повинен базуватися  на науковому підході.  
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У лікеро-горілчаному виробництві використовують воду питну, воду 

підготовлену та воду технологічну технічну. 
Критерій якість води - сукупність параметрів, що характеризує якість води і дає 

змогу оцінити її відповідність певним вимогам. Стандарт якості води – це значення 
критеріїв якості води, допустимі для води різних видів використовування.  

Технологічною водою є вода, яка використовується у виробничому процесі. У 
лікеро-горілчаному виробництві технологічна вода – це вода питної якості, яка 
використовується для миття технологічного обладнання та ємкостей, ліній розливу 
тощо. Вода питна, яка надходить на лікеро-горілчане підприємство повинна 
відповідати вимогам ДСТУ 7525 та  ДСанПіН 2.2.4-171. 

Для приготування горілок, горілок особливих та лікеро-горілчаних напоїв, в тому 
числі слабоалкогольних, використовують підготовлену воду. Згідно з СОУ 15.9-37-
237 «Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови» воду 
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підготовлену, призначену для застосування у виробництві горілок, лікеро-горілчаних 
напоїв, в тому числі слабоалкогольних одержують з води питної додатковим 
обробленням з метою поліпшення її якості. 

Контролювання якості води здійснюють шляхом проведення органолептичних, 
фізико-хімічних, санітарно-токсикологічних, мікробіологічних та радіологічних 
досліджень та співставлення результатів випробувань зі значеннями критеріїв якості 
води. 

СОУ 15.9-37-237 було розроблено вперше в розвиток групи стандартів у лікеро-
горілчаній галузі у 2005 році.  Проведений аналіз показав, що на цей час відбулись 
значні зміни, як у національному законодавстві так і в нормативно-технічній базі. 
Втратили чинність стандарти, які регламентували показники якості води питної, 
методи визначання органолептичних, фізико-хімічних, токсикологічних показників, 
мікробіологічних та радіологічних показників.  

СОУ 15.9-37-238:2005 “Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. 
Методи визначання катіонів та аніонів” потребує перегляду у зв’язку з необхідністю 
заміни визначання органолептичного показника мутності на показник прозорість зі 
встановленням нормативного значення за цим показником,  уточнення та 
встановлення нових сучасних методів визначання органолептичних, фізико-хімічних, 
токсикологічних, радіологічних та мікробіологічних показників, уточнення правил 
приймання та періодичності визначання показників якості. 

Контролювання мутності підготовленої води на цей час здійснюють згідно з 
ГОСТ 3351. Однак, цей стандарт є більш придатним для визначання мутності у 
каламутних питних водах. Крім того, визначання мутності питної води є складним і 
довготривалим, для проведення випробовування потрібні спеціальні реактиви.  

На цей час введено в дію нові національні стандарти з методів визначання 
органолептичних, фізико-хімічних та токсикологічних показників води питної та 
підготовленої. У лікеро-горілчаній галузі впроваджено: ДСТУ 5071 «Вода 
підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Фотометричний метод  
визначання прозорості», ДСТУ 7133 «Вода підготовлена для лікеро-горілчаного 
виробництва. Фотометричний метод визначання масової концентрації силікатів», 
ДСТУ 7131 «Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. 
Перманганатнометричний метод визначання окислюваності».  

Визначання прозорості підготовленої води фотометричним методом дає змогу 
визначити ступінь її очищення  та ґрунтується на вимірюванні коефіцієнту 
світлопропускання, у залежності від здатності нерозчинних та розчинних речовин 
послаблювати випромінювання пучка світлових променів, яке проходить крізь пробу. 
Діапазон визначання коефіцієнту світлопропускання становить від 1,0 % до 100 %. 

Визначання окислюваності води перманганатометричним методом дає змогу 
визначити ступінь її очищення та ґрунтується на реакціях окислення органічних 
речовин надлишком калію марганцевокислого у сірчанокислому середовищі та 
відновлення частини калію марганцевокислого, що залишився, при додаванні 
надлишку щавлевої кислоти з наступним відтитровуванням цього надлишку калієм 
марганцевокислим. Діапазон визначання окислюваності без розбавляння та 
концентрування становить від 0,50 мг О2/дм

3 до 10 мг О2/дм
3. 

Визначання силікатів у воді фотометричним методом дає змогу визначити 
ступінь її очищення і ґрунтується на здатності сполук силікатів утворювати з 
молібдатами у кислому середовищі комплексну сполуку жовтого кольору або 
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відновлений кремніймолібденовий комплекс синього кольору. Діапазон визначання 
масової концентрації силікатів з утворенням: 

- відновленого синього комплексу кремніймолібденової кислоти становить від 
0,3 мг/дм3 до 5,0 мг/дм3, 

-    жовтого комплексу кремніймолібденової кислоти становить від 3,0 мг/дм3 до 
50 мг/дм3. 

Катіонно-аніонний склад води підготовленої визначають згідно з СОУ 15.9-37-
238 «Вода підготовлена для лікеро-горілчаного виробництва. Методи визначання 
катіонів та аніонів». Цей стандарт також потребує перегляду у зв’язку з необхідністю 
уточнення нормативної бази та модифікації методики з додатковим визначанням 
масової концентрації азотовмісних сполук, метрологічних характеристик. Основною 
методикою визначання масової концентрації аміаку і іонів амонію є методика 
фотометричного визначання із застосуванням реактиву Несслера. Однак є багато 
факторів, які ускладнюють визначання амонійного азоту із застосуванням цієї 
методики, в тому числі при аналізуванні води з  масовою концентрацією амонійного 
азоту менше 0,3 мг/дм3 та забрудненні  амінами, хлорамінами, ацетоном, 
альдегідами, сульфідами.  Здійснено удосконалення методики визначання масової 
концентрації катіонів, аніонів та амонію методом капілярного електрофорезу, при 
цьому уточнено граничні межі визначення показників, похибки визначення, витрати 
реактивів та їх концентрації, умови підготування до проведення випробування, 
послідовність аналізування. 

На підприємствах запроваджено систему управління на базі концепції аналізу 
небезпечних факторів і критичних точок контролю під час виробництва лікеро-
горілчаної продукції. Тому, у стандарті необхідно було б визначити критичні 
чинники, які впливають воду підготовлену, водоочищення або оточуюче середовище. 
Підприємство повинно встановити та забезпечити контролювання критичних точок 
небезпечних чинників протягом усього циклу виробництва відповідно до вимог 
стандарту.  

Перегляд СОУ 15.9-37-237 та СОУ 15.9-37-238 дасть змогу підвищити рівень 
захисту інтересів споживачів, створити більш сприятливі умови збільшення обсягів 
реалізації продукції, встановлювати відповідні заходи у кризових ситуаціях та 
вживати ефективні дії під час виробництва лікеро-горілчаної продукції. 
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У лікеро-горілчаному виробництві активне вугілля (АВ) використовують на 
стадіях водопідготовки та для обробки водно-спиртових сумішей.  

Методи контролю якості АВ можна умовно поділити на визначення: фізико-
механічних показників та сорбційних властивостей. При вхідному контролі 
обов’язковим є визначення фракційного складу, вологості, ступеню подрібнення та 
міцності при стиранні, насипної густини, зольності. Додатково контролюють загальну, 
водо- та спирторозчинну золу, вміст загального  заліза та марганцю, кількість лужних 
та основних оксидів на поверхні АВ. Сорбційні характеристики визначають за 
сумарним об'ємом пор за водою, та адсорбційною активністю вугілля за: йодом або 
йодним числом, лужністю водного настою та адсорбцією оцтової кислоти.  

Наведені показники дають змогу визначити:  
- придатність нового АВ для його застосування та рівень спрацьованості АВ при 

оброблянні води та очищенні водно-спиртової суміші (сортівки); 
- каталітичну активність, що характеризує можливу залишкову кількість 

альдегідів у обробленій АВ сортівці, реакції окиснення спиртів, етерифікацію кислот 
та омилення естерів;  

- сорбційну властивість органічних та деяких неорганічних сполук. 
ДСТУ 3297 регламентує адсорбційну активність вугілля: 
- за основними оксидами (лужність водного настою активного вугілля) - об′єм 

розчину с(НСІ), що використовується на титрування 100 см3 дистильованої води, 
обробленої 20 г активного вугілля, 

- за оцтовою кислотою – об′єм водно-спиртового розчину міцність 40%, 
очищеного від оцтової кислоти 50 г  активного вугілля. 

- за йодом - маса йоду, адсорбованого із водного розчину 1 г активного вугілля. 
Адсорбційна активність за йодом характеризує наявність мікропористої 

структури АВ, при цьому за отриманими даними можна зробити висновок про 
ступінь активації та можливість використання для очищення природних вод та 
водно-спиртових сумішей від органічних і неорганічних сполук. 

На цей час виробники лікеро-горілчаної продукції застосовують АВ різних типів, 
сортів та марок, яке  надходить в Україну з Німеччини, США, Голландії, Англії, 
Польщі, Бельгії, Китаю, Таїланду, Філіппін та визначається його якість  згідно з DIN 
53582, DIN 19 643, ASTM D 1510, ASTM D 4607, ASTM D 6385, ASTM D 2652. 

Протягом 2014-2015 рр. в лікеро-горілчаній галузі впроваджено модифіковані та 
гармонізовані стандарти з визначання активності АВ: ДСТУ 7417 Вугілля активне 
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для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання лужності водного настою  
ДСТУ 7401 Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. Метод визначання 
йодного числа, ДСТУ 7508 Вугілля активне для лікеро-горілчаного виробництва. 
Метод визначання активності за адсорбцією оцтової кислоти. 

Ці стандарти пов’язані з ПУП 15.9-37-092 Виробництво горілок, горілок 
особливих, напоїв лікеро-горілчаних. Застосування фільтрувальних елементів, 
антрацитового фільтранту, активного вугілля S-835, Технологічним регламентом та 
інструкцією на виробництво горілок і лікеро-горілчаних напоїв.  

Встановлено діапазон визначання активності для АВ за: 
- йодним числом від 25,0 мг І2/г до 1500 мг І2/г, 
- за адсорбцією оцтової кислоти від 5 см3 розчину оцтової кислоти молярної 

концентрації 0,025 моль/дм3 у водно-спиртовому розчині об′ємною часткою спирту 
40 % до 300 см3 розчину оцтової кислоти молярної концентрації 0,025 моль/дм3 у 
водно-спиртовому розчині об′ємною часткою спирту 40 %, 

- лужністю водного настою від 0,1 см3 розчину соляної кислоти с(НCl) = 
0,01 моль/дм3 до 50 см3 розчину соляної кислоти с(НCl)=0,01 моль/дм3. 

Метод визначання лужності водного настою активного вугілля ґрунтується на 
визначанні об’єму розчину соляної кислоти с(НCl)=0,01 моль/дм3, витраченого на 
титрування 100 см3 водного настою вугілля. 

Метод визначання активності вугілля за адсорбцією оцтової кислоти ґрунтується 
на визначанні об’єму водно-спиртового розчину об’ємною часткою 40 % та 
концентрацією оцтової кислоти молярної концентрації 0,025 моль/дм3, очищеного від 
оцтової кислоти вугіллям або кількість оцтової кислоти, адсорбованої вугіллям, яка 
знаходиться у прямій залежності від активності вугілля. 

Йодне число вугілля визначають йодометричним методом за різницею маси йоду в 
вихідному розчині та розчині, одержаному після випробовувань вугілля. Йодне число 
показує кількість міліграмів йоду, яка еквівалентна йоду, приєднаного до 1 г зразка 
вугілля. 

У стандартах встановлено вимоги та умови до засобів вимірювальної техніки та 
допоміжних пристроїв, готування, зберігання реактивів, посуду та АВ до 
випробовування, умови за яких здійснюється випробовування, за яких досягається 
максимальна чутливість методу. Визначено інтервали збіжності, відтворності та 
границі відносної похибки методу, які було одержано в результаті проведення науково-
дослідних робіт та оброблення результатів статистичними методами (табл. 1). 

 
Таблиця 1  

Значення нормативів контролю похибки визначення активності АВ 
Значення нормативів  контролю Назва методу визначання 

активності, одиниця виміру збіжність, (rn), 
n=2, P=0,95 

відтворюваність, 
(Rn), m=2, P=0,95 

границя відносної 
похибки, (Кn), Р=0,95 

за адсорбцією оцтової 
кислоти, см3 

2,0 3,0 см3 ± 5 см3 

за йодним числом, мг І2/г 5 10 мг І2/г 15,0 мг І2/г 
за лужністю водного 
настою, см3 розчину 
соляної кислоти 
с(НCl)=0,01 моль/дм3 

0,1 0,15 0,15 
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Застосування стандартів з визначання активності АВ дасть змогу ідентифікувати 
критичні точки контролювання на стадіях виробництва, прийняти і запровадити 
ефективні процедури контролювання, створити умови для проведення належного 
оперативного контролю води підготовленої, горілок та горілок особливих на стадії їх 
виготовляння, дасть змогу більш чітко визначати та контролювати ведення 
виробничого процесу, що сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств 
лікеро-горілчаної галузі. 

 
 
 

 

 

 
ВИМОГИ ДО ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ОЛИВКОВОЇ 
ОЛІЇ В ЄС ТА УКРАЇНІ 
 
Д.О. Прокопенкова, магістрант 
С.І. Усатюк, к.т.н., доцент 
 
Національний університет харчових технологій 

 
Рослинні олії багаті на фосфатиди (лецитин регулює вміст холестерину в 

організмі та сприяє накопиченню білків), стерини (гальмують всмоктування 
холестерину), вітаміни групи E (токоферол), а також поліненасичені жирні кислоти, 
необхідні для побудови клітин організму. 

Для людини найкориснішою вважається оливкова олія, яка краще засвоюється 
організмом, надзвичайно поживна і містить ряд цінних компонентів. Оливкова олія 
(виготовляється з плодів європейської маслини Olea europaea) за жирнокислотним 
складом є сумішшю тригліцеридів жирних кислот з дуже високим вмістом ефірів 
олеїнової кислоти. 

В Україні на сьогодні існує гостра проблема щодо фальсифікації олієжирової 
продукції і в першу чергу оливкової олії як однієї з дорогих. 

Оцінити якість оливкової олії, виявити відповідність її вимогам нормативної 
документації, а також походження можна тільки ідентифікацією. Ідентифікація 
відрізняється за способами реалізації і призначенням від процедури оцінки якості і 
безпеки харчової продукції, яка виконується за сурового регламентованим у 
нормативній документації переліком показників і по суті тільки підтверджує 
відповідність її конкретному стандарту або технічним вимогам. Ідентифікація 
олієжирової продукції проводиться одним або декількома з таких методів: 

- за найменуванням – порівнянням найменування і призначення олієжирової 
продукції, зазначених у маркуванні на споживчій упаковці та/або у 
товаросупровідних документах, з найменуванням, зазначеним у визначенні виду 
олієжирової продукції; 

- візуальним методом – порівняння зовнішнього вигляду олієжирової продукції з 
ознаками, зазначеними в нормативному документі; 

- органолептичним методом (у разі неможливості ідентифікувати методом за 
найменуванням та візуальним методом), за наявності у продукції ознак 
мікробіологічного псування оцінка їхніх органолептичних характеристик 
виключається; 

- аналітичним методом (перевіркою фізико-хімічних показників). 
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В основі ідентифікації аналітичним методом – визначення значень йодного числа, 
числа омилення, показника заломлення і відносної щільності досліджуваної олії та 
порівняння отриманих даних з відомими значеннями зазначених параметрів для 
певного виду олій.  

Найбільш точний спосіб визначення виду олій є встановлення її хімічного складу. 
Компонентами, за якими можливо найбільш достовірно визначити натуральність олії, 
є жирні кислоти (ЖК). Відносний вміст жирних кислот в оливовій олії є досить 
стабільним показником.  

У таблиці представлено порівняння вимог до олії оливкової ДСТУ 5065:2008 
«Олія оливкова. Технічні умови постачання» CODEX-STAN 33-1981 Codex standard 
for olive oils and olive pomace oils. У результаті аналізування європейського стандарту 
CODEX-STAN 33-1981 Codex standard for olive oils and olive pomace oils і ДСТУ 
5065:2008 «Олія оливкова. Технічні умови постачання» встановлено повну 
розбіжність категорій. 

 
Таблиця 

Фізико-хімічні показники оливкової олії 
Вимоги 

Назва показника 
ДСТУ 5065:2008 CODEX-STAN 33-1981 

Колірне число, мг йоду, не більше 30 Не нормується 
Кислотне число, мг КОН/г, не 
більше  

0,85 0,8…3,3 

Масова частка фосфоровмісних 
речовин у перерахунку на 
стеароолецитин, %, не більше 

відсутність - 

Масова частка вологи та летких 
речовин, %, не більше 

0,13 Не нормується 

Масова частка нежирових 
домішок, %, не більше 

0,04 Не нормується 

Пероксидне число, не більше  4,9 1/2 О ммоль/кг 82,0 г J2/100 г 
 
У ДСТУ наведений наступний асортимент оливкової олії: екстра натуральна олія 

першого пресування, перший і другий сорти олії для першого пресування. У CODEX-
STAN 33-1981 наведено вимоги до олії вищої якості, першого віджиму і ординарної 
першого віджиму. І в одному, і в іншому документі представлені три категорії для 
першого віджиму, але відрізняються вони найменуваннями. 

Показник пероксидного числа оливкової олії у ДСТУ 5065:2008 визначається в 
розмірних одиницях 1/2 О ммоль/кг, а в документі CODEX-STAN 33-1981 – в г J2/100 
г. У ДСТУ не наведено показник поглинання в ультрафіолеті, не зважаючи на те, що 
це показник, за яким можна визначити категорію оливкової олії, наприклад 
відрізнити Extra virgin від інших олій. 

У Стандарті Кодексу Аліментаріус на оливкову олію нормуються два 
органолептичні показника: смак і запах. Для споживачів оливкової олії ці два 
показники є найважливішими. 

В Україні під час проведення сертифікації оливкової олії оцінюють тільки 
фізико-хімічні показники, тоді як в Європі проводять органолептичний аналіз 
оливкової олії. Органолептична оцінка (смак та запах) оливкової олії здійснюється 
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згідно з COI/T.20/Doc. No 15 Sensory analysis of olive oil у відповідності з 
встановленою 10-бальною шкалою інтенсивності.  

Під час проведення фізико-хімічного аналізу оливкової олії у відповідності зі 
стандартом Кодексу Аліментаріус оцінюють такі показники, як жирнокислотний 
склад, вміст транс-жирних кислот, вміст воску, вміст тригліцеридів, вміст і склад 
стеринів, вміст еритродіолу, пероксидне число; поглинання в ультрафіолеті, вміст 
альфа-токоферолу, вміст залишків галогенованих розчинників.  

В оливковій олії згідно зі стандартом ДСТУ 5065:2008 обов’язково нормованими 
є такі показники, як колірне число, масова частка вологи та летких речовин, масова 
частка нежирових домішок, і не регламентуються такі показники, як вміст 
еритродіолу, поглинання в ультрафіолеті, вміст альфа-токоферолу, вміст залишків 
галогенованих розчинників.  

У результаті встановити достовірність оливкової олії практично неможливо, 
враховуючи невідповідність регламентувальних вимог у ДСТУ 5065:2008 та CODEX-
STAN 33-1981. 
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Акредитація – процедура, у ході якої національний орган з акредитації 

документально засвідчує компетентність юридичної особи чи відповідного органу з 
оцінки відповідності виконувати певні види робіт (випробування, калібрування, 
сертифікація, контроль). 

Акредитація здійснюється Національним органом України з акредитації. В Україні 
Національним органом з акредитації є Національне агентство з акредитації України 
(далі – НААУ). 

НААУ в своїй роботі керується Законом України «Про акредитацію органів з 
оцінки відповідності», Положенням про Національне агентство з акредитації України, 
міжнародним стандартом ISO/IEC 17011:2004 «Загальні вимоги до органів акредитації, 
що акредитують органи з оцінки відповідності», міжнародними документами та 
нормативно-правовими актами України. 

Персоналом з акредитації є: головні аудитори, аудитори та технічні експерти. 
НААУ веде реєстр персоналу з акредитації як штатного так і позаштатного. 
Атестаційна комісія є постійно діючим колегіальним органом, що визначає 
відповідність персоналу з акредитації документу «Кваліфікаційні вимоги, порядок та 
правила атестації персоналу з акредитації». Атестаційна комісія розглядає заявки та 
документи з питання атестації персоналу з акредитації; проводить співбесіди для 
визначення відповідності фахівця кваліфікаційним вимогам; приймає рішення про 
атестацію або відмову в атестації фахівців. 

Основними завданнями НААУ є: 
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- забезпечення єдиної технічної політики у сфері оцінки відповідності; 
- забезпечення довіри споживачів до діяльності з оцінки відповідності; 
- створення умов для взаємного визнання результатів діяльності акредитованих 

органів на міжнародному рівні. 
Порядок акредитації органів з оцінки відповідності (далі – ООВ) включає кілька 

етапів: 
Етап 1. Подання заявки органом з оцінки відповідності (заявником) на акредитацію 

чи розширення сфери акредитації (заявки на акредитацію подаються у папках-
реєстраторах відповідного кольору в залежності від типу органу з оцінки 
відповідності). 

Етап 2. Розгляд документів та інформації, що додається до заявки (заявочний 
документ документів розміщений на сайті НААУ www.naau.org.ua). 

Етап 3. Формування складу групи аудиторів з акредитації та інформування 
заявника. 

Етап 4. Проведення аналізу наданої інформації та документації. 
Етап 5. Складання плану та інформування про це заявника. 
Етап 6. Проведення оцінки на місці. 
Етап 7. Аналіз зібраних матеріалів, складання звітів та акту оцінки на місці. 
Етап 8. Оцінювання результатів робіт з акредитації, надання рекомендацій та 

прийняття рішення про акредитацію органу з оцінки відповідності ООВ. 
За позитивним Рішенням про акредитацію органу з оцінки відповідності НААУ 

надає атестат про акредитацію. Термін дії атестата про акредитацію становить п’ять 
років, при цьому орган з оцінки відповідності щорічно проходить моніторинг шляхом 
нагляду з боку НААУ згідно програми нагляду за ООВ. 

Підставою для тимчасового зупинення або скасування дії атестату про акредитацію 
є: 

- виявлення невідповідності ООВ критеріям акредитації; 
- порушення ООВ Угоди з НААУ; 
- підтвердження фактів вчинення ООВ систематичних порушень, викладених у 

доручені центральних органів виконавчої влади, листах державних контролюючих та 
правоохоронних органів; 

- негативний результат розгляду НААУ скарг (звернень) щодо діяльності ООВ. 
У вищезазначених випадках приймається Рішення про тимчасове зупинення 

атестата про акредитацію на термін не більше ніж на один рік. 
Акредитований ООВ може сам подати заявку на тимчасове зупинення атестату. В 

цьому випадку рішення приймається на термін не більше ніж один рік. 
Поновлення дії атестата про акредитацію після його тимчасового зупинення, 

здійснюється за результатами оцінки наданих матеріалів ООВ щодо усунення 
невідповідностей та після проведення оцінки ООВ на місці (за необхідності). Рішення 
щодо поновлення дії атестатів про акредитацію ООВ приймається на підставі 
результатів оцінки ООВ та висновків відповідної комісії НААУ. Поновлений атестат 
діє з дати його поновлення до дати закінчення дії атестата, встановленої при 
акредитації. До реєстру НААУ вноситься відповідний запис про поновлення. Атестат 
про акредитацію повертається до ООВ. Якщо дія атестата про акредитацію не 
поновлена на протязі терміну дії Рішення, то він скасовується. 

Скасування (визнання недійсним) атестата про акредитацію здійснюється, якщо: 
- виявлені порушення не можуть бути усунені за визначений проміжок часу; 
- ООВ не вжив вчасно заходів, направлених на недопущення порушень Угоди з 

НААУ, в тому числі протягом визначеного періоду необґрунтованого зволікав від 
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проведення робіт з моніторингу шляхом здійснення робіт з нагляду чи позачергової 
оцінки, не створив умов для проведення таких робіт; 

- ООВ повністю припиняє свою діяльність (ліквідується) або припиняє свою 
діяльність в сфері акредитації; 

- ООВ не виконав умови договору на виконання робіт з моніторингу; 
- Завершився термін дії Рішення про тимчасове зупинення дії атестату про 

акредитації ООВ. 
- Рішення про скасування атестата про акредитацію приймається на підставі 

результатів оцінки ООВ та висновків відповідної комісії НААУ. Поновлення дії 
атестату про акредитацію у разі скасування неможливе. 

НААУ є підписантом багатосторонньої Угоди Європейської кооперації з 
акредитації (ЄA), Міжнародної асоціації з акредитації лабораторій (ILAC) та 
Міжнародного Форуму з акредитації (IAF). 

Також НААУ має Угоди про співробітництво з національними органами 
акредитації інших країн, в тому числі: Білоруським державним центром акредитації 
(BSCA), Національний Центр Акредитації Молдови (NAМ), Польським центром 
акредитації (PCA), Норвезькою акредитацією (NA), Турецьким агентством з 
акредитації (TURKAK), Національною акредитаційною службою Словаччини (SNAS), 
Єдиним Національний Центром Акредитації Грузії (GAC), Киргизьким Центром 
Акредитації (KCA), Національним Центром акредитації Казахстану (NCA), 
Хорватським агентство з акредитації (HAA), Акредитаційною службою Болгарії (BAS). 

В Україні близько 600 органів з оцінки відповідності підтвердили оцінку 
відповідність вимогам міжнародних стандартів. НААУ проводить акредитацію за 
наступними напрямками: 

-  ISO/IEC 17020 – акредитація органів з інспектування (акредитований 17 орган з 
інспектування). 

-  ISO/IEC 17021 – акредитація органів з сертифікації систем менеджменту (45 
органів з сертифікації систем менеджменту); 

-  ISO/IEC 17024 – акредитація органів з сертифікації персоналу (7 органів з 
сертифікації); 

- ISO/IEC 17025 – акредитація калібрувальних і випробувальних лабораторій (399 
випробувальних та 12 калібрувальних лабораторій); 

- ISO/IEC 17065 – акредитація органів з сертифікації продукції (101 орган з 
сертифікації продукції). 

- ISO/IEC 17043 – акредитація провайдерів перевірки кваліфікації. Згідно наказу 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 30.12.2014 № 1494  з 
01.01.2016 р. в Україні набирає чинності стандарт ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2014 
«Оцінка відповідності. Основні вимоги до проведення перевірки кваліфікації», що 
розроблений для забезпечення всіх зацікавлених сторін узгодженою основою щодо 
встановлення компетентності організацій, що надають послуги з проведення перевірки 
кваліфікації та широко застосовується в світі для акредитації провайдерів програм 
міжлабораторних рівнянь.  

Міжлабораторні програми рівнянь є обов’язковим та невід’ємним елементом 
зовнішнього контролю системи якості лабораторій та відіграють важливу роль, як під 
час акредитації лабораторії, так і під час її функціонування. 

Згідно стандарту ISO/IEC 15189:2012 «Медичні лабораторії – Вимоги до якості та 
компетентності» акредитація клініко-медичних лабораторій. Даний міжнародний 
стандарт встановлює спеціальні вимоги до якості та компетентності медичних 
лабораторій та не призначений для використання у цілях сертифікації. 
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Послуги медичної лабораторії є дуже важливими для догляду за хворими, і тому 
вони мають бути спроможними задовольнити потреби усіх пацієнтів, а також 
клінічного персоналу, відповідального за обслуговування цих пацієнтів. Такі послуги 
містять заходи щодо запитів на дослідження, підготовки пацієнта, ідентифікації 
пацієнта, збирання проб, транспортування, зберігання, обробки клінічних проб та їх 
дослідження, з наступним тлумаченням результатів, складанням звітів та наданням 
рекомендацій, а також щодо забезпечення безпеки та етики в роботі медичних 
лабораторій. 

ISO/IEC 15189 призначений для використання у послугах медичних лабораторій 
визнаних на даний момент сфер медицини, також може бути корисним та придатним 
для тих, хто працює в інших сферах і послугах таких, як клінічна фізіологія, 
рентгенографія та медична фізика. 

Окрім того, з інформацією щодо акредитації органів з оцінки відповідності можна 
ознайомитись на сайті НААУ (www.naau.org.ua). 
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В Україні з 20 вересня 2015 року вступив в дію Закон України від 22.07.2014 р. 

№ 1602-VII «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів». Метою розробки відповідного законопроекту та прийняття Закону 
№ 1602 було гармонізація законодавства України із законодавством ЄС у сфері 
безпечності та якості харчових продуктів, забезпечення високого рівня захисту 
здоров'я людей та інтересів споживачів, а також створення прозорих умов ведення 
господарської діяльності, підвищення конкурентоспроможності вітчизняних 
харчових продуктів і зменшення їх ціни. 



Тематичне питання: ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗЯХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Тематический вопрос: ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

319 

Даним Законом внесено відповідні зміни до таких законодавчих актів: 
Господарський кодекс України від 16.01.2003 р № 436-IV; Закон України від 12.05.91 
р № 1023-XII «Про захист прав споживачів»; Закон України від 17.07.97 р № 468/97-
ВР «Про державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції»; Закон 
України від 24.02.94 р № 4004-XII «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення»; Закон України від 19.05.2011 р № 3392-
VI «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської 
діяльності»; Закон України від 14.01.2000 р № 1393-XIV «Про вилучення з обігу, 
переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та 
небезпечної продукції»; Кодекс України про адміністративні правопорушення від 
07.12.84 р № 8073-X та ін. 

При цьому Закон України від 23.12.97 р № 771/97-ВР «Про безпечність та якість 
харчових продуктів» викладено в новій редакції. 

Закон № 1602, зокрема, передбачає: 
− уточнення термінології, видів правопорушень та адекватності заходів 

покарання, 
− створення єдиного контролюючого органу у сфері безпечності харчових 

продуктів. Він здійснюватиме Держнагляд у зазначеній сфері. Держінспектор такого 
органу матиме право інспектувати будівлі, транспортні засоби, тимчасові та інші 
потужності, які мають відношення до виробництва та/або обігу харчових продуктів, і 
він-таки наноситиме позначки придатності туші тварин (їх частин). Він буде 
спроможний видати розпорядження, накази про тимчасову заборону обігу об’єктів 
санітарних заходів, тимчасове припинення виробництва або його окремих процесів, 
якщо існує безпосередня загроза життю людей. Зупинення виробництва обмежено 
10 календарними днями, причому Держінспектор зобов’язаний подати відповідну 
заяву до суду не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення. 

Держінспектори проводитимуть Держнагляд із застосуванням актів 
держконтролю. Зокрема, без них не обійдуться інспектування, огляд, відбір зразків та 
їх дослідження, інші подібні за своїм змістом дії, що проводять із метою перевірки 
відповідності законодавству в цій сфері. Тобто без такого акта заборонено 
здійснювати Держнагляд, а також перевіряти питання, які в ньому відсутні чи які не 
мають посилань на вимогу нормативно-правового акта (статтю, пункт, підпункт, 
абзац тощо), який підлягає виконанню (дотриманню). 

− скасування дозвільних документів і процедур, які відсутні в ЄС; 
Експлуатаційний дозвіл не потрібно буде оформлювати тим операторам ринку, які 
здійснюють первинне виробництво, та/або транспортування,та/або зберігання,та/або 
продаж харчових продуктів, які не потребують дотримання температурного режиму 
та можуть зберігатися при температурі вище 10 °С, залишаючись придатними для 
споживання людиною (ст. 23), а також: 

− закладам громадського харчування; 
− потужностям, які здійснюють виробництво харчових продуктів, 

інгредієнтами яких є винятково продукти рослинного походження та/або перероблені 
продукти тваринного походження; 

− закладам роздрібної торгівлі, обсяги продажів окремих харчових продуктів 
якими не перевищують обсягів, затверджених відповідною постановою КМУ з 
урахуванням кращих міжнародних та європейських практик, а також документів 
відповідних міжнародних організацій. У разі відсутності зазначеної постанови ця 
норма поширюватиметься на всі заклади роздрібної торгівлі. 
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− впровадження європейських принципів регулювання ГМО (зокрема, в 
частині реєстрації джерел ГМО, а не продуктів, виготовлених з них). 

Крім того, в Законі вказано про необхідність впровадження на потужностях 
харчових підприємств постійно діючих процедур, заснованих на принципах аналізу 
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР),. 

Курс на впровадження систем управління безпечністю, які базуються на 
принципах HACCP Україна прийняла ще в 2005 р, але до нині в основному 
впроваджувалася тими підприємствами, які вели торгівлю на міжнародному ринку, 
де це вимога є обов'язковою. З 20 вересня 2015 недотримання вимог НАССР та 
порушення вимог по простежуваності загрожує для підприємств штрафами, згідно 
статті 166 накладення штрафу від шістдесяти до дев'яноста мінімальних заробітних 
плат, і неможливістю продавати свої продукти в роздрібних магазинах і на 
агропродовольчих ринках України. 

Також оператори ринку зобов'язані забезпечити простежуваність, в т.ч. щодо 
операторів, які постачають їм харчові продукти та інгредієнти, і зберігати такі дані 
протягом 6 місяців після продажу виготовлених ними продуктів. Дані вимоги будуть 
враховуватися при отриманні та підтвердженні Експлуатаційний дозвіл операторам 
потужностей (об'єктів), що здійснюють виробництво харчових продуктів, 
підконтрольних ветеринарній службі. 

Метою законодавчих змін є наближення норм виробництва в Україні та вимог до 
безпеки продуктів до міжнародних нормативів. Вимога впровадження НАССР на 
виробництві все жорсткіше висувають і роздрібні мережі, які торгують продуктами 
 
харчування - якщо раніше строго дотримувалися цього правила тільки мережі з 
міжнародним капіталом, то сьогодні їх пред'являють і мережі з українським 
менеджментом. 
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У всіх розвинутих країнах світу основними факторами ризику для здоров'я та 

життя людей є високий вміст в харчових продуктах жирів, цукру, і недостатня кількість 
поживних мікро- та макроелементів. Маркування продуктів дозволяє визначити їх 
склад та містить всю необхідну інформацію про продукт.   

Проблема маркування – одна з найбільш дискусійних у сфері продовольчої 
політики і є центральною темою міжнародних переговорів в рамках комісії «Кодекс 
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Аліментаріус» - громадському органі Продовольчої і сільськогосподарської організації 
ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я, яким доручена розробка загальної 
угоди щодо ключових проблем безпеки харчових продуктів. 

Маркування харчових продуктів в ЄС здійснюється у відповідності з вимогами 
Регламенту ЄС (EU) № 1169/2011 «Про надання споживачам інформації про харчову 
продукцію», який був прийнятий в Страсбурзі 25 жовтня 2011 р. У відповідності з цим 
Регламентом ЄС вводиться обов'язкове маркування харчових продуктів з 13 грудня 
2014 р [1]. 

Основна мета даного Регламенту – поліпшення якості вироблених і 
розповсюджуваних на території Євросоюзу товарів, а також підвищення рівня 
інформованості населення щодо здорового харчування. Нове маркування повинна 
допомогти людині усвідомлено вибирати продукти харчування, корисні для здоров'я. 

Регламент № 1169/2011 передбачає наявність наступної обов'язкової інформації на 
упаковці: 

- найменування товару; 
- список інгредієнтів, їх вміст у продукті; 
- відомості про інгредієнти, що викликають алергію; 
- маса нетто продукту; 
- термін придатності, виражений в даті, до якої можливе використання; 
- спеціальні умови зберігання та використання; 
- інформація про виробника (юридичне найменування, адреса); 
- країна, в якої виготовлений і вирощений продукт; 
- поживність; 
- для алкогольних напоїв більше 1,2% - дійсна міцність за об’ємом. 
Особливу увагу в Регламенті було приділено таким актуальним питанням, як: 
- поживність продукту; 
- оформлення етикетки, регламентація розмірів шрифту; 
- внесення даних про інгредієнти, що викликають алергію або непереносимість. 
Поживність продукту. На нових етикетках тепер в обов'язковому порядку повинна 

з'являтися інформація про енергетичну цінність та кількості жирів, насичених жирів, 
вуглеводів, цукру, білків і солі. Ця інформація також може бути доповнена змістом в 
продукті моно- і поліненасичених жирів, крохмалю, харчових волокон, вітамінів і 
мінералів. І, що найголовніше, вже наступного року жителі країн Євросоюзу зможуть 
побачити на упаковці, скільки транс-жирів знаходиться в продукті. Ці дані необхідні, 
щоб визначити чи є продукт шкідливим чи корисним для здоров'я. У зв'язку з 
особливою важливістю жирів для здорового і збалансованого харчування в нових 
етикетках дані про зміст жиру, кількості насичених, ненасичених і транс-жирів 
слідують на другому місці, відразу за даними про калорійність продукту. 

Інгредієнти, що викликають алергію. Багато продуктів харчування проходять 
складний технологічний процес приготування. Іноді цей процес ведеться з додаванням 
або за допомогою речовин, здатних викликати алергію у широких груп населення. У 
зв'язку з цим, ЄС зобов'язав виробника маркувати продукцію, що містить: глютен, 
ракоподібних, молюсків, яйця, рибу, арахіс, сою, молоко, горіхи (волоський, фундук, 
мигдаль, кеш'ю тощо), селера, гірчицю, кунжут, діоксид та сульфіт сірки в концентрації 
більше 10 мг / кг або 10 мг / літр, люпин. 

Упаковка не просто повинна містити відомості про наявність цих компонентів, на 
ній також за допомогою кольору і фону мають бути виділені алергени, які містяться в 
їжі.  



Тематичне питання: ПРОБЛЕМИ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗЯХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 
Тематический вопрос: ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

322 

Великобританія першою в Європі почала інформувати споживачів про якісний 
склад продуктів з метою попередження захворювань. Подібно світлофору, маркування 
складається з трьох рівнів, що позначаються зеленим, жовтим і червоним кольорами, а 
також допустимого вмісту в продуктах жирів, солі і цукру для кожного з цих рівнів: 
червоний (високий рівень), помаранчевий або жовтий (середній рівень), зелений 
(низький рівень): можна вживати в будь-яких кількостях. 

Маркування харчових продуктів в Україні здійснюється у відповідності з вимогами 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» [2], «Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів» 
[3] та нормативних документів на цей вид продукції.  

В Україну імпортується та експортується з України значна кількість продуктів 
харчування. В зв’язку з цим, система маркування харчових продуктів в Україні, як 
важливий напрям продовольчої політики держави, потребує подальшого розвитку і 
удосконалення у відповідності з вимогами Регламенту ЄС «Про надання споживачам 
інформації про харчову продукцію» та Закону України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів». 

Необхідно продовжити розробку основоположних принципів і стандартів для 
маркування харчових продуктів, врегулювання процедури маркування 
сільськогосподарських товарів, вирощених із застосуванням ГМО, а також 
використовувати сучасні методи і принципи оцінки ризиків, визначених угодами 
Всесвітньої Торгової Організації та документами Комісії «Кодекс Аліментаріус». 
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В контексті забезпечення продовольчої безпеки держава має піклуватись про 

високу якість, збалансованість та безпечність харчування населення. А отже, 
пріоритетна задача для усіх галузей харчової промисловості є забезпечення високої 
якості та безпечності харчових продуктів. Для України це питання має не аби яке 
значення, оскільки економічний, екологічний та соціальний стан в країні знаходиться 
на не задовільному рівні. Тому якість і безпечності харчової продукції слід 
розглядати як найважливішу проблему збереження генофонду нації. 

Лише 53 % діючих стандартів у сфері АПК приведено у відповідність до вимог 
стандартів ISO та ЕN, а у харчовій та переробній галузях – лише 28 % (рис. 1). 

 

28%

72%

Гармонізовано 

стандартів

Негармонізован

о стандартів

 
Рис. 1. Структура гармонізації стандартів України у харчовій і переробній 

промисловості 
 

Сучасний стан гармонізації вітчизняної нормативної бази у харчовій та 
переробній промисловості із світовою свідчить, що у відповідність приведено менше 
третини діючої стандартів України. 

Однією з актуальних проблем м’ясопереробної промисловості є проблема якості 
та безпечності продукції, яка включає: 

- неконтрольований завіз значної кількості м’яса великої рогатої худоби 
іноземного виробництва сумнівної якості, але за нижчою ціною;   

- малоефективна система контролю за безпечністю та якістю тваринницької 
продукції;  

- недотримання технології вирощування тварин і одержання сировини; 
- проблеми гармонізації діючих стандартів; 
- норми безпечності, які повинні міститися в державних стандартах залишаються 

незмінними вже тривалий час, зусилля вітчизняних стандартизаторів і споживачів 
ігноруються державними інститутами; 

- існування надмірно розвинутої системи стандартизації, метрології і 
сертифікації; 

- велика кількість технічних умов України (більше 2000); 
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- масові фальсифікації та інше. 
Створення ефективної системи контролю повинно базуватися на сертифікації 

виробника в першу чергу, а вже потім, на контролю якості продукції, яку він 
виробляє. Така практика розвинених країн. Сертифікації піддається ґрунти, де 
вирощуються корми, власне сировина, обладнання для переробки, кадри, 
транспортування, торгівельна мережа та багато інших аспектів діяльності 
підприємства. Отже, діє ефективний контроль на всьому ланцюжку від виробництва 
до реалізації. Наприклад, в Україні не врегульована законодавча й нормативно-
правова база по використанню генетично-модифікованих організмів. Контроль 
продовольчої сировини на вміст ГМО лабораторії підприємств виконати не в змозі 
через відсутність методик та необхідного обладнання. В цьому аспекті необхідно 
сказати, що українська система стандартизації поки що не відповідає міжнародним 
нормам. В умовах України надзвичайно складно контролювати продукти харчування 
за всіма можливими забруднюючими речовинами, генетично модифікованими 
складовими, оскільки це надто дорого [1].  

Отже у м’ясопереробній промисловості України існує ряд проблем, пов’язані 
саме із системою контролю якості і безпечності харчових продуктів. Всі ці проблеми 
перешкоджають ефективно забезпечувати збут харчової продукції вітчизняних 
виробників і на внутрішньому, і на ринках інших країн. Вирішення хоча б деяких з 
цих питань дозволить зробити вагомий внесок у вирішення глобального питання 
продовольчої безпеки. Для вирішення зазначених проблем необхідно: 

• встановити повну фінансову і юридичну відповідальність виробника за 
якість і безпеку своєї продукції; 

• забезпечити державну підтримку підприємств, які активно впроваджують 
системи управління якістю, безпекою продукції та екологічний менеджмент; 

• практикувати проведення семінарів на теми контролю якості та безпечності 
харчових продуктів; 

• активізувати участь у роботі міжнародних організації зі стандартизації; 
• удосконалювати методи оцінювання безпеки та якості продуктів харчування, 
• використовувати сучасні підходи до виробництва екологічно чистих 

продуктів; 
•  підвищувати культуру споживання; 
• завершити формування законів щодо харчового законодавства, 

гармонізованого з міжнародними вимогами; 
• організувати чіткий контроль та моніторинг виробництва якісної продукції,  
• створити систему заохочення виробництва якісної продукції, 
•  впровадити систему інформування та формування національної свідомості з 

питань якості та безпеки харчових продуктів.  
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Доцільність застосування генно-модифікованих джерел їжі – актуальне питання 

сьогодення. З використанням рекомбінантних (гібридних) ДНК біотехнологія за 
останню чверть століття перетворилася на унікальний метод дослідження і 
виробництва сільськогосподарської продукції. Поширення генно-модифікованих 
(ГМ) рослин стало незворотним процесом. Велику надію вчені покладають на 
трансгенні рослини, які допоможуть розв'язати продовольчу кризу країн «третього 
світу». Щоб забезпечити їжею населення планети, яке за прогнозами може досягти 
8,5 млрд. до 2025 р., традиційних способів виробництва продукції сільського 
господарства буде вже недостатньо. Необхідно використати всі наявні розробки 
генної інженерії. Генно-модифіковані рослини можуть мати цінні властивості: 
стійкість до гербіцидів, шкідників та збудників хвороб, нестачі вологи, холоду, 
засолення та кислотності ґрунту.  

ГМО (англ. Genetically modified organisms) – організми, в яких генетичний 
матеріал був змінений шляхом, що не відбувається в природних умовах (в геном 
«вручну» вбудовано ген іншого живого організму), на відміну від схрещування або 
природної рекомбінації.  

Перші трансгенні продукти розробила американська корпорація Monsanto, яка на 
цей час контролює 80% світового ринку виробництва ГМО. 1994 рік вважають 
початком масового виробництва ГМ-продуктів – в США з'явилися томати сорту Flavr 
Savr, у яких було «відключено» ген полігалактуронідази. Ці томати можуть 
зберігатися до півроку за температури 14-16 0С. У 1995 р. цією ж компанією 
запущено на ринок ГМ-сою Roundup Ready з чужорідним геном для підвищення 
здатності культури протистояти бур'янам. Нині можливе перенесення генів будь-
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якого організму в клітину реципієнта для одержання рослини або тварини з 
рекомбінованими генами і відповідно новими властивостями. У світі розроблено 
понад 120 видів ГМ-рослин. Створено стійку до колорадського жука картоплю 
(містить гени земляної бактерії); стійку до посухи пшеницю (з використанням гена 
скорпіона); рис із високим вмістом бета-каротину («Золотий рис»); тютюн, який не 
уражається грибковими захворюваннями; каву без кофеїну; стійкі до комах сою, 
кукурудзу, бавовник. Проводяться роботи зі створення ГМ-рослин із заданими 
амінокислотним (соя, горох, квасоля, картопля, кукурудза) і жирнокислотним 
складом (ріпак). Так з використанням ГМО, у харчових жирах можна збільшити 
частку біологічно цінної лінолевої кислоти за рахунок зменшення частки насичених 
жирних кислот. Найбільша частка ГМ-сировини припадає на сою, з насіння якої, крім 
олії, виробляють борошно, соєве молоко, масло, кефір. Трансгенну сою додають у 
ковбасні та хлібобулочні вироби, м'ясні консерви, цукерки, морозиво, шоколад тощо. 
Дослідження «Грінпіс» (США) засвідчили, що ГМ-сировину для виготовлення своєї 
продукції використовують такі відомі компанії: Nestle (шоколад, кавові напої, дитяче 
харчування), Coca-Cola (газовані напої), Danon (кефір, сир, йогурти, дитяче 
харчування), McDonald's (картопля, м'ясо), Similac (дитяче харчування), Cadbury 
(шоколад, какао) тощо. Усі ці товари є на ринку України і користуються великим 
попитом переважно серед молоді та дітей різного віку. 

Чи безпечна генетично-модифікована продукція для здоров'я людини? Між 
провідними науковцями тривають істотні суперечки щодо використання ГМО у 
харчовій промисловості. Прихильники ГМО вважають, що ці організми абсолютно 
нешкідливі та їх використання має великі переваги і перспективи: поліпшення якості 
продукції, збільшення ресурсів продовольства для населення, зменшення кількості 
пестицидів. Але багато вчених вважають беззастережне введення ГМ-продуктів 
порушенням прав людини, проведенням над нею експериментів. Адже, якщо нові 
лікарські препарати перш ніж стати доступними для споживача проходять ретельні 
дослідження, то ГМ-продукти потрапили на прилавки без необхідних спостережень, 
на які потрібно як мінімум 50 років. Вбудовані гени мають здатність рекомбінації з 
генами інших вірусів, що призведе до появи більш небезпечних вірусів, зростає 
резистентність до антибіотиків, імовірність мутацій чужорідних генетичних вставок, 
ризик алергічних реакцій, порушення обміну речовин. Крім того, рослини, 
модифіковані як стійкі до гербіцидів і пестицидів, можуть передавати свої нові 
властивості диким родичам. Це може призвести до появи стійких до гербіцидів 
бур'янів.  

Зважаючи на потенційну небезпеку ГМО, в 1998 році ЄС ввів мораторій на 
введення на ринок нових сортів ГМ-культур. В 2003 році під жорстким натиском 
Всесвітньої торгової організації він був знятий, але в обмін на зобов'язання 
маркувати продукцію, що містить понад 0,9 % ГМО (це межа чутливості методу 
ідентифікації чужорідної ДНК). На міжнародному рівні поширення ГМО регулюють 
Картахенським протоколом про біобезпеку до Конвенції зі збереження 
біорізноманіття, який набрав чинності 11.09.2003 р., учасницею якої є й Україна. Цей 
протокол визнає потенційні ризики, а також дає право країнам відмовитися від 
імпорту трансгенів на свою територію. В Україні необхідно максимально наблизити 
національне законодавство до європейських нормативно-правових актів щодо ГМО, 
оскільки це є необхідною умовою для успішного просування сільськогосподарської 
продукції та харчової промисловості України на ринок ЄС. Сьогодні в Україні 
контроль за вмістом ГМО здійснюється відповідно до Закону України № 1103-16 
«Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
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використанні генетично-модифікованих організмів», Закону України №1778-VI «Про 
внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», 
щодо інформування громадян про наявність у харчових продуктах генетично-
модифікованих організмів (ГМО)», Постанови Кабінету Міністрів України № 468 від 
13.05.2009 р. «Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів, які 
містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та 
вводяться в обіг», Розпорядження Кабінету Міністрів України № 279 від 24.02.2010 
р. «Деякі питання дослідження продукції, яка містить генетично-модифіковані 
організми або отримана з їх використанням», Закону України №1602-VII від 
22.07.2014 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
харчових продуктів», який має на меті гармонізацію законодавства України з 
законодавством ЄС. 

Сьогодні суспільство повинне зробити свій вибір – споживати органічні чи 
трансгенні продукти харчування. Тому необхідно інформувати громадськість щодо 
потенційних ризиків застосування ГМО на здоров'я людей та навколишнє природне 
середовище. Основні зусилля слід спрямувати на удосконалення існуючих і розробку 
нових методів виявлення ГМО у харчових продуктах з метою обмеження 
несанкціонованого поширення та використання в Україні ГМ-продукції. 

 
 
 

 

 

 
МОНІТОРИНГ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА ЩОДО ВМІСТУ 
ГМ ІНГРЕДІЄНТІВ 
 
Р.В. Облап, к.б.н., старший науковий співробітник 
Н.Б. Новак, к.с.-г.н. 
В.К. Семенович 
 
ДП «Укрметртестстандарт» 
 
Л.В. Махинько, к.т.н. 
 
Національний університет харчових технологій 
 
Т.М. Димань, д.с.-г.н., професор 
 
Білоцерківський національний аграрний університет 

 
Одним з основних обов'язків будь-якої держави є забезпечення продовольчої 

безпеки країни за рахунок створення необхідної сировинної бази, нарощування 
обсягів виробництва харчової продукції, які б повною мірою забезпечували потреби 
кожної людини. На сьогоднішній день найбільш перспективним шляхом збільшення 
продовольчих ресурсів є застосування методів сучасної біотехнології, а саме генної 
інженерії. Саме потенціал генної інженерії забезпечив можливість цілеспрямованої 
зміни геному для одержання організмів з заданими властивостями. Це в першу чергу 
стосується рослинництва та створення генетично модифікованих (ГМ) рослин з 



Тематичне питання: ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ГЕННОМОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ В ХАРЧОВИХ 
ПРОДУКТАХ 

Тематический вопрос: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕННОМОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ В 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

328 

підвищеною продуктивністю, пролонгованим строком зберігання, стійкістю до 
різних природних та антропогенних факторів [1,2]. 

Однак незважаючи на вже існуючі досягнення та багатообіцяючі перспективи на 
майбутнє, існує й цілий ряд ризиків та побоювань щодо безпеки використання 
генетично модифікованих організмів (ГМО). Такі ризики можна поділити на три 
основні групи: харчові, що пов’язані з небезпекою використання ГМО у продуктах 
харчування; екологічні, пов’язані з небезпеками впливу ГМ рослин на довкілля та 
соціально-економічні – руйнування національної системи насінництва по стратегічно 
важливих культурах. Оскільки вірогідність появи будь-яких наслідків залежить від 
масштабів та тривалості використання, у багатьох країнах світу здійснюється 
контроль за обігом ГМО, який передбачає реєстрацію, пост-реєстраційний контроль 
та маркування харчової продукції, виготовленої з використанням ГМО [3]. В Україні 
так само діє низка законодавчих актів, які регулюють обіг, транскордонні 
переміщення, обробку та використання біотехнологічних культур [4]. 

Метою роботи було проведення моніторингу харчової продукції вітчизняного 
виробництва щодо вмісту ГМ інгредієнтів (ГМІ). Дослідження проводили у 
лабораторії молекулярно-генетичних досліджень науково-дослідного центру 
випробувань продукції ДП «Укрметртестстандарт», акредитованій згідно ДСТУ 
ISO/ІЕС 17025-21. Для визначення ГМО використовували тест-набори на основі 
методу ПЛР в режимі реального часу (Real-Time PCR) власного виробництва [5]. 

З 2007 по 2014 рр. у лабораторії було перевірено 13 531 зразок (табл.). 
Досліджувані зразки були представлені переважно продуктами харчування та 
продовольчою сировиною вітчизняного виробництва. 

В першій рік існування лабораторії було перевірено 413 зразків. Результати 
випробувань були вражаючими. Майже в 22% випадків зразки містили у своєму 
складі ГМО. Причому, у 36 зразках продуктів харчування (9% від загальної кількості 
випробуваних зразків) та 42 зразках сировини (10%) вміст ГМО виявився більшим за 
0.9%. Найбільш часто, ГМІ виявляли у ковбасних виробах та м’ясних 
напівфабрикатах, до складу яких входив соєвий білок. Також ГМІ зустрічались у 
кондитерській та іншій харчовій продукції, яку було виготовлено з використанням 
соєвих бобів та кукурудзи.  

Протягом наступних трьох років кількість зразків постійно зростала, досягнувши  
у 2010 р. більше ніж 2,5 тис., також розширювався їхній спектр. Передусім це було 
пов’язано з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України №468 від 13.05.2009 
“Про затвердження Порядку етикетування харчових продуктів,  які містять генетично 
модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг”. 
Збільшення поінформованості споживачів в питаннях ГМО та контроль з боку 
держави змусили виробників харчової продукції більш ретельно підходити до вибору 
сировини. Як наслідок, відсоток зразків, що містив у своєму складі ГМІ, значно 
зменшився (5,0-8,2%) та переважно був представлений продовольчою сировиною. 

Починаючи з 2011 року кількість зразків з ГМО зменшилась майже до 3%, та й 
досі залишається на цьому рівні.  Також зменшилась загальна кількість зразків, що 
надішли до лабораторії, що скоріше за все пов’язано зі збільшенням мережі 
випробувальних лабораторій з визначення ГМО. Слід зазначити, що переважна 
більшість ГМ-позитивних зразків відносилась до продовольчої сировини та була 
представлена соєю, кукурудзою, ріпаком та продуктами їхньої переробки. Кількість 
зразків продуктів харчування з ГМІ коливалась в межах 0,2-0,4%.  

Таким чином введення обов’язкового маркування харчової продукції щодо 
вмісту ГМО та проведення суцільного контролю у загальнодержавному масштабі 
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дозволило протягом декілька років значно знизити рівень потрапляння ГМ 
інгредієнтів до продуктів харчування. Зараз в Україні існує вже ціла мережа 
випробувальних лабораторій, які здійснюють належний рівень контролю за обігом 
ГМО в країні та забезпечують потреби вітчизняних експортерів та виробників 
сільськогосподарської та харчової промисловості у визначенні даного показника. 

 
Таблиця 

Моніторинг ГМО в харчовій продукції по роках 
Харчові продукти Сировина 

Рік 
Кількіс

ть зразків 
Виявлено 
ГМО ‒ 0.9% > 0.9% ‒ 0.9% > 0.9% 

2007 413 90 (21,8%) 28 36 20 6 
2008 1177 97 (8,2%) 8 13 54 22 
2009 2126 107 (5,0%) 4 13 48 42 
2010 2570 204 (7,9%) 62 9 102 31 
2011 1866 59 (3,2%) 0 3 29 27 
2012 2001 67 (3,3%) 5 3 25 34 
2013 1769 50 (2,8%) 0 4 31 15 
2014 1609 48 (3,0%) 1 6 19 22 
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Уже не один год в обществе идет спор о влиянии на человеческий организм 

продуктов с генетически модифицированными компонентами. Особенно остро этот 
вопрос встал в последнее время, когда демографическая ситуация резко ухудшилась, 
а число всевозможных заболеваний увеличилось в разы.  

Генетически модифицированные организмы (сокращенно – ГМО) – это 
организмы, которые создаются человеком с использованием наиболее современных 
молекулярно-биологических методов на основе биологических законов и реально 
существующих живых организмов. Наибольшее распространение получили 
генетически модифицированные растения. На то, на что раньше уходили 
десятилетия, теперь требуются буквально минуты. Первое трансгенное растение 
было получено в 1983 г. в Институте растениеводства в Кельне. В 1992 г. в Китае 
начали выращивать трансгенный табак, который не портили насекомые-вредители а в 
1994г. на прилавках американских супермаркетов появился первый генетически 
модифицированный овощ – помидор, который не боится транспортировки и долго 
сохраняет товарный вид.  Следующим чудом биоинжиниринга стал картофель, о 
котором просто мечтают российские огородники. Его не может одолеть колорадский 
жук – в картофель вмонтирован ген бактерии, которая вырабатывает смертельный яд 
для вредителя. А в 1995 г. американская компания «Монсанто» запустила на рынок 
ГМ-сою, в которую был внедрен чужеродный ген – для повышения ее способности 
противостоять сорнякам. Сейчас существуют стойкая к засухе пшеница, в которую 
вживлен ген скорпиона, помидоры с генами морской камбалы, что позволяет 
выращивать их в северных областях, клубника с генами бактерий – для длительного 
хранения и т.д. Самые выращиваемые в мире ГМ-растения – соя, кукуруза, рапс, 
картофель, томаты, кабачки, дыня, папайя, цикорий, рис.  В мире более 60 млн. га 
занято под трансгенные культуры, из них: 66% в США, 22% в Аргентине. Сегодня 
63% сои, 24% кукурузы, 64% хлопка – трансгенные. Ученые утверждают, что на вкус 
и запах ГМ-ингредиенты определить невозможно. Покупая любой продукт, первое, 
на что необходимо обращать свое внимание, – это их внешний вид. Идеальные, без 
изъянов, как будто с картинки овощи и фрукты – это явный признак содержания в 
них ГМО. Во- вторых, всегда изучать состав продукции. Но стоит учесть, что 
надпись «без ГМО» может вовсе не означать, что в продукте совсем нет трансгенов.  
Больше всего ГМО обнаружено в колбасных изделиях (кроме колбас высшего сорта, 
в состав которых запрещено вводить растительные белки), мясных полуфабрикатах. 
Особенно много трансгенов в вареных колбасах, сосисках, сардельках, пельменях, 
блинчиках, то есть в тех изделиях, в состав которых входит модифицированная соя. 
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ГМ-сою добавляют в кондитерские изделия – печенье и шоколад, конфеты и 
газировку, мороженое и сгущенку. Международная экологическая организация 
«Гринпис» составила «черный список» компаний-производителей, которые активно 
используют ГМ- компоненты при изготовлении своей продукции. В нее попали 
известные зарубежные производители газированных напитков, кондитерских 
изделий, 275 молочных и детских продуктов, предприятия быстрого питания (Nestle, 
Coca-Cola, McDonald's, Danon, Similac, Cadbury, Mars и др.). Также было 
установлено, что ГМО содержится в следующих продуктах: Nescafe (кофе и молоко), 
Lipton (чай), Brooke Bond (чай), Беседа (чай), Calve (майонез, кетчуп) Rama (масло), 
Maggi (супы, бульоны, майонез, приправы, картофельное пюре), Nestea (чай),  
Nesquik (какао) и др.   

Несмотря на огромный потенциал генной инженерии, использование 
генетически модифицированных продуктов питания воспринимается в мире 
неоднозначно. Ученые проводят прямую зависимость между потреблением в пищу 
трансгенов и ухудшением здоровья. Одним из основных опасений специалистов и 
экологической общественности является возможный риск разрушения естественных 
экосистем. С возможным расширением площади трансгенных посевов по всему миру 
он становится необратимым. ГМО чужды окружающей среде, никогда не были ее 
частью. Мир сегодня сталкивается с принципиально новым видом загрязнения – 
генетическим. В отличие от химического и радиоактивного, оно наименее изучено, 
его невозможно остановить и при необходимости ликвидировать. Защитники (в 
основном, они же – производители) генетически модифицированных организмов 
утверждают, что ГМО – единственное спасение человечества от голода. По 
прогнозам ученых население Земли до 2050 г. может достигнуть 9-11 млрд. человек, 
естественно, возникает необходимость многократного увеличения мирового 
производства сельскохозяйственной продукции. Но интересный факт: ГМО 
позиционируют как панацею от голода для спасения африканских и азиатских стран, 
но только вот почему-то страны Африки последние 5 лет не разрешают ввозить на 
свою территорию продукты с ГМ-компонентами.  

В настоящее время биотехнология находится на первом этапе развития – этапе 
генетически модифицированных растений с улучшенными агрономическими 
характеристиками. Несколько более отдаленное, но не менее реальное, по мнению 
генетиков, будущее – это создание растений, продуцирующих химические 
соединения, в том числе лекарства, вакцины, краски, технические масла. Очевидно 
одно – возможности генной инженерии практически безграничны: это создание 
совершенно новых продуктов, начиная от внешнего вида, заканчивая самыми 
необычными свойствами.  
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На сьогоднішній день активно розширюються галузі застосування методу 

полімеразної ланцюгової реакції. Його використовують у сучасній лабораторній 
діагностиці для ізоляції генетичного матеріалу, секвенування ДНК і виявлення 
генетичних хвороб,  ампліфікації та вимірювання кількості ДНК, ідентифікації вірусної 
ДНК, при оцінці кількості ДНК і визначенні експресії генів. Він є незамінним в 
криміналістиці при ідентифікації особистості та при встановленні батьківства. У 
харчовій промисловості метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) використовують  
як спосіб контролю якості продукції та визначення генетично модифікованих організмів 
(ГМО) у продуктах [1]. 

Принцип методу ґрунтується на виявленні у матеріалі специфічних фрагментів ДНК 
(РНК) різноманітних біооб’єктів, їхньому вибірковому синтезі до концентрації, за якої їх 
легко детектувати, і подальшому визначенні продуктів реакції ампліфікації – ампліконів 

В основі методу ПЛР лежить природній процес – комплементарна добудова ДНК 
матриці, яка виконується за допомогою ДНК-полімерази.  

Ця реакція має назву реплікація ДНК. Полімеразна ланцюгова реакція представляє 
собою багаторазове збільшення числа копій (ампліфікація) специфічної ділянки ДНК. 
Можливість отримання великої кількості копій однієї точно визначеної ділянки генома 
значно спрощує визначення існуючого зразка ДНК. Метод ґрунтується на виявленні 
фрагменту ДНК або РНК, який являється специфічним для конкретного організму. 

Метод ПЛР виник, коли стали використовувати фермент, який може без втрати 
своєї активності переносити тимчасовий температурний нагрів реакційної суміші, 
необхідний для денатурації ДНК – так звану термостабільну ДНК-полімеразу. 

Комплементарне добудовування ланцюга починається не в будь-якій ділянці 
послідовності ДНК, а тільки у визначених стартових блоках – коротких двонитчастих 
ділянках. При приєднанні таких блоків до специфічних ділянок ДНК можна направити 
процес синтезу нового ланцюга тільки в цій ділянці, а не по всій довжині ДНК ланцюга. 
Для створення стартових блоків у заданих ділянках ДНК використовують дві 
олігонуклеотидні затравки (20 нуклеотидних пар), які називаються праймери. Праймери 
комплементарні послідовностям ДНК на лівій або правій границях специфічного 
фрагмента і орієнтовані таким чином, що добудовування нового ланцюга ДНК протікає 
тільки між ними. Для отримання достатньої кількості копій характерного фрагмента 
ДНК ампліфікація включає в себе декілька, як правило 20…40 циклів. 

Накопичення ампліконів в розчині відбувається за формулою 2n, де n – число циклів 
ампліфікації. Тому, навіть якщо у вихідному розчинні на початку знаходилась тільки 
одна двохланцюгова молекула ДНК, то за 30…40 циклів в розчині накопичується 
близько 108 молекул амплікону. Такої кількості достатньо для детекції цього фрагменту. 

ПЛР-дослідження включає в себе 3 стадії: 
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• виділення ДНК із зразку; 
• проведення полімеразної ланцюгової реакції; 
• реєстрація результатів. 
Звичайна реплікація ДНК включає в себе декілька стадій – денатурацію, випал та 

подовження (елонгацію), які відбувається при різних температурах. 
Перший етап – денатурація ДНК (розплітання подвійної спіралі, розходження ниток 

ДНК). На першому етапі необхідно денатурувати ДНК, яка знаходиться у зразку. 
Первинна високотемпературна денатурація геномної ДНК проводиться протягом 3…10 
хвилин і залежить від типу матриці. Однак оптимальним часом денатурації вважається 
4…5 хвилин. Вибір часових інтервалів і температурного режиму залежить в значній мірі 
від складу реакційної суміші ПЛР, типу використовуваних пробірок та моделі 
ампліфікатора.  

Другий етап – випал. На другому етапі відбувається приєднання праймерів до 
відповідних послідовностей на протилежних ланцюгах ДНК на границях специфічної 
ділянки. Праймери вибирають так, щоб вони обмежували фрагмент і були 
комплементарні протилежним ланцюгам ДНК. Для кожної пари праймерів існує своя 
температура випалу, значення якої знаходяться в інтервалі 40…67°С. Приєднання 
праймерів до ДНК-мішені відбувається з утворенням коротких двохланцюгових ділянок 
ДНК. Для  здійснення цього процесу праймери беруться у надлишку по відношенню до 
матриці. З утвореними комплексами праймер-матриця зв’язується ДНК-полімераза. Час 
випалу складає 20…60 с. 

Починаючи з другого циклу, в суміші накопичуються специфічні продукти 
ампліфікації, так звані амплікони, які обмежуються по довжині двома праймерами. Саме 
цей продукт використовується для подальшої детекції. 

Третій етап – добудовування ланцюга ДНК (елонгація). Комплементарне 
добудовування ланцюга ДНК відбувається в протилежних напрямках, починаючи з 
ділянок приєднання праймерів. Процес синтезу каталізується ферментом 
термостабільною ДНК-полімеразою і відбувається при температурі 70…720С. Час 
проходження синтезу – 20…40 секунд.  

В подальшому етапи денатурації, випалу та елонгації багаторазово повторюються 
(30 і більше разів). На кожному циклі кількість синтезованих копій фрагменту ДНК 
подвоюється. 

На даний час з використанням полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР)  проводиться 
контроль за наявністю ГМО в харчових продуктах методом ідентифікації трансгенної 
ДНК. З одного боку, це обумовлено чутливістю методу ПЛР, оскільки для аналізу 
потрібна зовсім незначна кількість вихідного матеріалу, а з іншого, тим, що молекула 
ДНК є достатньо стійкою до впливу різних факторів, тому її можна аналізувати як у 
сирому рослинному матеріалі, так і в харчових продуктах, які містять інгредієнти, 
отримані з генетично модифікованих рослин [2].  
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Виробництво та споживання генетично модифікованої  продукції є на 

сьогоднішній день тією ринковою реалією, що практично відображена в 
агропромисловому комплексі, харчовій та переробній промисловості, ветеринарії та 
інших сферах, прямо або опосередковано задіяних до біотехнологічного створення 
споживчого продукту. Значна поширеність генетично модифікованих культур у світі 
в цілому пояснюється  комерційною доцільністю їх виробництва й використання, 
можливістю швидкого одержання та відтворення заданих властивостей організмів, 
що визначає перспективи забезпечення населення харчовими продуктами в 
необхідній кількості та за визначеними показниками якості. Разом з тим, питання 
розвитку культури виробництва із залученням генетично модифікованих організмів 
(ГМО) з наукових позицій є дискусійними й потребують відповідних обґрунтувань, 
що відображає актуальність теми. 

Аналіз джерел наукової, науково-технічної, юридичної літератури щодо 
доцільності й можливості застосування ГМО в практиці вітчизняного 
господарювання засвідчує різноспрямованість підходів, зокрема розробляються 
нормативно-правові засади, що законодавчо регулюють відповідні відносини в даній 
сфері, визначають обов’язкові норми біобезпеки [1], обґрунтовується необхідність 
прийняття окремих заходів з метою унеможливлення безконтрольного 
розповсюдження ГМО-продукції, йдеться про обов’язковість етикування харчових 
продуктів і сировини, які містять ГМО або вироблені з їх використанням [2], 
розглядаються проблеми отримання, використання, розповсюдження ГМО в аспекті 
національної безпеки України [3] та інші напрями досліджень. 

Масштабне розповсюдження ГМО та харчової продукції, виготовленої на їх 
основі відображає сучасні соціально-економічні тенденції, зокрема демографічні. 
Виробництво генетично модифіковано продукту, з одного боку, задовольняє 
зростаючі ринкові потреби, як у кількісному еквіваленті – за рахунок збільшення 
врожайності культурних рослин та продуктивності сільськогосподарських тварин, 
збільшення вмісту окремих корисних речовин у харчовій сировині, зокрема  білків, 
ферментів тощо, так і за окремими якісними параметрами, йдеться про можливості 
вдосконалення органолептичних показників харчової продукції (зовнішнього 
вигляду, форми, кольору, смаку, запаху тощо), тривалості зберігання, технологічних 
характеристик продовольчої сировини. З іншого боку – створюються  передумови  до 
суттєвого розповсюдження ГМО (у порівняння із звичайними харчовими 
продуктами), виникають потенційні біоекологічні загрози в практиці аграрного 
господарювання. Для прикладу, недостатньо дослідженим є вплив ГМО на організм 
людини та інші біологічні об’єкти, йдеться про можливі віддалені генетичні 
наслідки.  
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Нами проаналізовано в порівняльному аспекті перспективи використання ГМО в 
практиці вітчизняного аграрного господарювання й надалі – в  харчовій та 
переробній промисловості із зазначенням окремих переваг та недоліків відповідних 
процесів та їх кінцевих результатів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Порівняльні характеристики використання ГМО в системі виробництва 
харчових продуктів  

Використання генетично модифікованої продукції  

«Позитивні» аспекти «Негативні» аспекти  
Підвищення кількісних показників 
врожайності, продуктивності, 
стійкості, адаптогенності тощо 
рослинних й тваринних організмів  

Дисбаланси та зміни структури як 
природних, так і антропогенних 
екосистем; неконтрольовані «міграції» 
генетичного матеріалу 

Удосконалення окремих якісних 
параметрів продовольчої сировини та 
харчових продуктів  

Зміна «класичних» якісних 
характеристик продукту;  

біохімічні компонентні зміни  
Висока ефективність технологічних 
процесів та одержання продукції із 
заданими технологічними 
властивостями    

Ефект поступового накопичення окремих 
небезпечних речовин у готових до 
споживання харчових продуктах та 
харчових раціонах споживачів   

 
На основі проведеного авторського аналізу стану та перспектив використання 

ГМО в практиці вітчизняного господарювання доцільно зробити висновки про 
незворотність таких ринкових процесів, що визначає необхідність різноспрямованих 
досліджень в галузі біотехнологій та генної інженерії, спрямованих на практичну 
адаптацію й доведення науково обґрунтованих результатів до рівня товаровиробника, 
переробного підприємства харчової галузі та споживача.    
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В останні роки набирає популярності питання вмісту ГМО – 

генномодифікованих організмів – в продуктах харчування. Точки зору про похідні 
генної інженерії суперечать один одному. Так, противники наполягають на 
однозначній шкоді ГМО для людського організму, хоча насправді їх вплив практично 
не вивчено, а прихильники пропагують трансгени, як можливість врятувати людство 
від голоду. 

Генетично модифікованим організмом називають організм, що має навмисно 
змінений генотип, причому дані зміни носять цілеспрямований характер і 
виробляються за допомогою методів генетичної інженерії. Це визначення може 
застосовуватися для рослин, тварин і мікроорганізмів. Генна інженерія дозволяє 
працювати не тільки з власним генетичним матеріалом організму, але і привносити в 
нього чужорідні гени або синтетичні нуклеотидні послідовності (так звані 
«трансгени»), яких реципієнт не мав раніше. Тому мета даної роботи полягає в 
аналізі сучасних матеріал та досліджень, що були зроблені у цьому напрямі [1]. 

Продукти з ГМО з'явилися не більше 15 років тому. Але відразу ж з предмету 
досліджень перейшли у сферу політичних спекуляцій та маніпулювання 
громадською думкою. Загострились думки щодо вмісту ГМО у дитячому харчуванні. 
Доведено, що 70 % всього дитячого харчування в Україні містить ГМ компоненти.  

Генетично модифіковані організми за час свого існування успішно справляються 
з покладеними на них завданнями і вже встигли принести величезну користь науці, 
медицині, сільському господарству, промисловості. ГМО не можуть вбудовуватися 
куди завгодно з простої причини — вони розкладаються в нашому організмі на 
нешкідливі складові частини вже в перші хвилини після надходження в шлунок. 
Максимум 20 хвилин — і ті незначні зв'язки генних ланцюжків вже розсіяні, 
знеособлені і перетворилися в будівельний матеріал для нашого організму.  

Науковці «Трансгенбанка» сумісно з білоруськими колегами провели 
дослідження, результати яких показали, що в природі існує унікальний білок 
лактоферин, який міститься виключно у жіночому грудному молоці [2]. Він 
необхідний для того, щоб попередити захворювання немовлят гастроентеритом. 
Однак зараз у все більшого числа жінок виникають проблеми з грудним 
вигодовуванням, а значить, у малюків, які не отримують лактоферин, збільшується 
ризик захворювання. В Інституті біології гена РАН шляхом генетичної модифікації 
була виведена особлива порода кіз, в молоці яких як раз і міститься цей білок у 
кількостях, необхідних для дитячого організму. Козяче молоко саме по собі 
виключно корисно для дітей, а молоко ГМ-кіз, виведених в Інституті біології гена, 
ще й містить вкрай необхідний для діточок лактоферин.  

Неможливо однозначно відповісти на питання, яке дитяче харчування містить 
ГМО, адже згідно із законодавством, усі продукти маркуються. Але не зайвим буде 
все ж вивчити склад, часто ГМО «маскуються» під добавки з приставкою Е. 
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Імунна система людини остаточно формується лише до 12-14 років, а кишкова 
флора, адаптована до «дорослої» їжі — до 3-х років. Слизова оболонка травного 
тракту дитини володіє підвищеною проникністю для поживних речовин. Це 
компенсується високим вмістом різноманітних імуноглобулінів і лімфоцитів в крові і 
слизовій оболонці кишечнику дитини. Дитячий організм гостро реагує на «чужі» 
білки, до яких він не адаптований, звідси — особливо висока чутливість до алергенів. 

Алергія на генетично модифіковану сою може викликати хронічні захворювання. 
Серед них екзема і вугровий висип, синдром подразненого кишечника, проблеми 
травлення, хронічна втома, головний біль, неврологічні проблеми. 

Особливе занепокоєння викликають продукти дитячого харчування, до складу 
яких входять соєві інгредієнти. Сьогодні соєві масла, соєве борошно, соєві ізоляти 
використовуються в більшості дитячих молочних сумішей, в продуктах на основі 
злаків, м’ясних і рибних консервах. 

ГМО – це бізнес. Порівняно з їжею, що містить консерванти, ароматизатори і 
барвники, їжа з ГМО взагалі нешкідлива. Коли в США технології ГМО дали дешеві 
продукти у величезній кількості, європейські країни забороною на використання і 
споживання ГМО захищали власне сільське господарство від експансії 
американських продуктів. Не володіючи тоді ще технологічним процесом, у них не 
було іншого виходу [3].  

Безумовно, як і у випадку з будь-який інший новою технологією, нам необхідно 
дуже ретельно обмірковувати можливі наслідки її застосування і потенційні загрози 
безпеки для світу, в якому ми живемо. Поодинокі роботи, на які посилаються борці з 
ГМО, або взагалі не містять доказів такої шкоди, або виконані з жахливим кількістю 
методологічних недоліків і не витримують жодної критики. За всією цією метушнею 
немає жодного встановленого факту – лише домисли, чутки і висмоктані з вакууму 
висновки. Взагалі незрозуміло, як може бути шкідливою «технологія». Ліки не може 
бути шкідливим шкоди настає лише від його неправильного використання. Навіть 
корисними вітамінами можна отруїтися. Так, за допомогою генної модифікації 
теоретично можна отримати сорт рослини, який буде нести непотрібні для нас 
властивості. Якщо є хоча б підозра на потенційний шкоду, то ми повинні дослідити і 
науково перевірити. Тут дуже легко вступити на слизьку доріжку, тому що довести 
безпеку чого-небудь апріорі неможливо, але завжди можна довести шкоду Ми 
повинні нести відповідальність за всі свої вчинки. Бездіяльність – це теж дія, яка 
може призвести до страшних наслідків. Не оцінюючи можливі результати нашого 
зволікання, ми суперечимо тому самому принципу обережності, яким обґрунтовуємо 
свої рішення. 

Виходить, що минуло занадто мало часу для того, щоб переконливо довести 
нешкідливість ГМО, вчені ще не накопичили достатньо реального досвіду, і 
консенсус в науковому співтоваристві не досягнуто. Однак будь-яке нове явище в 
науці – це ризик, і в даний час існує ризики як застосування, так і не застосування 
трансгенів.  
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Вступ: Населення нашої планети, що стрімко збільшується, спонукало учених і 

виробників не тільки інтенсифікувати вирощування сільськогосподарських культур 
і худоби, але і почати пошук принципово нових підходів до розвитку сировинної 
бази сторіччя, що почалося. Першим, в результаті штучних маніпуляцій з генами, 
вийшов тютюн, невразливий для шкідників, потім генно-модифікований помідор (в 
1994г. фірма Monsanto), кукурудза, соя, рапс, огірок, картопля, буряк, яблуко та 
інші. 

Матеріали і методи: У роботі були використані матеріали джерел досліджень 
вмісту ГМО в харчових продуктах, результати випробування генетичної 
лабораторії Випробувального центру ДП «Івано-Франківськстандартметрологія». 

Результати: ГМО все частіше почали входити до продуктів харчування. 
Проблема трансгенних продуктів й досі викликає гострі дискусії, оскільки переваги 
їх використання очевидні, а віддалені наслідки їх дії, як на екологію, так і на 
здоров'я людини менш ясні. Але чи варто байдуже ставитися до цієї проблеми? 

Потреба  у генно модифікованих продуктах виникла не так і давно, а проблема 
перенаселення людства спонукала до цього. Людсвту не вистачає білка, його 
світовий дефіцит складає 35-40 млн. тон/год. та зростає щоденно на 2-3%. Тому 
виросла потреба у в збільшенні сільськогосподарських продуктів для того, щоб 
вирішити продовольчу проблему так, як традиційними способами вже це важко 
зробити. 

Що таке модифікація? Це зміна, покращення. Якщо, приміром, на упаковці 
вашого улюбленого кетчупу стоїть напис „модифікований крохмаль”, не 
поспішайте з висновками. 

Як правило, крохмалі, що входять до продуктів харчування, модифікуються за 
допомогою хімічних методів. На прикладі наслідки модифікації можна побачити, 
якщо заварити такий крохмаль, як заварюється кисіль. Одна модифікація крохмалю 
дає звичайний кисіль, інша – желеподібний. Компанії - виробники таких 
модифікованих крохмалів мають власні ноу-хау щодо розробки нових і нових, 
безпечніших модифікацій. 

Відомо, що в продуктах харчової промисловості часто використовуються 
ферменти, які виробляють геннномодифіковані організми. Нещодавно 
швейцарський Федеральний інститут технології довів, що саме ці ферменти є 
головними винуватцями алергій і астми. А також в Йоркській лабораторії 
харчування було зроблено відкриття про те, ГМ-соя може мати явний негативний 
вплив на людину, а саме: викликати хвороби шкіри, шлунку та алергію. Ще одна 
проблема таких продуктів - це токсичність, яка полягає в сповільненій дії. Відомо, 
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що термін вияву дії токсичного білка може займати близько 30 років. Його 
перетворення з корисного на хвороботворний може бути спричинене навіть 
найменшими змінами амінокислотного складу. 

Позитивні аспекти  ГМО. В Англії навчилися розводити трансгенних курей, 
яйця яких мають важливе медичне значення. Річ у тому, що протеїни яєць таких 
птахів йдуть на виготовлення препарату, здатного вилікувати злоякісні пухлини. 

Це без сумніву стане новою віхою на шляху позбавлення людства від цього 
страшного захворювання. 

Продукти-мутанти досі «шифруються». Початок маркування трансгенів в 
Україні перенесли на 1 грудня, з 1 листопада Кабмін повинен був зобов’язати 
українських виробників маркувати продукти харчування, які містять генетично 
модифіковані організми (ГМО) у кількості, що перевищує 0,9 відсотка, що було 
зроблено. 

Також 18 лютого 2009 р. була прийнята та затверджена постанова Кабінету 
Міністрів України, в якій йдеться про те, що всі продукти харчування та 
косметичні засоби, що містять ГМО повинні маркуватися. Це маркування не 
повинно залежати від відсоткового вмісту ГМО. 

Де шукати «мутанти» в Україні? Наразі ніхто не може сказати достеменно, 
яка частка продуктів в Україні містить ГМО і звідки ці продукти до нас надходять. 
А те, що вони у нас є, – незаперечний факт. Враховуючи масштаби експорту сої в 
Україні, можна припустити наявність домішок ГМ сої в різних продуктах 
харчування – варених ковбасах, сирах, молочних сумішах.  

Досліджуючи дане питання студенти технікуму разом з працівниками 
генетичної лабораторії Випробувального центру ДП «Івано-
Франківськстандартметрологія» провели певні підрахунки проведених 
лабораторією випробувань з жовтня 2009 по вересень 2014 року, які представлені в 
таблиці 1. Кількість випробувань продукції та продовольчої сировини  на ГМО за 5 
років. 

 
Таблиця 1 

Рік Кількість випробувань Забраковано 

2009 54 2 

2010 859 52 

2011 664 40 

2012 557 44 

2013 666 39 

2014 348 20 

всього 3148 197 

 
Досліджуваними продуктами харчування були: Рулет «Делікатесний», Вітчина 

«Куряча», Соя, Ковбаса напівкопчена «Дрогобицька Нова», Ковбаса 
«Дрогобицька», Цукерки «Ренклод», «Ромашка», Ковбаса «Буковинська», н/к, 1/с, 
Ковбаса «Дрогобицька», н/к, в/с, Ковбаса «Дрогобицька», н/к, в/с, Тістечко 
«Еклер», пряник «Коврижка медова», Ковбаса «Популярна», н/к, 2/с «Домашня», 
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н/к, 1/с, Ковбаса «Домашня», н/к, 1/с, Ковбаса «Варена з молоком», 1/с, М'ясо 
свинини. 

Висновки: Безумовно, генномодифіковані організми - величезне досягнення 
теперішнього часу та основне питання полягає в тому, що їх вплив на організм 
людини досконало не вивчений, а тому неможна з впевненістю зазначити 
корисність чи шкоду даних організмі, адже тільки якщо у третього покоління 
споживачів не з'являться зміни на генетичному рівні можна з упененістю говорити, 
що ГМО безпечне і є вирішенням продоволбчої проблеми планети. 
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Харчова промисловість України – це могутня харчова індустрія, до складу якої 

входять десятки галузей, а саме, м'ясна, молочна, рибна, цукрова, оліє-жирова, 
макаронна, кондитерська та багато інших. Підприємства харчової промисловості 
щорічно переробляють мільйони тонн сільськогосподарської сировини рослинного та 
тваринного походження і виробляють для потреб населення, народного господарства, 
внутрішнього та зовнішнього ринку велику кількість різної продукції. 

Перед харчовою промисловістю постійно ставиться завдання не тільки 
збільшувати обсяги продукції, а постійно підвищувати її якість, смакові властивості 
та обновляти асортимент для задоволення потреб населення в продуктах харчування. 

Економіка будь-якої  галузі народного господарства залежить від обсягів 
експорту виробленої продукції. 

Україна прагне свою харчову продукцію та продовольчу сировину продавати на 
міжнародному та європейському ринках. Конкурентоспроможною на цих ринках 
може бути тільки високоякісна та безпечна продукція. 

У розвитку вітчизняної харчової промисловості та у покращенні якості її 
продукції велику роль відіграє стандартизація. 

Світова організація торгівлі (СОТ) вимагає від країн-експортерів щоб не 
створювати технічні бар'єри в торгівлі, виготовляти продукцію у відповідності до 
вимог міжнародних стандартів, які пройшли погодження в багатьох країнах світу. 

Згідно з Законом України «Про стандартизацію» [1] одним із пріоритетів 
державної політики в стандартизації є впровадження міжнародних стандартів. 

Метою роботи було вивчення сучасного стану нормативної бази деяких галузей 
харчової промисловості та рівень її гармонізації з міжнародними і європейськими 
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стандартами. Зроблено аналіз нормативних документів станом на 01.07.2015 р. [2], 
результати наведено в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Загальна кількість стандартів, чинних в Україні 
Назва нормативних документів ДСТУ РСТ УРСР ГОСТ Разом 

Технологічні процеси в харчовій 
промисловості та харчові продукти 
взагалі 

28 1 8 37 

Загальні та органолептичні методи 
аналізування 

64 - 40 104 

Зернові, бобові культури та продукти 
їх переробляння 

116 16 114 246 

Молоко та продукти з переробленого 
молока 

139 5 36 180 

М'ясо, в т.ч. риба, та м'ясні продукти 120 16 208 344 
Жири тваринні, рослинні, олії та 
насіння олійних культур 

139 1 42 182 

Всього 606 39 448 1093 
 
Отже, із загальної кількості стандартів на вивчені види продукції, міждержавні 

стандарти (ГОСТ) становлять 41 , а РСТ УРСР – 3,6 %. Ці стандарти були розроблені 
у 70-80 рр. минулого століття, тому першочерговим завданням стандартизації в цих 
галузях є перегляд і скасування застарілих стандартів. Держспоживстандартом 
України була прийнята програма щодо перегляду всіх ГОСТів, які були розроблені 
до 1992 р. Багато ГОСТів із-за недоцільності їх застосування в Україні - скасовано, 
але робота не завершена. 

Результати аналізу гармонізації національних і міждержавних стандартів з 
міжнародними та європейськими наведено в табл. 2. 

Із загальної кількості стандарти на продукцію становлять 38,2 %, на методи 
контролю – 52,6 %, інші стандарти (терміни та визначення понять, умови зберігання, 
пакування, маркування, транспортування тощо) – 9,2%. 

Стандарти на продукцію не гармонізовані, оскільки міжнародних і європейських 
стандартів на вивчені види продукції практично немає, і це зрозуміло, адже в кожній 
країні харчові продукти виготовляються за своєю технологією, рецептурою, з 
використанням вітчизняної сировини тощо. Тому вимоги національних стандартів на 
харчову продукцію не створюють технічні бар'єри в торгівлі, оскільки їх можна 
врегулювати угодами (контрактами) між торговими партнерами. Створюють технічні 
бар'єри в торгівлі переважно максимально допустимі рівні показників безпечності та 
методи їх контролю. Саме ці стандарти потребують гармонізації. 

На методи контролю чинними є 340 стандартів. Рівень їх гармонізації в 
середньому становить 73,8 %, а стандарти на загальні і органолептичні методи 
гармонізовано на 71,2 %, методи контролю зерна і продуктів їх перероблення на 
84,6%, молока і молочних продуктів – 86,5 %, менше гармонізовано стандартів на 
методи контролю м'яса і  м'ясних продуктів (64,7%). Стандарти на методи контролю 
гармонізовані із стандартами ISO (91,2 %) і EN (8,8 %). 
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Таблиця 2  
Гармонізація національних стандартів (ДСТУ і РСТ УРСР) стандартів з 

міжнародними та європейськими 

Продукція 
Методи 

контролю 
Інші 

стандарти 
Назва нормативних 

документів 
всього 

в т.ч. 
гармо-
нізовані 

всього 
гармо-
нізовані 

всього 
гармо-
нізовані 

Загаль
ний 

рівень 
гармо-
нізації 

Технологічні процеси в 
харчовій промисловості 
та  харчові продукти 
взагалі 

1 - 3 - 25 6 20,7 

Загальні та 
органолептичні методи 
аналізування 

- - 63 45 1 - 70,3 

Зернові, бобові культури 
та продукти їх 
переробляння 

72 - 52 40 8 4 33,3 

Молоко та продукти з 
переробленого молока 

50 - 89 77 6 1 52,4 

М'ясо, в т.ч. риба, та 
м'ясні продукти 

93 - 34 22 9 - 16,2 

Жири тваринні, 
рослинні, олії та насіння 
олійних культур 

31 - 99 67 10 - 47,8 

Всього 247 - 340 251 59 11 40,6 
 
В Україні  чинними на продукцію є 222 ГОСТ, на методи контролю – 195 та 

інші стандарти – 31. Вони не гармонізовані, оскільки в 70 – 80 рр., коли розробляли 
ці стандарти, проблема  гармонізації не була такою актуальною. 

Висновки: 
1. Аналіз сучасного стану стандартизації м'яса, молока, зернових та продуктів 

їх перероблення, жирів, олій, методів їх контролю свідчить про те, що чинними є 
1093 стандартів, в т.ч. національних – 645, міждержавних – 448 (41 %). Міждержавні 
стандарти необхідно переглянути на доцільність їх застосування в Україні. 

2. Гармонізація національних стандартів на методи контролю, в середньому, 
становить 73,8, що можна вважати задовільним. 

3. З метою максимального наближення національних стандартів до вимог 
міжнародних необхідно постійно відслідковувати появу нових стандартів у 
міжнародних організацій, що займаються стандартизацією харчових продуктів. 

4. В основу розроблюваних національних стандартів вкладати найновіші, 
найефективніші досягнення науки, техніки, передових технологій. 
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Міжнародні стандарти розробляються і приймаються на основі консенсусу щодо 

встановлених вимог країнами-членами міжнародних організацій ISO, EN, САС, ЄЕК 
ООН та інших. Тому продукція виготовлена і випробувана за вимогами міжнародних 
стандартів є конкурентоспроможною на світовому ринку.  

Для оцінювання сучасного стану нормативної бази харчової продукції було 
проведено аналіз вимог чинних національних стандартів (ДСТУ), міждержавних 
стандартів (ГОСТ). Чинними в Україні є значна кількість стандартів на такі  види 
продукції як молоко, м’ясо, риба, зерно, овочі, фрукти і продукти їх переробки, 
загальна кількість ДСТУ та ГОСТ становить 1572. Із цієї кількості стандартів на 
продукцію припадає 47,8 %, на методи контролю показників якості та безпеки — 39,8 
% та на інші об’єкти стандартизації — 12,4 %. 

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» [3] одним з принципів 
державної політики у сфері стандартизації є пріоритетність упровадження 
міжнародних стандартів. 

У результаті проведеного аналізу встановлено, що стандарти на продукцію,  
ДСТУ та ГОСТ практично не гармонізовані з вимогами міжнародних стандартів. 
Загальний рівень гармонізації ДСТУ на  продукцію — 1,4 % [2]. Це пояснюється тим, 
що міжнародних стандартів на продукцію  мало, а на харчову продукцію взагалі 
немає, адже вона виготовляється у кожній країні за своєю технологією, рецептурою, з 
використанням вітчизняної сировини. Тому вимоги стандартів на харчову продукцію 
не створюють технічні бар’єри в торгівлі, оскільки їх можна регулювати угодами 
(контрактами) між торговими партнерами. Створюють технічні бар’єри в торгівлі 
переважно максимально допустимі рівні показників безпечності та методи їх 
контролю. Саме ці стандарти потребують гармонізації. 

Висновки:  
1. Аналіз сучасного стану стандартизації різних видів харчової продукції 

свідчить про те, що на зазначену продукцію чинними є велика кількість НД різного 
рівня, національні стандарти (ДСТУ) — 52,2% чинних стандартів, міждержавні 
стандарти (ГОСТ) становлять 47,8% від загальної кількості,  . 

2. Рівень гармонізації національних стандартів (ДСТУ) на методи контролю з 
ISO та EN в середньому становить 72,6%, що можна вважати задовільним, бо саме 
вони є джерелом виникнення технічних бар’єрів у торгівлі. Гармонізація  
міждержавних стандартів (ГОСТ) становить лише 5,8%. 

3.. Аналіз стандартів САС, ЄЕК ООН та інших міжнародних (галузевих) 
організацій дають підставу рекомендувати вивчати вимоги цих стандартів, 
порівнювати з національними та своєчасно визначати доцільність їх упровадження в 
Україні, як національних. 
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Останнім часом перед населенням постало питання якості та безпеки товарів, 

які ми звикли бачити на полицях магазинів. З ростом вимог споживачів і посилення 
вимог Європейського законодавства стосовно безпеки харчових продуктів 
з’явилась необхідність створення єдиного стандарту для постачальників. 

Одним із головних документів, що підтверджують якість та безпеку продуктів 
є сертифікат відповідності, що зареєстрований в Українській державній системі 
сертифікації продукції – Система сертифікації УкрСЕПРО. У  результаті 
сертифікації виробник продукції або її продавець отримують офіційний документ – 
сертифікат відповідності, що засвідчує якість та безпеку даних товарів для 
споживачів, тобто підтверджує, що продукція перевірена незалежною 
акредитованою організацією, і в результаті перевірки було доведено її 
відповідність встановленим вимогам нормативних документів, тобто стандартів, 
що були розроблені, затверджені та діють на території України.  

Проте, на сьогоднішній день перелік продукції, що підлягає обов’язковій 
сертифікації в Україні, згідно  наказу Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 01.08.2005 №28, скоротився до 
мінімуму. Якщо ще недавно під обов’язковий контроль на якість підпадали 
консерви для дитячого харчування, то на сьогоднішній день вони виключені з 
цього переліку а підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
№451 від 06.05.2015 р.,обов’язково перевіряють лише міцні та слабоалкогольні 
напої. 
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Майже всі продукти, що надходять з-за кордону можуть проходити тільки 
добровільну сертифікацію, яка проводиться лише за згоди імпортера. 

В даний час в Україні здійснюється перехід від системи сертифікації в системі 
УкрСЕПРО до підтвердження відповідності продукції технічним регламентам. 
Регламенти повинні були прийти на зміну колишній системі стандартизації і 
регулювати тільки питання безпеки. Застарілі ГОСТи вже не відповідали сучасним 
вимогам до продукції. 

У 2005 році вступив у дію Закон України «Про технічні регламенти та 
процедури оцінки відповідності». Передбачалась заміна стандартів та норм згідно 
ДСТУ та СанПіНів на технічні регламенти. 

Для того, щоб максимально скоротити та спростити процедуру оцінки та 
підтвердження якості, передбачалось, що регламенти будуть вводитись законами 
прямої дії. Таким чином, при декларуванні продукції повну юридичну 
відповідальність за неправильність чи недостовірність наданих даних несе особа, 
яка оформила та підписала декларацію відповідності, тобто виробник або імпортер. 

Виникло питання відсутності національних стандартів по вимогам окремих 
технічних регламентів або об′єктів технічного регулювання з  метою забезпечення 
дотримання вимог технічних регламентів до продукції або до пов’язаних з ними 
процесів, тому розробляли норми, правила та стандарти, на базі директив та рішень 
Ради ЄС. 

Із розроблених технічних регламентів, що стосуються харчових продуктів, 
існує лише Технічний регламент, щодо правил маркування харчових продуктів. 

Регламент, розроблений з урахуванням вимог Законів України 
«Про безпечність та якість харчових продуктів», «Про захист прав споживачів», 
«Про дитяче харчування», а також положень Директиви Європейського 
Парламенту та Ради від 2 березня 2000 року № 2000/ 13/ ЄС по наближення 
законодавства держав-членів про етикетування, оформлення та рекламування 
продуктів харчування та Директиви Комісії від 30 січня 2008 року № 2008/ 5/ ЄС 
щодо обов’язкового зазначення на етикетці певних продуктів харчування деякої 
докладної інформації, окрім тої, що передбачена у Директиві 2000/ 13/ ЄС 
Європейського парламенту та Ради. 

Для забезпечення якості та безпеки продуктів вітчизняного виробництва, на 
підприємствах вводяться контроль якості згідно стандартів ISO, HACCP, GMP. 

Найпопулярнішою сертифікацією є сертифікація за стандартами ISO, HACCP. 
Дані стандарти також були адаптовані до нашого законодавства: ДСТУ ISO 9000: 
2007 – аналог ISO 9000: 2005 та ДСТУ ISO 9001: 2009 – аналог ISO 9001: 2008. 

Залежно від виду діяльності та етапів виробничого циклу продукції, на яких 
впроваджується система якості, організації-постачальнику рекомендується 
використовувати відповідні міжнародні стандарти серії ІСО 9000. 

Система стандартів (ISO 9001: 9003) тісно пов’язані та спрямовані, тобто 
кожний наступний стандарт визначає систему якості для більш вузької області, ніж 
попередня. 

Для виробництва харчових продуктів найбільш адаптованою є  система 
управління якістю НАССР. Вона спрямована не виявляти, а саме передбачати та 
попереджати помилки за допомогою поетапного контролю впродовж всього 
поетапного виробництва харчових продуктів. Сертифікація в системі НАССР 
підтверджує, що на підприємстві створені всі умови, що дозволяють виконати 
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вимоги Постанови Європейського парламенту та Ради № 852/ 2004 від 29 квітня 
2004 року стосовно санітарно-гігієнічних правил для виробництва харчової 
продукції. 

Міжнародні стандарти дозволяють організаціям доводити можливість 
систематично виробляти більш якісний вітчизняний продукт. 
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ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ВИМОГАМИ  
 
Т.В.Адамчук, старший науковий співробітник 
 
ДП “Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової та хімічної безпеки імені академіка 
Л.І. Медведя Міністерства охорони здоров'я України” 

 
Для забарвлення харчових продуктів використовуються барвники, які  містять в 

собі природні пігменти рослинного або тваринного походження - природні барвники,  
а також синтетичні або штучні барвники, які містять синтезовані хімічним шляхом 
пігменти, що не зустрічаються в природі. Для синтетичних барвників обов'язково, а 
для натуральних – вибірково встановлюються максимально допустимі рівні в готових 
харчових продуктах.  

В Україні, на момент набуття чинності постанови Кабінету Міністрів України 
від 8 вересня № 692, якою були скасовані деякі попередні постанови цього органу 
виконавчої влади, до переліку харчових добавок, дозволених до використання у 
харчових продуктах входили наступні барвники: Е100 Куркуміни, Е101 Рибофлавіни, 
Е102 Тартразин, Е104 Хіноліновий жовтий, Е110 Жовтий “сонячний захід” 
спеціальний жовтий FCF, Е120 Карміни, Е122 Азорубін, Е124 Понсо 4R, Е129 
Спеціальний червоний АС, Е131 Синій патентований V, Е132 Iндигокармін, Е133 
Діамантовий синій FCF, E140 Хлорофіли, E141 Мідні комплекси хлорофілів, Е142 
Зелений S, E150a Цукровий колер I простий, Е150b Цукровий колер II, Е150c 
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Цукровий колер III, Е150d Цукровий колер IY, E152 Вугілля, E153 Вугілля рослинне, 
E160a Каротини, E160b Екстракти аннато, E160с Маслосмоли паприки, E160е Бета-
апо-8- каротинол, E162 Червоний буряковий бетанін, E163 Антоціани, E164 Шафран, 
E170 Вуглекислі солі кальцію, Е171 Титану двоокис, Е172 Оксиди та гідроксиди 
заліза, Е175 Золото,  E181 Таніни харчові. 

В європейському документі, яким регламентується використання харчових 
добавок (Регламент (ЄC) № 1333/2008 Європейського Парламенту і Ради від 16 
грудня 2008 по харчовим добавкам), до переліку дозволених, крім вказаних вище, 
включені наступні барвники: Е123 Амарант, Е127 Еритрозин, Е151Чорний 
блискучий, чорний PN, Е155 Коричневий НТ, Е160d Лікопін, Е161b Лютеїн, Е161g 
Кантаксантин, Е173 Алюміній, Е 174 Срібло, Е 180 Рубіновий літол ВК. Крім того, в 
Регламенті ЄС 1333/2008 немає деяких барвників, які використовуються в Україні, а 
саме: E152 Вугілля, E153 Вугілля рослинне, E164 Шафран,  E181 Таніни харчові. 

Щодо максимально допустимих рівнів використання харчових барвників в 
харчових продуктах, то необхідно зазначити наступне.  В Регламенті ЄС 1333/2008 
наведено перелік барвників, які використовуються quantum satis (quantum 
satis/достатня кількість - означає, що не вказано максимальний числовий рівень і 
речовини мають використовуватись відповідно до раціонального виробничого 
процесу на рівні, не більшому ніж необхідно для досягнення поставленої мети, і за 
умов, що споживача не введено в оману), це: Е 101, Е140, Е141, Е150а, Е150b, Е150c, 
Е150d, Е153, Е160а, Е160с, Е162, Е163, Е170, Е171, Е172. Також зазначено, що ця 
норма не відноситься до продуктів, які вказані в таблиці 2 цього Регламенту 
“Продукти, в яких присутність харчових барвників не може бути дозволена в силу 
принципу перенесення”.  

В Україні також ці харчові барвники використовувались за технологічною 
необхідністю і не нормувались в готових до споживання харчових продуктах.  

Для інших харчових барвників, як в Україні, так і в Європейському Союзі, 
встановлено максимально допустимі рівні їх вмісту в харчових продуктах. 
Порівнюючи ці нормативи, можна зробити висновок, що в Україні рівні 
використання деяких синтетичних барвників у виробництві харчових продуктів були 
нижні ніж в ЄС. Наприклад, в Україні максимально допустимі рівні вмісту барвників 
Е102, Е122, Е131, Е132, Е133 в безалкогольних напоях становили 25,0 - 50,0 мг/л, а в 
Регламенті ЄС 1333/2008 - 100,0 мг/л; в кондитерських виробах відповідно 25,0-100,0 
мг/кг і 300,0 мг/кг. Крім того, сфера використання синтетичних барвників згідно 
Регламенту ЄС 1333/2008 значно ширша, ніж це було в українських нормативних 
документах.  

Для об'єктивності слід відмітити, що для барвників Е104, Е110, Е124 в 
європейському законодавстві в 2012 році були встановлені нові нормативи, які нижчі 
тих, які діяли в Україні. 

В умовах, коли ведуться наукові дискусії в країнах Європейського Союзу і 
США та існують неоднозначні тлумачення оцінки результатів вивчення токсичності 
деяких харчових добавок, а також враховуючи все більше навантаження раціону 
харчування харчовими добавками, у тому числі барвниками, ми, як суверенна країна 
не можемо беззаперечно приймати всі міжнародні регламенти їх використання. 

В Україні з 20 вересня 2015 року набув чинності Закон “Про основні принципи 
та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. Згідно статті 30 цього 
Закону “ Частиною Державного реєстру харчових добавок є харчові добавки, які 
визнані Європейським Союзом такими, що є безпечними для споживання людиною. 
Включення зазначених харчових добавок до Державного реєстру харчових добавок не 



Тематичне питання: ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Тематический вопрос: ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

349 

залежить від затвердження чи будь-яких інших дій стосовно створення та/або ведення 
центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію 
державної політики у сфері охорони здоров’я, Державного реєстру харчових 
добавок”. Тобто, передбачено автоматичне включення дозволених в Європейському 
Союзі харчових добавок до вітчизняного реєстру. 

Вважаємо правильним розгляд питання щодо включення харчових добавок, у 
тому числі барвників, до реєстру в Україні через процедуру державної реєстрації 
(експрес реєстрації), передбаченої Законом України “Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”, як добавок, схвалених 
міжнародними організаціями. В ході проведення реєстрації необхідно розглянути 
результати токсикологічних досліджень харчових добавок та затверджені значення їх 
гігієнічних нормативів. Тільки у разі наявності однозначної доказової бази щодо їх 
безпечності, можлива їх реєстрація в Україні. Вказана вище норма статті 30 
позбавляє Україну частини суверенного права визначати вимоги безпечності до 
об’єктів середовища життєдіяльності людини. 

Україна проводить гармонізацію свого законодавства з європейським, і в цьому 
процесі ми маємо базувати свої санітарні та фітосанітарні заходи на міжнародних 
стандартах, в тому числі, використовуючи міжнародні підходи і принципи щодо 
регламентації харчових добавок. У разі, коли міжнародними документами не 
встановлено нормативи для харчових добавок, або такі нормативи встановлюють 
рівень захисту споживачів менший, ніж визначений національним законодавством, 
застосовуються нормативи, встановлені національним законодавством. 

Таким чином, вважаємо, що в ході розгляду питання гармонізації регламентів 
використання харчових добавок основним підходом до прийняття рішення, має бути 
їх безпечність і недопущення зниження рівня захисту здоров'я населення. 
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Башкирский институт технологий и управления 
(филиал) федерального  государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет технологий 
и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 
университет)» 

 
В XXI в. на глобальном рынке в условиях жесткой конкуренции на современном 

языке бизнеса стало высокое качество товаров и услуг. 
Президент Украины Петр Порошенко в сентябре 2015 года подписал закон "О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно 
пищевых продуктов" (1602-VII). 
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Закон ставит своей целью гармонизацию законодательства Украины в сфере 
безопасности и качества пищевых продуктов с законодательством ЕС, обеспечение 
высокого уровня качества продукции и защиты интересов потребителей, повышение 
конкурентоспособности украинских пищевых продуктов и снижение их стоимости. 

Закон предусматривает создание единого контролирующего органа в сфере 
безопасности пищевых продуктов, уточнение терминологии, видов правонарушений 
и мер наказания в данной сфере. Предполагается, что разрешительные документы и 
процедуры, которые отсутствуют в ЕС, будут отменены и в Украине. Кроме того, 
предполагается внедрение европейских принципов регулирования ГМО, в частности, 
в части регистрации источников ГМО, а не продуктов, произведенных из них. 

Гармонизация стандарта — это приведение его содержания в соответствие с 
другим стандартом для обеспечения взаимозаменяемости продукции (услуг), 
взаимного понимания результатов испытаний и информации, содержащейся в 
стандартах.  

Гармонизация стандартов имеет важнейшее значение для расширения 
взаимовыгодного обмена товарами (услугами), заключения соглашений по 
сертификации, развития и углубления промышленного сотрудничества и 
совместного решения научно-технических проблем, повышения и обеспечения 
качества продукции, оптимизации затрат материальных и энергетических ресурсов, 
повышения эффективности мер по безопасности труда и защите окружающей среды. 

Главное - гармонизировать национальные стандарты международным, а именно 
европейские, т.к. Украина - часть Европы. После распада СССР Украине досталось в 
наследство более 50000 стандартов (20000 – государственные, остальные 
отраслевые). 28 тыс. еще только предстоит оценить, как их применять в новых 
условиях. Не гармонизировав их к международным, в т.ч. и к российским, просто 
нельзя дальше работать, развивать экспорт. Старые ГОСТы – барьер не только на 
пути в ЕС, но уже и в страны СНГ. Программа интеграции Украины в Европу 
предусматривает внедрить в ближайшем будущем около 7000 современных 
стандартов (860 - в этом году).  

Для возрождения экономики Украины необходимо улучшить качество и 
конкурентоспособность продукции, создать условия для полного раскрытия 
потенциала предприятий, достижение делового совершенства, оказывать всяческую 
поддержку и содействовать развитию сферы управления качеством. 

То есть обеспечение улучшения качества должно стать задачей 
общегосударственного значения, а основным путем его решения - государственная 
поддержка современных методов управления качеством и деловой активностью. 

Совершенствование системы стандартизации, применение международных 
стандартов – неплохая предпосылка для создания предприятием систем обеспечения 
качества, способных значительно повысить конкурентоспособность отечественной 
продукции. 

Хотя международные рекомендации по стандартизации не являются 
обязательными для всех государств, однако соответствие продукции нормам 
международных стандартов определяет ее стоимость и конкурентоспособность на 
международном рынке. Применение международных стандартов качества открывает 
обширные возможности для выхода российских предприятий на международный 
рынок. 

Стандартизация является ключевым фактором поддержки ряда направлений 
государственной политики, таких как конкуренция, внедрение инноваций, 
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устранение торговых барьеров, расширение торговли, защита интересов 
потребителей, защита окружающей среды и многих других направлений. 

Стандартизация, совмещаемая с законодательством, способствует более 
эффективному техническому регулированию на государственном уровне. 
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Резкое ухудшение экологической ситуации практически во всех регионах мира, в 

первую очередь, связанное с антропогенной деятельностью человека, оказало 
существенное влияние на качество и безопасность пищевых продуктов. Поэтому в 
решении проблемы сохранения здоровья населения одной из основных задач 
современного общества является создание всех условий для пищевой безопасности. 

Важная роль в этом процессе принадлежит государственной системе 
здравоохранения. В проекте Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС 
предусмотрено, что стороны будут развивать сотрудничество в области 
общественного здоровья с целью повышения уровня его безопасности, как 
предпосылки устойчивого развития и экономического роста. При этом, по-нашему 
мнению, в этой части интеграция с Европейским Союзом должна базироваться на 
развитии существующей системы государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, оставив все то позитивное и научно обоснованное, что позволяет 
поддерживать существующий уровень защиты населения, адаптировав все новое, что 
ныне активно и эффективно используется международным сообществом. 

Пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 30 октября 2011 года 
№ 1089 "Некоторые вопросы выполнения пункта 327 Отчета рабочей группы из 
рассмотрения заявки Украины о вступлении во Всемирную торговую организацию 
(ВТО)» предусмотрено, что если международный норматив устанавливает уровень 
защиты потребителей меньше, чем национальный, применяются установленные 
действующим национальным законодательством нормативы.  
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В последние десятилетия среди многочисленных опасных для здоровья человека  
химических факторов окружающей среды особое внимание привлекают 
микотоксины, образующиеся в процессе жизнедеятельности микроскопических 
грибов. Последние  чрезвычайно широко распространены в природе и при 
благоприятных условиях (в частности, повышенные влажность и температура) могут 
загрязнять различные пищевые продукты, а также сырье для их производства и корма 
сельскохозяйственных животных. Известно, что микотоксины могут попадать в 
организм человека по пищевым цепочкам – с молоком и тканями животных, 
потребляющих корм, загрязненный данными веществами. Эта группа контаминантов  
служит причиной загрязнения пищи на любом этапе их производства и хранения, в 
том числе, в домашних условиях. При этом они могут загрязнять пищевые продукты 
и корма как растительного, так и животного происхождения в процессе их 
производства , приготовления и хранения.  

Данная группа веществ отличается высокой токсичностью, некоторые из них 
обладают мутагенным, тератогенным и канцерогенным действием. На сегодняшний 
день известно около 200 видов микроскопических грибов, способных продуцировать 
более 400 микотоксинов, в частности, афлатоксины, рубротоксины, охратоксины, 
фумонизины и трихотоцены.  

Безусловно, в процессе приведения действующих в Украине максимально 
допустимых уровней содержания химических загрязнителей пищевых продуктов в 
соответствие с требованиями Регламента Европейской Комиссии № 1881/2006 от 19 
декабря 2006 года должен быть использован принцип предоставления преимущества 
нормам и регламентам, которые гарантируют существующий на сегодня в Украине 
уровень защищенности здоровья населения.  

С использованием указанного выше принципиального подхода  в процессе 
работы над адаптацией отечественных гигиенических регламентов микотоксинов в 
пищевых продуктах к требованиям ЕС нами предложено: 

- утвердить в качестве национальных величины гигиенических нормативов 
Регламента Европейской Комиссии № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, если они 
тождественны действующим в Украине или более гарантировано защищают здоровье 
потребителей пищевых продуктов, а также если они отличаются от действующих в 
Украине в пределах погрешности соответствующих методик испытаний; 

- оставить без изменений более "жесткие" величины национальных 
гигиенических нормативов, действующих в Украине на протяжении нескольких 
десятилетий, основанных на многолетнем отечественном опыте токсиколого-
гигиенической оценки химических веществ, на данных об особенностях влияния 
каждого из микотоксинов на состояние здоровья, а также подтвержденных 
многолетним опытом санитарно-эпидемиологического надзора за безопасностью 
пищевых продуктов; 

- оставить без изменений величины национальных гигиенических нормативов 
содержания микотоксинов в тех пищевых продуктах, в которых по состоянию на 
сегодня они не регламентированы директивами ЕС. 

Приведенные выше подходы, основанные на весомых научных данных о 
токсиколого-гигиенических свойствах известных микотоксинов, а также 
действующих отечественных и международных регламентах их содержания в 
пищевых продуктах, позволили дополнить проект изменений действующего 
санитарного законодательства Украины нормативами, установленными Директивой 
Совета ЕС № 1881/2006, в частности: 
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- афлатоксина В1 на уровне не более 5 мкг/кг в нижеследующих пищевых 
продуктах: мясо и птица свежие, охлажденные и замороженные, консервы из мяса и 
птицы, колбасные изделия, субпродукты сельскохозяйственных животных и птицы, 
почки и продукты их переработки, яйца и яйцепродукты, яичный порошок, крупы, 
мука, хлеб, конфеты и подобные изделия, какао, какао-порошок, шоколад, кофе, чай, 
масло, изоляты и концентраты белка, казеин, отруби пшеничные, а также на уровне 
не более 0,1 мкг/кг в молокопродуктах, молоке сгущенном, молоке и молочных 
продуктах сухих, сырах и сырных изделиях, масле животном (коровьем); 

 - охратоксина А в пищевых продуктах для детского питания на уровне не более 
0,5 мкг/кг, в пшеничной клетчатке (глютен) для промышленной переработки – не 
более 8 мкг/кг. 

- патулина на уровне не боле 50 мкг/кг в овощах, картофеле, фруктах и ягодах; 
- дезоксиниваленола в макаронных изделиях на уровне не более 750 мкг/кг. 
Приведенные выше подходы позволили гармонизировать величины максимально 

допустимых уровней содержания микотоксинов в пищевых продуктах к требованиям 
регламента Совета ЕС № 1881/2006, исключив при этом возможные барьеры на пути 
поступления продукции сельского хозяйства на рынки Украины и ЕС. 
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Вінницький коледж НУХТ 

 
Україна взяла чіткий курс щодо вступу до ЄС. Це безумовно поступ до 

прогресу, поступ до сучасних технологій виробництва харчових продуктів. Членство 
у ЄC зобов'язує українських товаровиробників, які бажають бути 
конкурентоспроможними поряд із закордонним виробником, прийняти ті закони та 
правила харчового законодавства, що діють на теренах цього співтовариства. 

Харчове законодавство країн, що є членами ЄC, досить вимогливе до 
виробників харчових продуктів і стоїть на захисті здоров'я споживачів. Вітчизняні 
виробники молокопродуктів з осторогою спостерігають за законотворчим 
процесом в галузі виробництва сировини та молокопродуктів. Це пов'язано з тим, 
що міжнародні вимоги щодо виробництва, а також якості та безпечності молока 
та молокопродуктів значно суворіші, ніж національні [1]. До того ж, серед 
громадян України існують стереотипи  про низьку якість вітчизняної продукції. 
Метою даної наукової роботи було: 
• встановити відповідність незбираного молока українського виробництва  

європейським стандартам; 
• зруйнувати або підтвердити стереотипи українського суспільства стосовно 

якості незбираного молока; 
• закріпити професійні навички студентів технологічного відділення у 

визначенні якості сирого молока. 
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Завданнями даної наукової роботи було: 
1. Встановити якість незбираного молока (11 зразків), використовуючи 

наступні методи: 
• проба на редуктазу; 
• визначення густини; 
• визначення строку скисання молока; 
• мікроскопія незбираного молока. 
2. Визначення відповідності отриманих результатів українським та 

європейським стандартам. 
Огляд існуючих точок зору на проблему 
З-поміж усіх аспектів впровадження європейських стандартів хотілося б 

виділити ті, що безпосередньо зачіпають інтереси виробників. 
Перша група проблем пов’язана із додержанням передбачених законодавством 

ЄС санітарно-гігієнічних вимог щодо виробництва молочної сировини, 
Друга група проблем пов’язана із необхідністю узгодження національних 

критеріїв безпечності і якості молочної сировини. Відповідно до ДСТУ 3662-97 
«Молоко та молочні продукти. Вимоги при закупівлі» загальне бактеріальне 
обсіменіння молока вищого сорту складає менш ніж 300 тис./см³, першого - менш 
ніж 500 і другого – менш ніж 3000 тис./см³. Згідно з Регламентом (ЄС) № 853/2004 
бактеріальне обсіменіння молока має складати не більш ніж 100 тис./см³. Теж саме 
стосується кількості соматичних клітин: за ДСТУ 3662-97 їх має бути не більш ніж 
400, 600 та 800 тис./см³ для вищого, першого та другого ґатунків відповідно, у той 
час як за Регламентом (ЄС) № 853/2004 максимальна кількість соматичних клітин не 
має перевищувати 400 тис./см³. Винятком є лише ґатунок «екстра», який відповідає 
вимогам європейського законодавства. 

Крім того, потребує коригування перелік антибіотиків, щодо яких встановлено 
рівні їх максимального вмісту у молоці. Якщо відповідно до вимог ЄС визначено 68 
видів таких фармакологічних речовин, то у ДСТУ 3662-97 та чинних медично-
біологічних вимогах і санітарних нормах якості харчової сировини і продуктів 
харчування, затверджених ще у 1989 році, їх три.  

Третя група проблем пов’язана з відшкодуванням витрат на здійснення 
офіційних заходів контролю. , 

У нашій країні в загальних обсягах закупівлі молока ґатунки «екстра» і вищий 
становлять усього 7,1%, перший – 18,2, другий – 74,3. Тобто здебільшого якість 
сировини низька, а собівартість її у населення – висока [8]. 

Передбачувані дослідження   
Для проведення даної науково-дослідної роботи були використані 11 зразків 

молока з господарств приватного сектору, купленого на вінницькому 
привокзальному ринку (по 3 зразки з кожної проби). 

� Визначення бактеріальної забрудненості сирого молока за  пробою на 
редуктазу дало наступні результати: вцілому сире молоко господарств приватного 
сектору характеризується достатньо високою якістю – лише 3 зразки з 11 втратили 
забарвлення через 4 години замість більш ніж 5,5 годин, тобто мали задовільну 
якість. Решта знебарвлювалась набагато довше зазначеного максимального часу (5,5 
годин), що свідчить про добру якість за пробою на редуктазу.  

� За густиною всі зразки молока  відповідають вимогам стандарту. 
� Видима коагуляція молока (скисання) склала дві доби для всіх зразків, 

утворивши рівномірний щільний згусток без сироватки. 
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� При проведенні мікроскопії були виявлені окремі клітини молочно-кислих 
мікроорганізмів  і значні достатньо щільні фрагменти молочного білка. 

Молоко фермерське (виробники із Стрижавки та Оленівки) відповідає вимогам  
Державного стандарту України.   

Висновки. Потенційно Україна може випускати високоякісну 
конкурентоспроможну продукцію навіть за умов по дворового збору молока (адже 
домашнє молоко показало гарні результати), але подібна мета потребує покращення 
українського законодавства в даному напрямку, посилення контролю за якістю 
продукції як зовні, так і в середині підприємств, і, головне, створення швидких, але 
комфортних умов для переходу селянських господарств до норм Євросоюзу 
(безвідсоткові кредити, широкомасштабна безкоштовна освітня програма тощо). І 
головне, впевненість в тому, що всі ці зусилля не будуть зруйновані корупцією та 
свавіллям чиновників. 

Потенційно, є цілком можливий перехід подвірних господарств, що складаються 
з 1-3 корів, до більших, що складаються з кількох десятків (домашніх міні-ферм, що 
переходять у спадок) в результаті укрупнення та розвитку домашнього фермерства. 
Подібні тенденції вже прослідковуються, при чому за умови мінімальної підтримки 
держави. Якщо ж сільське господарство, зокрема молочарство, стане пріоритетом  
розвитку держави, європейський ринок матиме надзвичайну кількість українського 
молока. [9] 
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Однією із умов гарантування безпечності харчової продукції є контролювання за 

показниками безпечності. 
Основна вимога, яку висуває ЄС, - харчові продукти, що виробляються країнами, 

які бажають вступити до ЄС, та що імпортуються до ЄС, повинні відповідати таким 
самим стандартам, як і продукти, вироблені у межах ЄС. 

В зв’язку з цим розширенню ринку збуту вітчизняної продукції потребує 
гармонізації показників вмісту забруднюючих речовин з міжнародними вимогами та 
директивами ЄС і забезпечення застосування зазначених показників в Україні. 

Нітрати широко використовуються при вирощуванні плодоовочевої продукції. 
Токсична дія нітратів на організм людини проявляється через продукт їх відновлення – 
нітрити. Характер токсичної дії нітритів подвійний. По-перше, через утворення 
метгемоглобіну. По-друге, через блокування на певних етапах окислювально-
відновлювальні реакції у клітинах, обумовлюють стан гіпоксії з відповідним 
проявленням для кожного органу. Синтез нітрозамінів може відбуватись як у продуктах 
харчування в процесі їх кулінарної обробки, домашнього консервування, зберігання, так 
і власне у організмі людини. Особливо страждають антиоксидантні системи коли 
нітрати і нітрити діють разом з кадмієм та свинцем. Це призводить до порушень 
функцій антиоксидантної, мікросомальної систем, до зростання ендогенної інтоксикації 
та підвищення проникності плазматичних мембран. Останнім часом дослідження 
зарубіжних дослідників не підтверджують даних  про реальну небезпеку споживання 
плодоовочевої продукції, що містить нітрати. Існує думка, що ризики від недостатнього 
вживання овочів та фруктів значно більші, ніж ризики від надходження нітратів.  

На сьогодні ж в ЄС і в Україні нормування нітратів у рослинницькій продукції 
різне. 

В Україні чинні такі документи: 
1. МБТиСН № 5061-89 (Медико-биологические требования и санитарные нормы 

качества продовольственного сырья и пищевых продуктов);  
2. ВМУ 1988 (Временные методические указания. Допустимое содержание 

нитратов в отдельных пищевых продуктах для населения Украинской ССР);  
3. СанПиН 42-123-4619-88 (Санитарные правила и нормы. Допустимые уровни 

содержания нитратов в продуктах растительного происхождения и методы их 
определения);  
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4. СанПіН 4.4.2.030-1999 ( Державні санітарні правила і норми захисту 
|продовольчої сировини та продуктів |харчування від забруднення нітрозамінами). 

Останнім часом розроблені «Державні санітарні норми і правила «Медичні вимоги 
до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини» від 29.12.2012 
за № 1140 містить короткий пункт 4.20, де йдеться про нітрати без уточнень нормативів. 

З 2016 року вводиться у дію «Регламент про встановлення максимального рівня 
певних забруднюючих речовин у продуктах харчування». Нітрати регламентуються, у 
відповідності до регламенту ЄС №1881/2006, однак містять  також нормативи, що чинні 
в Україні на сьогоднішній день. Перелік продукції, в якій нормується вміст нітратів, що 
діє в Україні та такий, що планується ввести з 2016 року, значно ширший від того, що 
діє у Євросоюзі. В Україні врегульовані ГДК нітратів для картоплі, капусти 
білокачанної, моркви, томатів, огірків, буряку столового, цибулі ріпчастої, цибулі перо, 
листових овочів ( щавель, капуста салатна, петрушка, селера, кінза, кріп тощо), дині, 
кавуни, гарбузів для виготовлення консервів для дитячого харчування, яблука, груші, 
винограду столових сортів. Згідно з директивою ЄС вміст нітратів регламентовано 200 
мг/кг для продуктів дитячого харчування, в інших продуктах на рівні від 2000 до 7000 
мг/кг, максимальний вміст нітратів передбачено у рукколі – 7000 мг/кг. 

Результати наших досліджень 280 зразків овочів та фруктів за методами згідно з 
СанПиН 42-123-4619-88 наведені у таблиці  

 
Таблиця 

Фактичне значення, мг/кг 
Група продуктів 

Допустимі 
рівні, мг/кг, 
не більше 

Свіжі та 
свіжозаморожені 

Сушені і 
концентровані* 

Консерви 
овочеві 

Картопля 250 52,0 20,0 54,2 
Капуста пізня 500 128,9 - - 
Морква пізня 250 37,8 133,2 55,6 
Томати 150 12,2 32,9 29,6 
Огірки 150 (300**) 87,4 - 43,7 
Буряк  1400 - 1120,0 419,3 
Цибуля ріпчаста 80 44,1 80,0  
Цибуля перо 600 (800**) 260,0 - - 
Листові овочі 2000 (3000**) 281,9 - - 
Перець солодкий 200 (400**) 5,9 15,0 41,1 
Кабачки 400 - - 144,0 
Гарбузи 200 - - 62,7 
Яблука 60,0 15,4 19,1 14,1 
Груші 60,0 - 13,2 12,1 
Виноград 60,0 - 19,6 9,0 

*у перерахунку на вихідну продукцію. 
** захищений грунт 
 
Врегулювання питання про гармонізацію нормативів вмісту нітратів у 

плодоовочевій продукції і надалі залишається актуальним. 
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Гриби є традиційним продуктом у раціонах харчування населення населення 

України і вносять вагомий внесок у стабільність харчування населення. 
Метою дослідження було вивчення питання щодо регламентації консервантів 

сорбатів та бензоатів у грибах маринованих та салатах на базі грибів маринованих 
згідно з чинними вітчизняними та міжнародними нормативно-правовоми актами.  

Задачею роботи було проведення аналізу, систематизації та узагальнення 
наявних даних вітчизняної та зарубіжної літератури щодо фізико-хімічних 
характеристик та токсикологічних властивостей харчових добавок сорбатів та 
бензоатів. Було проаналізовано наявні специфікації зазначених харчових добавок.  

В результаті проведеного дослідження було встановлено, що відповідно до 
Загального Стандарту Кодексу по харчовим добавкам (Codex General Standard for 
Food Additives. CODEX STAN 192-1995, Rev 14-2013) допущено використання як 
харчових добавок наступних форм сорбатів та бензоатів: INS (E) 200 Сорбінова 
кислота; INS (E) 201 Сорбат натрію;INS (E) 202 Сорбат калію;INS (E) 203 Сорбат 
кальцію; INS (E) 210 Бензойна кислота;INS (E) 211 Бензоат натрію;INS (E) 212 
Бензоат калію;INS (E) 213 Бензоат кальцію. 

Для харчових добавок сорбатів JECFA встановлено значення ДДД – 0-25 мг/кг 
ваги тіла/добу; для харчових добавок бензоатів JECFA встановлено значення ДДД 0 – 
5 мг/кг . 

Згідно із даними досліджень щодо споживання харчових продуктів населенням 
України,  споживання грибів становить в середньому 30 г/на добу на людину. Лише 
третя-п’ята частина грибів споживається у вигляді маринованої продукції. Якщо 
уявити сценарій, що 1/3 всіх  споживаних грибів є маринованими із вмістом 
сорбінової та бензойної кислот разом 2000 мг/кг продукції (згідно з рекомендаціями 
міжнародних установ), то при вживанні маринованих грибів в кількості 10 г на добу 
людина масою тіла 60 кг буде мати навантаження за рахунок маринованих грибів  
0,167  мг/кг/добу тобто 0.41 % ДДД сорбінової кислоти, 0,205% ДДД бензойної 
кислоти. Якщо бензойну кислоту та її солі використовувати окремо (згідно з 
рекомендаціями не більше 2000 мг/кг продукції) то навантаження буде становити 
0,41%  від ДДД бензойної кислоти.   
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Нормативи вмісту харчових добавок відповідно до Загального Стандарту 
Кодексу по харчовим добавкам (Codex General Standard for Food Additives. CODEX 
STAN 192-1995, Rev 14-2013), мг/кг, не більше: сорбати (в перерахунку на сорбінову 
кислоту) – 1000; бензоати (в перерахунку на бензойну кислоту) – 2000. 

Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту і Ради №1333/2008 у 
категорії харчових продуктів «04.2.2 Fruits and vegetables in vinegar, oil, or brine» 
максимальний рівень сорбатів та бензоатів у фруктах та овочах в оцті, олії та розсолі 
не повинен перевищувати 2000 ( мг/кг або мг/л), 

Відповідно до Технічного регламенту Митного союзу ТР ТС 029/2012 «Вимоги 
безпечності харчових добавок, ароматизаторів та технологічних допоміжних засобів» 
(Прийнятий Рішенням Євразійської економічної комісії від 20 липня 2012 р. № 58) 
для харчових добавок сорбатів та бензоатів встановлені значення максимальних 
рівнів в різних групах овочів, а саме: овочі мариновані, солоні або в олії (окрім 
маслин). – не більше 2000 мг/кг. 

Згідно з чинними до останнього часу Постановою Кабінету Міністрів України 
№12 від 04. 01. 1999 року (з доповненнями, внесеними відповідно до Постанов 
Кабінету Міністрів України № 342 від 17. 02. 2000, № 1140 від 21. 07. 2000, № 1656 
від 08. 11. 2000, № 674 від 21. 06. 2001, № 143 від 11. 02. 2004), при виробництві 
харчових продуктів в Україні дозволяється використання як харчових добавок E 200 
Сорбінова кислота, E 201 Сорбат натрію, E 202 Сорбат калію, E 210 Бензойна 
кислота, E 211 Бензоат натрію.  

Максимальні рівні сорбінової кислоти та її калієвої, кальцієвої та натрієвої 
солей, а також бензойної кислоти та бензоату натрію для деяких продуктів 
встановлено «Медико-биологическими требованиями и санитарными нормами  
качества продовольственного сырья и пищевых продуктов» МБТ и СН 5061 – 89 . 
Крім того, Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 25 від 
17.07.2003 «Про затвердження значень гігієнічних нормативів вмісту харчових 
добавок у харчових продуктах (Е-200, Е-201, Е-202)» встановлено максимальний 
рівень для сорбінової кислоти та її солей у начинках шоколадних цукерок – 1000 
мг/кг. Чинні в Україні максимальні рівні зазначених харчових добавок нами 
розглянуті і узагальнені.  

Відповідно до статті 8 Закону України «Про безпечність та якість харчових 
продуктів», що був чинним до 20.09.2015, яка була чинна до вересня 2015 р.,  
Національна Комісія України з Кодексу Аліментаріус рекомендувалв, а Головний 
державний санітарний лікар України затверджував рівні вмісту у харчових продуктах 
харчових добавок.  

За результатами проведеної роботи рекомендовано розширення галузі 
використання сорбатів та бензоатів для грибів маринованих, що відносяться у 
відповідності з Регламентом Європейського Парламенту і Ради №1333/2008 до 
харчових продуктів «04.2.2 Fruits and vegetables in vinegar, oil, or brine». 
Максимальний рівень сорбатів та бензоатів у фруктах та овочах в оцті, олії та розсолі 
не повинен перевищувати 2000 ( мг/кг або мг/л). Для забезпечення визначення рівня 
сорбатів та бензоатів ДСТУ 5050:2008; ДСТУ 4931:2008; ГОСТ 30670-2000; ДСТУ 
4958:2008. 
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На здоровье человека в первую очередь оказывают влияние его образ жизни и 

правильное питание. Пища является источником энергии и необходима для 
развития человеческого организма, но при определенных условиях может вызвать 
заболевания из-за неправильного питания. Здоровое питание сочетает в себе два 
элемента − полноценность и безопасность. Употребление пищи связано с рядом 
рисков, которые, с одной стороны, вызваны загрязнением самих продуктов, 
имеющим химический или микробиологический характер. Для предотвращения 
этого риска в пищевой промышленности введена система НАССР. С другой 
стороны, риск может быть связан с недостаточным количеством питательных 
веществ в пищевых продуктах и напитках (их излишком или дисбалансом). 
Уменьшение этого риска, как и преодоление возможных последствий, требует 
предварительных знаний ряда факторов, связанных с влиянием пищевых продуктов 
и их питательных веществ на состояние здоровья человека. На основании 
результатов научных исследований в странах ЕС и во многих других регионах мира 
вводят меры, с помощью которых потребители будут иметь возможность делать 
свой осознанный, обоснованный и ответственный выбор пищевых продуктов и 
напитков. Разные виды пищевых продуктов имеют различный химический состав, а 
отсюда и различное питательное значение, и по-разному обеспечивают 
потребности организма человека питательными веществами. При 
сбалансированном питании человек, используя максимально возможное 
разнообразие продуктов, в наиболее полной мере удовлетворяет свои жизненные 
потребности.  

Огромное количество продуктов, предлагаемых в торговой сети, с точки зрения 
их безопасности является большим вызовом как для потребителей, так и для 
контролирующих органов. Европейский союз принял Регламент 1196/2011 с 
требованиями к производителям пищевых продуктов отображать на этикетках не 
только количество основных компонентов, но и среднее количество дневного 
приема пищевого продукта в процентах на 100 г, 100 мл или на указанную порцию 
продукта [2]. Целью этого было в первую очередь уменьшить проблемы со 
здоровьем потребителей, сделав основной акцент на осознании потребителем 
необходимости здорового питания с помощью самоконтроля [1]. Если продукт 
представлен в торговой сети, то он должен быть безопасным. Сегодня это основное 
положение во многих странах остается только пожеланием. Увеличение объема 
информации на этикетках, несомненно, вызывает сложности, как для 
производителей продукции, так и для ее потребителей [3]. Это относится не только 



Тематичне питання: ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Тематический вопрос: ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

361 

к необходимости размещения большего объема информации на ограниченной 
площади этикетки, но и к самой информации [4]. Ее большая часть понятна 
меньшей части потребителей и преимущественно тем, кто предварительно 
подготовлен. 

Нанесение маркировки на пищевые продукты в соответствии с требованиями 
Европейских регламентов 432/2012, 1169/2011, 1333/2008, 1924/2006 [1, 2, 5, 6]. 
является сложной многопрофильной задачей, решаемой многочисленными 
исследователями из разных стран Европейского Союза. 

В рамках международного проекта Седьмой рамочной программы 
Европейского союза FP7-PEOPLE-2012-IRSES: «NUTritional LABeling Study in 
Black Sea Region Countries» (NUTRILAB) коллективом ученых 12 университетов из 
5 стран Черноморского региона проводились исследования потребительского 
рынка этих стран. Основная цель исследований – создать образ современного 
среднестатистического потребителя и установить его поведение при выборе 
пищевых продуктов и напитков. В рамках проекта были изучены Европейские 
регламенты, были определены категории информации, которые ясно определены и 
могут быть статистически проанализированы. Такой информацией является: 
наименование продукта, состав продукта, компоненты вызывающие аллергию, 
количество определенных ингредиентов, объем продукта, срок годности продукта, 
специальные условия хранения или применения, название и адрес производителя, 
страну происхождения, инструкции по приготовлению, язык, размер шрифта, 
энергетическую ценность, жиры, белки, углеводы, сахара, соль, пищевые волокна, 
витамины, минералы и т.д. 

В соответствии с этими критериями изучалась маркировка пищевых продуктов, 
произведенных в Украине, проводился анализ полученной информации и ее 
соответствие требованиям Европейского регламента. 

Вторым направлением исследования являлось определение того, насколько 
адекватно понимает потребитель информацию, размещенную на этикетках 
пищевых продуктов, а также в какой мере обозначения на этикетках пищевых 
продуктов помогают потребителям делать осознанный выбор. 

Было проведено анкетирование потребителей, для того, чтобы выяснить: 
1. Читают ли потребители этикетки перед покупкой продуктов. 
2. Достаточно ли информации, представленной на этикетке для осознанной 

покупки. 
3. Влияют ли этикетки на процесс принятия решения о покупке. 
4. Получает ли потребитель пользу от этикеток. 
Было проведено анкетирование среди потребителей г. Харькова. Было 

опрошено 550 потребителей в возрасте 18 лет и старше. Все потребители были 
распределены по возрасту, полу, уровню образования, социальному статусу, 
семейному положению, наличию детей. 

Было выяснено, что на процесс принятия решения о покупке продуктов 
потребителем обычно влияет цена продукта, информация, размещенная на этикетке 
продукта, а также предыдущий положительный опыт потребителя. 
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Напої є невід’ємною складовою раціону харчування населення. Фактором 

ризику для напоїв є мікробіологічне псування, в результаті якого погіршуються 
сенсорні показники напоїв та з'являється небезпека для здоров'я споживачів.  

Спосіб холодної стерилізації засобом Velcorin® ( диметилдикарбонат (С4Н6О5) Е 
242, або диметиловий ефір піровуглецевої кислоти, диметилпірокарбонат) 
застосовується у багатьох країнах. Порівняно з диоксидом сірки, перевагами 
диметилдикарбонату є те, що він руйнується при виготовленні напоїв і не поступає в 
організм людини, не впливає на смак та колір вина, ефективно деактивує дріжджі у 
вині, зменшує затрати на фільтрацію за рахунок її оптимізації, забезпечує найвищу 
якість вина за рахунок запобігання ферментації, зменшення строків зберігання 
продукції на мікробіологічному карантині, відповідно зниження  витрат на 
зберігання готової продукції. 

Додавання велькорину  здійснюватися тільки за короткий період часу до 
заповнення пляшок; продукт, що використовується, повинен відповідати критеріям 
чистоти, встановленим в Директиві 2008/84/ЄС.  В Україні в 2002 році прийнята 
постанова Головного державного санітарного лікаря України  від 28.01.2002р. № 3 
«Про затвердження значень гігієнічних нормативів харчової добавки 
диметидикарбонат Е 242 у харчових продуктах”.  

Проведено науково-дослідну роботу «Дослідження щодо регламентації харчової 
добавки диметилдикарбонат (Е 242) у вітчизняних та міжнародних нормативно-
правових актах та наукового обґрунтування розширення сфери застосування та 
нормативів зазначеної речовини у сидрах та пері, у безалкогольних винах, фруктових 
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винах, слабоалкогольних винах, ароматизованих винах, ароматизованих напоях та 
коктейлях на основі вина, інших алкогольних напоях, включаючи суміші 
алкогольних напоїв з безалкогольними напоями та спиртних напоїв з менш ніж 15% 
алкоголю». 

Обгрунтувано можливість розширення сфери застосування диметилдикарбонату 
(Е 242), а саме: у сидрах та пері, у безалкогольних винах, фруктових винах, 
слабоалкогольних винах, ароматизованих винах, ароматизованих напоях та 
коктейлях на основі вина, інших алкогольних напоях, включаючи суміші 
алкогольних напоїв з безалкогольними напоями та спиртних напоїв з менш ніж 15% 
алкоголю. Максимальний рівень використання – 250 мг/л. 

Представлені матеріали з обґрунтування технологічної доцільності застосування 
диметилдикарбонату, результати токсикологічних досліджень: дані про метаболізм, 
гостру, субхронічну та хронічну токсичність, мутагенну активність, канцерогенез та 
матеріали з оцінки ризику використання велькорину при виробництві продукції. 

Велькорин добре розчинний у спирті, середньо розчинний у воді. Відповідає 
Annex до Європейської Директиви 96/77 ЄС від 02.12.1996 р. Диметилдікарбонат 
додають до напою безпосередньо перед розливом. Дозування відбувається у 
спеціально закритій системі при суворому дотриманні вимог безпеки. При введенні в 
напій диметилдикарбонат розкладається протягом короткого часу (4 години в 
лимонаді при 20 0С) на двоокис вуглецю та метанол, які є також природними 
компонентами напоїв на основі фруктів або плодово-ягідних соків. Кількість 
метанолу, що утворюється незначна (із 250 мг диметилдикарбонату утворюється 120 
мг метанолу і 164 мг СО2). Науковим комітетом по харчовим продуктам 
(Європейський Союз), Управлінням по харчовим продуктам і лікарським засобам 
(США), а також Об’єднаним комітетом експертів з харчових добавок (JECFA) 
ФАО/ВОЗ була проведена оцінка токсикологічних досліджень. При цьому було 
схвалено застосування диметилдикарбонату для обробки різних напоїв в кількості до 
250мг диметилдикарбоната на літр напою.  

Диметилдикарбонат може додаватися до вина для таких цілей: мікробіологічна 
стабілізація розлитого в пляшки вина, що містить здатний до бродіння цукор; 
запобігання розвитку небажаних дріжджових грибків і молочних бактерій; блокуючи 
бродіння солодкого, напівсолодкого і напівсухого вина. Вимоги: додавання повинне 
здійснюватися тільки за короткий період часу до заливання в пляшки; продукт, що 
використовується, повинен виконувати критерії чистоти, встановлені в Директиві 
2008/84/ЄС; такий режим використання повинен бути зареєстрований в реєстрі, 
передбаченому частиною 2 статті 185с Регламенту (ЄС) 1234/2007. 

В Україні в 2002 році прийнята постанова Головного державного санітарного 
лікаря України  від 28.01.2002р. № 3 «Про затвердження значень гігієнічних 
нормативів харчової добавки диметидикарбонат Е 242 у харчових продуктах”. 

Розроблена «Методика виконання вимірювань вмісту метанолу в напоях після 
консервації диметилдикарбонатом (Е 242) методом газової хроматографії” МВВ 
081/12-0320-06, що атестована відповідно до ГОСТ 8.010-99. Отримано Свідоцтво 
про атестацію методики № МВВ 081/12-0320-06 від 13.10.2006р.  

Враховуючи токсикологічну характеристику диметилдикарбонату (Е 242), 
технологічні властивості, оцінку ризику застосування велькорину для виробництва 
сидрів та пері, безалкогольних вин, фруктових вин, слабоалкогольних вин, 
ароматизованих вин, ароматизованих напоїв та коктейлів на основі вина, інших 
алкогольних напоїв, включаючи суміші алкогольних напоїв з безалкогольними 
напоями та спиртних напоїв з менш ніж 15% алкоголю можна погодитися з тим, що 
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надані матеріали обгрунтовують розширення сфери застосування та нормативи 
зазначеної речовини  диметилдикарбонату (Е 242) у  сидрах та пері, у безалкогольних 
винах, фруктових винах, слабоалкогольних винах, ароматизованих винах, 
ароматизованих напоях та коктейлях на основі вина, інших алкогольних напоях, 
включаючи суміші алкогольних напоїв з безалкогольними напоями та спиртних 
напоїв з менш ніж 15% алкоголю . Максимальний рівень використання – 250 мг/л.   

 
 
 

 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ ДИРЕКТИВИ РАДИ 98/83/ЄС та 
ДСаНПіН 2.2.4-171-10. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ 
 
А.Є. Подрушняк, к.м.н. 
Н.О. Стадничук, науковий співробітник 
О.Н Голинько, к.м.н.  
С.М. Кузьминський, провідний науковий 
співробітник 
А.А. Деміч, науковий співробітник  
ДП «Науковий центр превентивної токсикології, 
харчової і хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя 
Міністерства охорони здоров’я України» 

 
Пріоритетним напрямком розвитку України є підготовка до вступу в ЄС. В 

рамках цієї підготовки цілий ряд правових, нормативно-провових та нормативно-
методичних документів потребують гармонізації з документами Євросоюзу. 

Розробка і впровадження ДСаНПіН 2.2.4-171-10  «Гігієнічні вимоги до води 
питної, призначеної для споживання людиною» (далі ДСаНПіН) відіграє важливу 
позитивну роль як удосконалений, порівнюючи з ГОСТ 2874, нормативний документ. 
Згідно з чинним законодавством України, а саме: Законом України "Про питну воду 
та питне водопостачання"  до системи стандартів у сфері питної води та питного 
водопостачання входять державні стандарти України та міжнародні стандарти, що 
визначають: державний стандарт на питну воду; державний стандарт на фасовану 
питну воду; методи, методики і засоби контролю та оцінки якості питної води. 
Відповідно до Закону України «Про Загальнодержавну програму "Питна вода 
України" на 2006-2020 роки» від 3 березня 2005 року № 2455-IV на 2006-2009 р.р. /2/ 
розроблено  "Питна вода. Гігієнічні вимоги та контроль якості з метою гармонізації 
національних стандартів, нормативно-правових актів у сфері питної води та питного 
водопостачання до стандартів Європейського союзу. В результаті виконання цієї 
програми були розроблені та затверджені у встановленому порядку Державні 
санітарні норми та правила «Вода питна, призначена для споживання людиною. 
Гігієнічні вимоги та контроль якості» (ДСанПіН 2.2.4-171-10, Наказ МОЗ №400 від 
12.05.2010 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції 1 липня 2010 р. за №452/17747) 
/3/. У документі встановлено вимоги як до води централізованого, так і до води 
нецентралізованого питного водопостачання, у тому числі й вперше в Україні, до 
виробництва фасованої питної води ( до речі, на відміну від сипучих або штучних 
харчових продуктів воду не фасують, а розливають і пакують у бутлі тощо). 

В той же час результати розгляду відповідності ДСаНПіН положенням 
Директиви Ради 98/83/ЄС (далі - Директива), свідчать, що документ вимагає 
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подальшого удосконалення та гармонізації з європейським законодавством у таких 
напрямках: розділ  «Терміни та визначення» потребує удосконалення і гармонізації з 
Директивою, згідно з якою вода питна бутильована є харчовим продуктом. 
Необхідно позбавитись поділу показників фізико-хімічного складу питних і 
бутильованих питних вод на групи, а також. привести у відповідність набір 
показників та значення цих показників. 

До прикладу це такі стосується таких надзвичайно небезпечних речовин, як 
вінілхлорид, епіхлоргідрин, бромати, що потрапляють у воду із полімерних 
трубопроводів та під час знезараження. Мікробіологічні показники в Директиві 
поділені за ступенем їх важливості на основні та індикаторні. В основну групу 
входять епідеміологічно значимі показники фекального забруднення води (E.coli і 
ентерококи). За індикаторними показниками оцінюють якість підготовки води, 
призначеної для споживання людиною, в цю групу входять коліформні бактерії, 
ОМЧ та, в якості технологічного показника очищення від паразитарних агентів, 
Clоstridium perfringens. Таким чином, основним показником, що характеризує 
епідемічну небезпеку води, тобто її фекальне забруднення, з 1998р введено пряме 
визначення E.coli і розроблені досить прості методи її контролю. Як індикатор 
потенційної небезпеки відносно паразитарних найпростіших (цист лямблій і ооцист 
кріптоспорідій) введено визначення Cl.perfringens, які знаходяться у поверхневих 
водах, мають порівнянні з цистами розміри і виявляють аналогічну останнім 
стійкість до знезаражувальних реагентів. Таке скорочення переліку мікробіологічних 
показників, з точки зору фахівців Євросоюзу, економічно виправдано, дозволяє 
істотно уніфікувати методики досліджень та лабораторну базу як підприємств 
водоканалів, так і контролюючих органів. Для води, пропонованої для продажу в 
пляшках, в основну групу контрольованих мікробіологічних показників (групу А) 
включені E.coli, ентерококи, синьогнійна паличка і підрахунок колоній при 22ºС і 
37ºС. Дослідження цих показників проводять у воді, що надходить в пляшки, з 
періодичністю, яка залежить від обсягів бутильованої питної води, що випускається. 

Таке скорочення переліку мікробіологічних показників, з точки зору фахівців 
Євросоюзу, економічно виправдано, дозволяє істотно уніфікувати методики 
досліджень та лабораторну базу як підприємств водоканалів, так і контролюючих 
органів. Для води, пропонованої для продажу в пляшках, в основну групу 
контрольованих мікробіологічних показників (групу А) включені E.coli, ентерококи, 
синьогнійна паличка і підрахунок колоній при 22ºС і 37ºС. Дослідження цих 
показників проводять у воді, що надходить в пляшки, з періодичністю, яка залежить 
від обсягів бутильованої питної води, що випускається. 

Згідно ДСанПіН перелік параметрів епідемічної безпеки води, що призначена 
для розливу в пляшки, включає 10 показників, у тому числі і відсутні в Директиві  
патогенні кишкові найпростіші, кишкові гельмінти, коліфаги, патогенні 
ентеробактерії, групу ентеровірусів. Крім того, при необхідності (при виявленні 
коліформних бактерій в бутильованої воді), слід проводити визначення також 
лактозопозитивних  (ЛКБ) та термостабільних (ТКБ) кишкових бактерій (п.4.21 
ДСанПіН 2.2.4- 171-10), але не E.coli. При чому ДСанПіН передбачає визначення всіх 
10 мікробіологічних та паразитологічних показників якості бутильованої води один 
раз на рік, що є традиційною схемою повного аналізу води із системи 
централізованого господарсько-питного водопостачання. Додаток 10 ДСанПіН 
передбачає проведення скороченого та скороченого періодичного виробничого 
контролю безпечності та якості питної води фасованої). 
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Таким чином, проведений порівняльний аналіз директиви ради 98/83/ЄС та 
ДСанПіН 2.2.4-171-10 свідчить про необхідність подальшого вдосконалення 
ДСанПіН практично за всіми показниками, що характеризують якість та безпечність 
води питної, призначеної до споживання людиною. Особливу увагу слід приділити 
воді питній бутильованій ( фасованій) як харчовому продукту, виробництво якого 
збільшується щороку, а сам продукт є найбільш популярним серед населення.  
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Modern strategies of a healthy feed, health problems and overweight involve 

consumer’s necessity in an access to clear, successive and proven information about a food 
products [1-3]. Unfortunately, most consumers in Ukraine do not pay attention to food 
product’s labelling. Purpose of this research - to set reasons, why a consumer does not 
draws attention to labelling, and accent attention of consumer to correct and responsible 
choice of food products. 

Principal reasons according to which a consumer does not pay attention to the labelling 
of food product were determined on the basis of previous researches, which was conducted 
by the collective from 11 universities from 5 countries (Bulgaria, Romania, Ukraine, 
Russia, Moldova) at frames of the International project «Nutritional labelling study in black 
sea region countries (NUTRILAB)» of 7-th frame program EU [3, 6]. 

The sociological poll was conducted,  on the basis of which respondents chose one of 
the indicated reasons as basic is conducted. Respondent chose one of indicated reasons at 
time of sociological poll. There participated 420 person in pool, they are habitances of Kyiv 
and Kyiv region. Distribution of respondents presentable presents the population of these 
regions on a age and sex (table 1), and to a great extent on education level, monthly profit, 
place of residence. The structure of population of Kyiv and Kyiv Region is taken from 
statistical data for 2014.  

Result and discussion 
Result of sociological poll 
There are presented  distribution of the factors according to which consumers decide to 

buy a food product at figure 1. 
A large number of respondents at choosing of food product pay attention on factors 

which don’t always characterize it influence on a health. It are a price (49 %), design of 



Тематичне питання: ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ 
СТАНДАРТАМИ У ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 

Тематический вопрос: ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УКРАИНЫ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

367 

packing (19 %) design, brand (14 %). Only 18 % of respondents pay attention to product’s 
nutritional value and other indexes which characterize it quality and benefit for a health. 

 
 
 

Table 1 
Plan of poll 

Sex 
Age 

Number of 
respondents Male Female 

60-80 92 35 57 

40-60 142 65 77 

25-40 107 53 54 

15-25 79 41 38 

Total 420 194 226  

Price
49%

Brand
14%

Design 
of 

packing 
19%

Nutritial 
value
18%

Fig. 1 Distribution of the factors 
according to which consumers decide 
to buy a food product. 

 
It should be noted that reason of that negative trend is the level of population’s income. 

According to foll’s results, only 24% of respondent have a monthly income  more than 250-
500 euros, 40% - from 100 to 250 euros, and 36% - less 100 euros. 

Given to critical state of Ukrainian economics and low purchasing power of the 
population, it is difficult to make specific recommendations for culture and responsibility of 
food product’s choosing, but it need pay attention to that packaging design can not be as 
indicator of food’s quality and safety. At a lesser extent, it applies of the brand. 

The respondents also indicated the reasons why they do not always read the 
information on the labelling of food product (Table 2). 

Table 2 
The reasons why consumers do not always read the information on the labelling 

of food product 
The reason % 

Always, I buy the food produced by the same brands; I am based on my habits and 
my previous positive experiences; I do not consider it is necessary to read the label 
claims 36,3 
There is too much information on the label, it's hard to understand 21,3 
The decision for to purchase is determined only by the product price  17,4 
I'm too busy for to read the label claims 7,5 
I believe that my choice is healthy, so, I do not read the labels  7,4 
I know that the product that I buy may be are unhealthy, but I buy it because I like it  5,0 
I have no health problem 4,2 
I believe that information on the label is not useful 0,9 

 
The results suggest about consumer’s habit and confidence to a certain brand, trade 

mark. Due to efforts of manufacturers (especially large power companies) to have an 
advantage at the market, attempts to maintain sufficient product quality, consumer’s 
confidence to brand not is don’t harmful factor. However, given the decline of purchasing 
power of population, even large food producers can use such methods of price’s reduce as, 
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reducing  of package weight, reducing the nutritional value and content of some nutrients. 
This points to the need for the consumer, despite his confidence, pay attention on 
information at the labelling. 

21% of consumers indicated on a lot of  information at the label. Ukraine and EU 
legislation provides a rational amount of required information at the labelling. However, 
there are many languages information at labelling, the inclusions of graphics and 
advertising elements. The basic regulated information present by law fine print, it is often 
need to spend time for searching information in Ukrainian. 

We think, it is need to limit number of language variants of required information’s 
present in technical regulations about labelling. For example, it is rational presentation of 
information in Ukrainian and as the choice of the manufacturer - in English or Russian. 

Lets pay attention  that mandatory information on the label placed randomly very 
often. It is uncomfortable for consumer to search every time where it placed  require 
information. Therefore, in our opinion, the information on the label must be presented in a 
specific, permanent order, for example, as described in technical regulations of EU or 
Ukraine [4]. 

Part of consumers at product choosing pay attention only to its price and is not 
interested in information on labelling. Despite the low purchasing power of the population, 
it is necessary to raise the culture and responsibility of consumer’s product choice. 

Lat pay attention for the following answers like "I haven’t health problems," "I'm very 
busy for label reading" "I believe that my choice is healthy, so I don’t read labels". These 
are answers of 20% of respondents. This result demonstrates the damaging confidence of 
consumers in their choice, and it is the result of low consumer culture. 

Increasing of consumer culture is possible with the assistance of mass media and 
involvement in advocacy of specialists in nutrition and health. It is positive fact less 1 
percent of respondents believe that  information on the labels is unnecessary. 

Low purchasing power of Ukrainian population, lack awareness of the healthy 
consumer choice, a lot of information on the labelling, and ill-founded confidence of the 
population in its own choosing reduce consumer culture of the population, to increase the 
risk of diseases which are related to wrong nutrition. The main way to improve the culture 
of healthy food’s choice is active cooperation of scientists, experts in nutrition and health,  
and mass media. 
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М’ясопереробна галузь становить базис продовольчого комплексу України та 

являє собою складну виробничо-економічну систему, що формується під впливом 
багатьох чинників: економічних, політичних, науково-технічних, демографічних, 
соціальних, організаційно-правових та природних.   

За результатами проведених соціологічних досліджень, що висвітлені в роботі 
[1], одним з головних факторів, які стримують розвиток м’ясопереробної галузі 
аграрного сектора є недостатня державна підтримка, що безпосередньо впливає 
на створення належних умов (у тому числі і правових) для виробництва 
конкурентоспроможної сільськогосподарської продукції (рис 1).  

Правове регулювання виробництва м’яса та м’ясної продукції в законодавстві 
України не є системним, оскільки норми права, що регулюють суспільні відносини в 
даній галузі є недостатньо регламентованими саме на рівні закону.  

Разом з тим, враховуючи основний напрям зовнішньої політики України, 
пов'язаний з інтеграційними процесами до Європейського Співтовариства (далі - 
ЄС), набувають гостроти питання адаптації аграрного законодавства України 
до правового регулювання в ЄС. Тому вивчення проблем правового регулювання 
м’ясопереробної галузі, його удосконалення в контексті вимог норм ЄС залишається 
одним з найактуальніших питань вітчизняної юридичної науки.   

Мета даної роботи полягає в аналізі джерел правового регулювання виробництва 
м’яса та м’ясної продукції та обґрунтуванні необхідності закріплення вимог ЄС на 
рівні законів України щодо умов надання державної підтримки, а також обов’язків 
аграрних виробників, яким надається така підтримка, дотримуватися передбачених 
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законом вимог, додержуватися добросовісної сільськогосподарської практики 
та норм екологічної безпеки. 

 

 
Рис. Чинники, що стримують розвиток м’ясопереробної галузі аграрного сектора 

в Україні  
 
Правове поле функціонування м’ясопереробної галузі регулюється наступними 

законами. 
М'ясо, як об'єкт державного цінового регулювання та встановлення пільг для 

виробників м’ясної продукції визначається Законом України «Про державну 
підтримку сільського господарства України» прийнятим від 24 червня 2004 року.   

Загальні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів визначені Законом 
України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів». Цей Закон, в редакції від 22 липня 2014, набув чинності з 20 вересня 
2015 року.   

Державний контроль на бійнях, гуртівнях та потужностях з розбирання та 
обвалювання м’яса, дотримання необхідних гігієнічних вимог щодо забезпечення 
безпечності готових харчових продуктів тваринного походження, зокрема м’ясних 
продуктів, регулюється ст. 35 цього Закону.    

Питання здійснення передзабійного клінічного огляду тварин та проведення 
ветеринарно-санітарної експертизи продуктів тваринного походження, здійснення 
державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду в процесі виробництва і 
обігу продуктів тваринного, а на агропродовольчих ринках - і рослинного 
походження, ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів, 
кормів, штамів мікроорганізмів, репродуктивного і патологічного матеріалу та 
здійснення державного ветеринарно-санітарного нагляду під час обігу засобів 
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ветеринарної медицини та засобів догляду за тваринами; виконання 
загальнодержавної програми здійснення моніторингу залишкових кількостей 
ветеринарних препаратів та інших забруднюючих речовин у тваринах, продуктах 
тваринного походження і кормах тощо регламентовано Законом України «Про 
ветеринарну медицину» прийнятим25 червня1992 року.   

Запровадження обов'язку фізичних осіб, які розводять та утримують тварин для 
власного споживання харчових продуктів тваринного походження, 
ідентифікувати всіх тварин у своєму господарстві, а також подавати для реєстрації 
інформацію про ідентифікованих тварин, господарства, їх розведення 
і т.д., передбачається Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин», якій в повній мірі набрав 
чинності з 01 січня 2015 року.   

Цей Закон був створений на підставі правового регулювання ідентифікації та 
реєстрації тварин в Європейському Союзі. Нововведення, передбачені цим законом 
мають дозволити забезпечити належну безпеку сирого молока і м'яса, що 
закуповується у населення молоко- і м'ясопереробними підприємствами, та надати в 
подальшому (за умови виконання ряду вимог) можливість експортувати молочні та 
м'ясні продукти з України в країни ЄС [2].  

У виробництві м’ясної продукції також необхідно дотримуватись положень 
Законів України «Про захист тварин від жорстокого поводження» від 
21 лютого 2006 року, «Про тваринний світ» від 13 грудня 2001 року, «Про захист 
прав споживачів» від 12 травня 1991 року та ін.  

В розглянутих нами законах містяться лише окремі норми, що стосуються 
виробництва м’яса та м’ясної продукції, а переважна більшість норм міститься в 
розгалуженій системі нормативно-правових актів нижчого рівня, які хоч і є більш 
гнучкими щодо реагування на зміну суспільних відносин у відповідній сфері, попри 
це основні поняття та вимоги до безпеки м’яса та м’ясної продукції мають бути 
закріпленні на рівні закону.  

Тому виникає необхідність упорядкування норм, які регулюють виробництво 
м’яса та м’ясної продукції на більш високому рівні, а саме шляхом інкорпорації 
базових норм щодо виробництва м’яса та м’ясної продукції в спеціальному 
законодавчому акті, за прикладом прийняття Закону України «Про молоко та молочні 
продукти» від 24 червня 2004 року, в якому вміщені основні терміни та вимоги до 
виробництва молочної продукції.  

Варто сказати, що проблема інкорпорації норм, які регулюють виробництво 
м’яса та м’ясної продукції в спеціальному законодавчому акті не нова. Так, 
Верховною Радою України у першому читанні був прийнятий Проект Закону 
України «Про м'ясо та м'ясні продукти» від 08 червня 2007року, що визначав 
організаційні та правові засади забезпечення якості м'яса та м'ясних продуктів і 
безпеки для життя, здоров'я населення і довкілля під час їх виробництва, переробки, 
пакування, зберігання, транспортування та реалізації, а також вивезення з України і 
ввезення в Україну.  

Але, попри те, що розроблення Проекту Закону України «Про м'ясо та м'ясні 
продукти» загалом було позитивним кроком, він містив неоднозначні положення, які 
по різному трактувалися, що піддавалось різкій критиці як в суспільстві, так і, 
зокрема, в сфері виробників м'ясної продукції. Також, варто зазначити, що даний 
Проект Закону є вже застарілим, оскільки не враховує політичні зміни, що призвели 
до переорієнтування економіки і зміни в законодавстві України та ЄС.   
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Враховуючи, що зараз пріоритетним є напрямок експортування аграрної 
продукції, в тому числі м’ясної продукції до країн ЄС, необхідна імплементації норм, 
що діють в ЄС в українське законодавство.  

Також, на виконання вимог ЄС щодо якості експортованої м’ясної продукції 
вбачається за необхідне прийняття за основу Проекту Закону України «Про 
безпечність та гігієну кормів» № 4280а-1 від 28 липня 2014року.  

Отже, правове регулювання виробництва м’яса та м’ясної продукції в 
законодавстві України знаходиться в зародковому стані, а нормативно-правові акти, 
що регулюють дану сферу суспільних відносин є актами нижчої юридичної сили, що 
не відповідає рівню важливості даної сфери правовідносин. У зв’язку з цим 
вбачається за необхідне розроблення спеціалізованого законодавчого акту у сфері 
виробництва м’яса та м’ясної продукції та вдосконалення законодавства, що 
безпосередньо пов’язане зі сферою правового регулювання кормів, ветеринарної 
медицини, безпечності харчових продуктів.  
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