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ПОЛІМЕРНІ ПАКУВАЛЬНІ ПЛІВКИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Анотація. Розглянуто вимоги до функцій та властивостей полімерних пакувальних плівок 

спеціального призначення. Представлено основні аспекти формування розумної системи “матеріал-

продукція” та споживні властивості полімерних пакувальних плівок спеціального призначення. 

Розглянуто питання розроблення класифікації полімерних плівок спеціального призначення. 

Встановлено вплив складу та способу формування полімерних плівок на властивості та можливість 

удосконалення структури та фізичних характеристик. Показано, що показники термічної стійкості, 

паро- та киснепроникності активних протикорозійних плівок можуть бути застосовані для оцінки 

якості і прогнозування термінів збереження споживних властивостей засобів захисту металотоварів 

на період їх транспортування та зберігання. 

 

Ключові слова: споживні властивості, полімерні пакувальні плівки, класифікація, інгібітор, 

пластифікатор, структура, фізичні властивості. 
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POLYMERIC PACKING FILMS OF SPECIAL PURPOSE 

 
Abstract. Requirements for the functions and properties of polymeric packing films of special purpose are 

considered. The main aspects of the formation of a reasonable “material-product” system and the consumer 

properties of polymeric packing films of special purpose are presented. The problems of developing the 

classification of special purpose polymeric films are considered. The influence of the composition and method 

of polymeric films formation on the properties and the possibility of improving the structure and physical 
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characteristics of these films is determined. It is shown that the parameters of thermal stability, vapor- and 

oxygen permeability of active anticorrosion films can be used to assess the quality and predict the timing of 

preserving the consumer properties of metal goods during their transportation and storage. 

 

Keywords: consumer properties, polymeric packing films, classification, inhibitor, plasticizer, structure, 

physical properties. 

 
Постановка проблеми. Полімерні плівки ма-

ють широкий спектр застосування. Передусім їх 
використовують як пакувальні матеріали, що забез-
печують захист продукції від пошкодження і втрат 
під час процесу транспортування та зберігання про-
дукції, мінімізують вплив пакувальної плівки і 
упакованої у неї продукції на забруднення довкілля, 
забезпечують збереження початкової якості продук-
ції у системі “полімерна плівка-товар” на усіх етапах 
життєвого циклу. 

Багатогранність вимог до властивостей і функ-
цій полімерних плівок щодо їх експлуатації окрес-
лила потребу у створенні полімерних матеріалів 
спеціального призначення, які забезпечували б 
виконання функцій та виступали частиною багато-
шарового комплексу.  

Плівки отримали назву “розумних” та дають 
змогу координувати проходження процесів у сис-
темі “матеріал-продукція” і виявляють різний вплив 
як на продукцію, так і на довкілля, залежно від 
особливостей подальшої експлуатації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у розроблення наукових основ із 
питань формування споживних властивостей та 
якості полімерних плівок, у тому числі і спеці-
ального призначення, зробили вітчизняні та зару-
біжні науковці Генель С. В., Мікульонок І. О., Мака-
ревич А. В., Пінчук Л. С., Гольдаде В. А., Шилько С. В., 
Неверов А. С., Ухарцева Е. Ю., Гончарова К. П., 
Ф. Ла Мантія, Рейтлінгер С. А., Легонькова О. А., 
Сухарева Л. А., Сіракуза В. [1-5]. 

Авторами [1] сформовано загальні основи по-
няття “розумних” матеріалів, представлено загальну 
систематизацію із застосуванням методів таксономії 
за ознаками, притаманними кібернетичним систе-
мам. Це дозволило обґрунтувати трьохстадійний 
процес їх створення (вибір відповідного механізму 
корекції структури з використанням каналу зворот-
ного зв’язку, реалізація обраного механізму корекції 
з огляду сучасних наукових досягнень, реєстрація 
змін структури матеріалу під час експлуатації). При 
цьому запропоновано феноменологічну модель “ро-
зумного” матеріалу, в якому первинну перебудову 
структури коректує зворотний зв’язок, що ініціює у 
матеріалі вторинні фізико-хімічні процеси за 
рахунок змін внутрішньої енергії матеріалу. 

Генель С. В. вивчав застосування полімерних 
плівок для пакування харчових продуктів [2]. 
Мікульонок І. О. досліджував формування полімер-
них композитних матеріалів [3]. Створенню та 
впровадженню біоцидних та біодеградуючих полі-
мерів на основі природної та синтетичної сировини 
присвячено ряд робіт [4, 5]. У роботах Макаревича А. В. 
розглядаються питання фізико-хімічних та 
технологічних принципів створення активних плів-
кових і волокнистих матеріалів на основі термо-

пластів [6]. Роботи багатьох науковців та дослід-
ників присвячені можливості використання інгібо-
ваних полімерних плівок для захисту від корозії 
металів [7-10]. 

Праці Гончарової К. П., Пінчука Л. С., Голь-
даде В. А., Легонькової О. А. та Сухаревої Л. А. 
окреслюють різні аспекти, пов’язані з отриманням, 
властивостями і застосуванням полімерів, на основі 
яких створюють вироби, що підлягають розпаду під 
дією біологічного середовища [4, 11, 12]. У роботах 
Штільмана М. І. розглядаються властивості полі-
мерів медико-біологічного призначення [13, 14]. 
Дістали розвиток питання застосування полімерних 
плівок для пакування окремих видів харчових 
продуктів у роботах Ухарцевої Е. Ю., Колосова О. Є. 
[15, 16]. 

Аналіз наукових досліджень свідчить про 
зростання вимог до сфери застосування, а відпо-
відно до властивостей спеціальних полімерних плі-
вок, тому вивчення їх переваг та можливих недоліків 
дозволить сформувати та намітити шляхи розвитку 
даного напрямку пакувальної галузі.  

Так, значною проблемою є потреба висвітлення 
значного обсягу обов’язкової інформації та її прав-
дивості щодо стану продукції при збереженні у 
полімерних плівках (передусім це важливо для 
харчових продуктів). Деякі набуті властивості полі-
мерних плівок сприяють їх застосуванню у таких 
новітніх формах носіїв інформації, як аромат, зву-
кові сигнали, зміни кольору при зберіганні тощо. 

Важливим питанням є дослідження змін, що 
відбуваються під дією зовнішніх факторів у полі-
мерній плівці та продукції, яка у ній зберігається. 

Інформативність та безпечність для споживача 
(забезпечення можливості проведення контролю 
середовища всередині пакування без порушення 
його цілості та кольорова сигналізація про стан 
виробу) – важливі характеристики полімерних плі-
вок спеціального призначення, які підлягають де-
тальному розгляду.  

Постановка завдання. Проаналізувати проб-
леми та розглянути можливі перспективи викорис-
тання полімерних плівок спеціального призначення 
і сформувати пріоритетні напрямки розвитку сучас-
ної пакувальної галузі на основі аналізу літера-
турних джерел і результатів власних досліджень. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до загального характеру впливу на нав-
колишнє середовище сучасний асортимент полімер-
них плівок спеціального призначення можна класи-
фікувати на чотири групи, а саме: активні, 
газоселективні, біодеградуючі та інформуючі.  

Слід зазначити, що наукової класифікації полі-
мерних плівок спеціального призначення на сьо-
годні немає, тому дані дослідження є актуальними. 
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Активні полімерні плівки виявляють вплив на 
продукцію (хімічний, фізичний, біологічний), змі-
нюючи склад газового середовища всередині упа-
ковки або структуру поверхневого шару продукції. 
Дія активного елементу плівки пов’язана із забез-
печенням захисту упакованої продукції від пош-
коджень шляхом суміщення бар’єрного ефекту зі 
спрямованою зміною структури поверхневого шару 
упакованих товарів або складу середовища всере-
дині упаковки. До активних полімерних плівок 
відносять протикорозійні (інгібовані) полімерні 
плівки, плівки з регулюванням коефіцієнта тертя, 
антистатичні плівки, плівки з поглинанням кисню, 
плівки для збереження продуктів харчування, біо-
цидні плівки, плівки з антимікробною активністю, 

плівки з інсектицидною дією 1, 5, 7. 
Інгібовані плівки (полімерні плівки, що вико-

ристовують як засоби тимчасового захисту від 
корозії), повинні мати необхідний комплекс влас-
тивостей: хімічних та протикорозійних, які забез-
печують захист упакованих металевих виробів, не 
змінюють властивостей під впливом зовнішніх 
факторів та інертні щодо упакованих металевих 
виробів; бар’єрних, з низькими показниками паро-, 
водо-, газопроникності; фізико-механічних, з висо-
кими показниками міцності під час розтягування і 
видовження під час розриву, високою еластичністю; 
технологічних, з незначною матеріаломісткістю, 
легкою зварюваністю, з задовільними флексографіч-

ними властивостями [10. 
До інгібованих полімерних плівок висувається 

низка вимог щодо експлуатаційних характеристик, в 
яких одночасно повинні поєднуватися функції за-
хисту металу та ізоляції його від зовнішнього сере-
довища. Використовуючи як модифікуючі додатки 
леткі інгібітори атмосферної корозії з достатньо 
високими температурами плавлення і розкладу та 
можливістю сумісно перероблятися в композиції з 
поліетиленом низької густини, необхідно врахову-
вати термодинамічні показники з випаровування 
складника. Мінімальну кількість інгібітора, що 
вводять у полімер, вибирають розрахунково-екс-
периментальним шляхом, враховуючи умови 
утворення мінімальної допустимої концентрації 
летких парів у замкненому об’ємі з товаром із 
металу і пролонгованість дії та міграції компонентів 
з полімерної матриці. Максимальну кількість 
інгібітора корозії, який вводять у полімер, виби-
рають експериментальним шляхом, зважаючи на 
умови отримання плівки та інтенсивність процесу 
переходу інгібітора в газоподібний стан. Плівки для 
герметичного упакування повинні зберігати міні-
мальну проникність стосовно парів води, кисню, 
промислових газів (CO2, Cl2, H2S, SO2), хімічних 
розчинів. Компонуючи склад полімерного захис-
ного матеріалу, необхідно забезпечувати прозорість 
матеріалу, що дозволяє контролювати зберігання 
продукції без порушення пакування [17]. 

Вибір полімерного матеріалу для плівкового 
пакування визначається його корозійною актив-
ністю в разі контакту з металом, яка, в свою чергу, 
залежить від хімічного складу, структури, дифу-
зійних і сорбційних характеристик полімеру, вмісту 
водорозчинних компонентів, здатністю до реакцій 

іонного обміну з активаторами чи пасиваторами 
електродного процесу. Корозійні втрати металу, що 
контактує з полімером, різко зростають в умовах, 
сприятливих руйнуванню полімеру, а саме: при 
високій вологості, підвищеній температурі, ано-
мальному тиску. 

Таким чином, створення полімерних пакуваль-
них плівок спеціального призначення, з регульо-
ваною концентрацією летких інгібіторів атмос-
ферної корозії полягає у реалізації технологічного 
методу суміщення полімерної основи з інгібіторами 
і доставки останніх до поверхні металевого виробу, 
що підлягає захисту. Це можна вирішити шляхом 
підбору компонентів, які дозволяють реалізувати 
стан номінального насичення інгібіторами корозії 
внутрішньопакувального простору і забезпечити 
регульоване виділення інгібітора з об’єму матеріалу 
протягом часу експлуатації. 

Використання як полімерної основи поліети-
лену низької густини (ПЕНГ) обумовлено його 
високими фізико-механічними характеристиками, 
технологічними та хімічними властивостями, а 
також хорошими бар’єрними характеристиками.  

Вибір інгібіторів корозії обумовлений високою 
ефективністю їх дії під час захисту металевої 
поверхні, широким температурним інтервалом зас-
тосування, сумісністю з компонентами та матрицею, 
величиною тиску насиченої пари та низькими 
токсичними властивостями. Застосовувались інгі-
бітори газової корозії дициклогексиламін бензоат 
(ДЦГАБ), циклогексиламін бензоат (ЦГАБ) та 
нітрит дициклогексиламіну (НДА). Для пом’як-
шення агресивної дії інгібіторів по відношенню до 
структури полімерної матриці використовували 
пластифікатори диоктилфталат (ДОФ), дибутил-
фталат (ДБФ) та ди-2-етилгексилфталат (ДЕГФ). 
Введення до складу плівки модифікуючих компо-
нентів понижує величини показників паропроник-
ності на 10-15 % порівняно з плівками без вмісту 
інгібітора. Початкова паропроникність інгібованих 
полімерних плівок у 1,3-1,6 раза менша від 
неінгібованих. Час переходу до стаціонарної дифузії 
для всіх одношарових інгібованих та неінгібованих 
плівок практично однаковий і становить близько 30 
днів (рис. 1). 

У табл. 1 представлені окремі характеристики 
інгібованих полімерних плівок. 

Одними з найбільш активних та небезпечних 
для металовиробів дифузійних процесів, що мають 
місце у захисних матеріалах, окрім проникнення 
водяної пари, є проникнення кисню крізь полімерну 
плівку та подальша адсорбція кисню на металевій 
поверхні. Первинні окиснювальні процеси під таким 
тимчасовим захисним покриттям, як полімерна 
плівка, відбуваються навіть за дотримання всіх 
технологічних вимог до проведення протикоро-
зійного захисту. Це пов’язано з існуванням певної 
кількості хімічно активних щодо металу атомів та 
молекул газу в обмеженому об’ємі під покриттям та 
у самому покритті, а також з постійним прохо-
дженням процесів перенесення [18].  
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Рис. 1. Паропроникність модифікованих полімерних матеріалів: 1 – ПЕНГ; 2 – ПЕНГ + 0,5 ваг. % ДЦГАБ 

+ 1,0 ваг.% ДБФ; 3 – ПЕНГ + 0,5 ваг. % ДЦГАБ; 4 – ПЕНГ+2,0 ваг. % НДА; 5 – ПЕНГ + 1 ваг. % ЦГАБ 

 

Таблиця 1 

Паропроникність інгібованих захисних полімерних плівок 

Склад 
Товщина,  

мкм 

Границя 

міцності 

Модуль 

пружності Відносне 

видовження, % 

Паропро- 

никність  

(25 мкм, 401 К), 

мг/(м2·с) МПа 

ПЕНГ + 2 ваг. %  

НДА  
10 - 300 10 - 15 40 - 70 170 - 300 0,100,005 

ПЕНГ + 5 ваг. % ЦГАБ  10 - 300 10-15 40 - 70 170 - 300 0,070,003 

ПЕНГ + 0,5 ваг. % 

ДЦГАБ  
10 - 300 10 - 15 40 - 70 180 - 260 0,100,005 

ПЕНГ + 5 ваг. % 

ДЦГАБ 
10 - 300 10 - 15 40 - 70 170 - 280 0,100,0050 

ПЕНГ + 5 ваг. % 

ДЦГАБ + 1% ваг. ДОФ 
10 - 300 11 - 15 40 - 70 190 - 280 0,040,002 

ПЕНГ + 5 ваг. % 

ДЦГАБ +  

2 ваг. % ДБФ 

10 - 300 11 - 15 40 - 70 190 - 280 0,110,006 

 

Встановлено, що внесення тонкоплівкового 

термоелектричного перетворювача в об’єм 510-5 м3 

(50 х 100 х 10 мм3) контрольної металевої комірки, 

що герметично закривалася, за повної ізоляції від 

атмосфери, приводить до поступової, протягом 

6 годин, зміни термо-е.р.с., що відповідає адсорбції 

3 моношарів кисню. У наступному, за заданих умов 

термо-е.р.с. не змінювалася, що свідчило про 

встановлення рівноваги у процесах адсорбція-

десорбція атомів на поверхні в межах даного об’єму 

19, 20. 

Внесення датчика в пакет об’ємом 510-5 м3 з 

полімерного матеріалу приводить до зміни характе-

ристик термо-е.р.с. датчика навіть після 6 годин 

стабілізації. Так, для пакета з поліетиленової плівки 

без модифікаторів кількість моношарів адатомів 

кисню на поверхні поступово зростала до 6 про-

тягом 8,5 год. (рис. 2).  

Ці результати свідчать про посередні бар’єрні 

властивості немодифікованого поліетилену сто-

совно сповільнення дифузійних процесів крізь пок-

риття та запобігання початковим етапам корозії. 

Плівки, що містили в своєму складі інгібітор, харак-

теризувалися кращими показниками. Це пов’язано з 

активним надходженням парів інгібітора, які 

запобігали проникненню або витісняли кисень, а 

також з процесами пасивації поверхні датчика.  

Проте введення інгібітора газової корозії у склад 

захисної плівки приводить до зміни структури 

матеріалу. Відомо 21, що інгібітори класу амінів, 

введені у полімерну матрицю, також можуть діяти 

як ініціатори надмолекулярних утворень, які 

залежно від властивостей додатку і його кількості 

можуть призводити до виникнення структур різної 

форми. У полімерних плівках з додатками інгібі-

торів частка аморфної фази зменшується, вони 

стають більш кристалічними. Такий факт є пози-

тивним на початкових етапах застосування інгібо-

ваних плівок, у яких за рахунок меншої проникності 

кристалічного матеріалу значно зменшена дифузія 

газів зовні захисного покриття. Однак із часом 

підвищене структуроутворення та надмірна криста-

лічність приводять до значної дефектності мате-

ріалу, а в підсумку – до втрати бар’єрних влас-

тивостей (рис. 3). 

Додатки пластифікаторів дозволяють уникнути 

негативного впливу інгібіторів на структуру плівки. 

Модифіковані покриття, що містять у своєму складі 

інгібітори та пластифікатори, характеризуються 

меншою дефектністю та більш тривалим часом 
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експлуатації. Крім того, зі збільшенням вмісту 

пластифікатора частково змінюється структура 

полімерного матеріалу, зростає здатність пластмас 

до високоеластичних деформацій, полегшується 

переробка пластмас у вироби, підвищується їх 

міцність, довговічність і діелектрична здатність 

(рис. 3) [16-17]. Проте плівки з додатками пласти-

фікатора частково втрачають свій естетичний виг-

ляд та прозорість, а при тривалій експлуатації 

стають масними на дотик (рис. 4). 
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Рис. 2. Часова залежність кількості адсорбованих моношарів кисню n за Т = 293 К у пакетах із 

поліетилену:  1 – без додатків; 2 – з інгібітором 0,5 ваг. % ДЦГАБ + 1,0 ваг. % ДБФ; 3 – з інгібітором 1 

ваг. % ДЦГАБ 

 

Рис. 3. Структура поверхні інгібованої полімерної плівки ПЕНГ+1 ваг. % ЦГАБ при старінні до 7 років. 

Х 2000 

 

 

 

 

Рис. 4. Мікрофотографія поліетиленової плівки, модифікованої інгібітором ДЦГАБ (1 ваг. %) та 
пластифікатором ДЕГФ  
(1 ваг. % ДЕГФ) (Х 6000) 
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Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. На основі аналізу літера-
турних джерел і результатів власних досліджень 
оцінено сучасний стан та перспективи застосування 
полімерних плівок спеціального призначення. Особ-
лива увага приділена розробленню наукових засад 
формування властивостей нових активних проти-
корозійних плівок. Обґрунтовано доцільність роз-
роблення класифікації полімерних плівок спеці-
ального призначення з метою формування асорти-
менту та вдосконалення якості.  

Показано, що введення інгібітора та інших 
модифікувальних компонент, які збільшують крис-
талічність полімерної матриці, переважно спри-
чиняє початкове пониження значень дифузійних 
характеристик. Показано, що пластифікація поліети-
ленових неінгібованих плівок, як правило, приво-
дить до стабілізації аморфного стану матеріалу, 
підвищення рухливості полімерних ланок, що кори-
гується зі зростанням показників дифузійних харак-
теристик. Одночасне введення до полімерної мат-
риці пластифікатора та інгібітора приводить до 
стабілізації часових залежностей дифузійних харак-
теристик, які загалом мають нижчі значення порів-
няно з немодифікованими матеріалами. 

Виявлено, що швидкість дифузійних процесів 
через багатошарові матеріали значно повільніша 
порівняно з одношаровими матеріалами, що 
дозволяє рекомендувати використання багатошаро-
вих матеріалів на триваліші терміни експлуатації в 
складських приміщеннях. Показано, що показники 
термічної стійкості, паро- та киснепроникності 
активних протикорозійних плівок можуть бути 
застосовані для оцінки якості і прогнозування тер-
мінів збереження споживних властивостей засобів 
захисту металотоварів на період їх транспортування 
та зберігання. 

Подальші дослідження слід спрямувати на пог-
либлене вивчення властивостей полімерних паку-
вальних плівок спеціального призначення.  
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(2D) НАНОМАТЕРІАЛІВ 
 

Анотація. Запропоновано алгоритм розрахунку похибок для нового еліпсометричного методу 
незалежного вимірювання параметрів ультратонких плівок двомірних (2D) наноматеріалів. 
Отримано залежності похибок показника заломлення і товщини ультратонких плівок від умов 
експерименту, що визначаються шорсткістю поверхні підкладки і величиною оптичного контрасту 
на поверхні “плівка-підкладка”. Встановлено, що автоматизація процесу і збільшення числа 
вимірювань до 25 або 100 дозволить звузити довірчий інтервал у 2 або 4 рази відповідно. Це дозволить 
пропорційно збільшити точність визначення кута падіння 0, при якому виконується умова  = 0, і 

зменшити, відповідно, похибки основних параметрів прозорої плівки 1n
, 1d
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Abstract. An algorithm for calculation of errors for a new ellipsometric method of independent 

measurement of parameters of ultrathin films of two-dimensional (2D) nanomaterials is proposed. The 
dependences of the refractive index and thickness of ultrathin films on the experimental conditions determined 
by the roughness of the lining surface and the magnitude of the optical contrast on the “film-lining” surface 
are obtained. It has been established that the automation of the process and the increase in the number of 
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, 1d
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Постановка проблеми. Незважаючи на надзви-
чайно високу чутливість методу еліпсометрії, 
інтерпретація експериментальних даних для дуже 
тонких шарів (d < 10 нм) аж до моно- і суб-
моношарового режиму залишається актуальною 
задачею на даний час, оскільки у галузі нано-
технологій в останні роки значна увага приділяється 
так званим двомірним (2D) наноматеріалам через 
їхнє важливе теоретичне значення та широкі перс-
пективи застосування.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Моно- та малошарові наноматеріали володіють 
новими комбінаціями оптичних та електронних 
властивостей, що можуть внаслідок впливу кван-
тових розмірних ефектів суттєво відрізнятися від 
властивостей цих матеріалів у об’ємі [1-4]. Це 
представляє унікальні можливості в дослідженні 
структури речовин у конденсованих станах, а також 
може забезпечити стрімкі зміни у напівпровідни-
кових технологіях – створення гнучких та 
надтонких електронних [4, 5] та оптоелектронних 
пристроїв [6], джерел відновлюваної енергії у 
фотоелектричних сонячних батареях, 2D- фото-
каталізаторах для розщеплення молекул води на 
основі таких двомірних матеріалів, як BiOI, C3N4 та 
ін. Надзвичайно інтенсивно досліджуються власти-
вості 2D-наноматеріалів із сімейства дихаль-
когенідів перехідних металів: MoS2, MoSe2, WS2 і 
WSe2 [7]. 

Інтенсивні дослідження, спрямовані на покра-
щення властивостей 2D-матеріалів, ведуться з вико-
ристанням таких стратегій, як структурне проекту-
вання матеріалів [8, 9], декорування їх за допомогою 
благородних металів [10], використання легуючих 
елементних домішок [11], конструювання гетеро-
структур [12]. Крім того, передбачено [13], що деякі 
оптичні параметри цих плівок можуть також 
залежати від товщини шару. Тому актуальним 
завданням є, на нашу думку, отримання експеримен-
тальних даних, якими можна було б надійно 
підтвердити передбачені теоретично розмірні ефек-
ти та оцінити їх вплив на макроскопічні оптичні 
параметри.  

Відомо, що найбільш чутливим методом харак-
теризації ефективних оптичних параметрів ультра-
тонких плівкових структур є еліпсометрія. Однак 
системні труднощі методу в області товщин, 
менших 10 нм, пов’язані з тим, що шлях прохо-
дження світла у такій структурі є значно меншим від 
довжини хвилі [14, 15]. В цьому випадку завдання 
розділення товщини і показника заломлення плівки 
є дуже складним. 

При переході до ультратонких плівок розв’язок 
оберненої задачі стає надзвичайно нестійким по 
відношенню до експериментальних похибок еліпсо-

метричних параметрів  i . Навіть незначні 

похибки порядку однієї кутової мінути при визна-

ченні амплітудного параметра   за традиційного 
підходу до розв’язку оберненої задачі можуть 
призводити до отримання абсолютно нереальних 
значень параметрів плівки [16]. 

Г. Мотшман зі співавторами в ряді робіт [17-18] 
приходять до висновку, що наявність плівок орга-
нічного походження з показником заломлення 1,3-
1,6 і товщиною, меншою 5 нм, на кремнієвій 
підкладці призводить до надзвичайно малих змін у 
відбиваючій здатності поверхні у всьому кутовому 
діапазоні. Як наслідок, зміни амплітудного пара-
метра Ψ у цьому випадку стають меншими від 
чутливості приладу.  

В деяких роботах досліджувався вплив під-
кладки на можливість розділення параметрів 
ультратонкої прозорої плівки. Було показано [19], 
що у видимій області спектра використання скляних 
підкладок забезпечує вищу чутливість фазового 

еліпсометричного параметра  до зміни показника 
заломлення ультратонкої плівки, ніж у випадку 
кремнієвої підкладки. 

Спробу оцінити вплив параметрів підкладки на 
точність отримуваного результату щодо показника 
заломлення ультратонкої плівки при фіксованому 
значенні її товщини було здійснено в [20]. У випадку 
використання кремнієвої підкладки дуже важко 
відчути різницю між оптичними відгуками плівок 
такої товщини з різними показниками заломлення 
аж до енергій 3 еВ. Ситуація суттєво покращується 
у цьому спектральному діапазоні при використанні 
прозорої підкладки з показником заломлення 1,5. 

Постановка завдання. Запропонована в наших 
попередніх роботах [21] еліпсометрична методика 
дозволила суттєво підвищити точність вимірювань 
при одночасному визначенні товщини і показника 
заломлення ультратонких прозорих плівок в області 
низького оптичного контрасту. Застосування цієї 
методики для дослідження ультратонких плівкових 
структур із суттєво відмінними оптичними пара-
метрами вимагає проведення попередніх розрахун-
ків з метою визначення оптимальних умов еліпсо-
метричного експерименту, при яких забезпечується 
максимальна точність результату.  

Необхідним етапом на шляху впровадження 
даного методу є оцінка похибок, які виникають при 
розрахунку оптичних параметрів і товщини ультра-
тонкого шару, в залежності від умов експерименту. 
Найважливішим параметром, який впливає на 
точність методу, є оптичний контраст – співвідно-
шення між показниками заломлення підкладки і 
плівки. Метою цієї роботи є визначення впливу 
оптичного контрасту на поверхні “плівка-підклад-
ка” на точність результату незалежного вимірю-
вання параметрів ультратонкого шару з товщиною, 
меншою 10 нм.    

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Похибки у визначенні показника заломлення про-
зорої плівки згідно із запропонованою методикою 
визначаються наступним співвідношенням: 

1
1

dn
n

d



   ,         (1) 

де 1dn

d
 – похідна, що визначається нахилом 

майже лінійної залежності 
1( )n  . Середнє значення 

цієї похідної становить 0,04 град-1. 
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( )
( )

d

d


 


   


 – похибка у визначенні кута 

падіння, при якому виконується умова  = 0, 

( )

d

d




 – похідна, що визначається нахилом 

залежності ( )   в околі точки  = 0, ( )   – 

похибка у визначенні різниці o – , яка 

визначається чутливістю приладу у визначених 

умовах експерименту.  

Як відомо із [22], мінімальна зміна кута , що 

може бути зареєстрована еліпсометром в робочому 

діапазоні кутів падіння, обмежується лише його 

апаратною чутливістю і становить 0,01 градуса. 

Тому для величини похибки ( )  було прийняте 

значення 0,02 град.  
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Рис. 1. Залежності похибок у визначенні показника заломлення прозорої плівки від умов експерименту, 

показника заломлення n1 і товщини 1d  прозорої плівки для різних моделей підкладки, що відрізняються 

товщиною перехідного шару: a) dt = 4,0 нм; б) dt = 6,5 нм; в) dt = 9,0 нм. 
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Величини 1dn

d

 і ( )   не залежать від умов 

експерименту і товщини плівки 
1d . Отже, 

залежність похибки показника заломлення 
1n  від 

товщини плівки 
1d  і умов експерименту 

визначається в основному залежністю похідної 

( )

d

d




 від цих параметрів. Нами було проведено 

розрахунки величини похибки 
1n  в залежності від 

умов експерименту (оптичного контрасту) і 

товщини прозорої плівки згідно із співвідношенням 

(1) для трьох зразків підкладки, що суттєво 

відрізняються товщиною перехідного шару. Резуль-

тати представлено на рис. 1. Умови експерименту 

визначаються кутом падіння світлового випро-

мінювання, котрий за дотримання запропонованої 

методики однозначно пов’язаний із показником 

заломлення прозорої плівки співвідношенням [21]: 

   

   

2
2 2 2

0 0 1

0 2
2 2 2 2 2
1 0 0 0 0

1

2


  



      

tg
n k n

n n k n k

 (2) 

Очевидно, що величина похибки 
1n  суттєво 

зростає при зменшенні товщини прозорої плівки 
1d  

а також при збільшенні різниці між показниками 

заломлення плівки і підкладки (n1 – n0). Це 

пояснюється особливістю кутових залежностей 

( )   в околі точки  = 0 , що мають 

максимальний нахил за умови n1 = n0:  

1 0

( ) max
n n

d d 


  . 

Товщина перехідного шару dt, змінюючись у тих 

межах, що є характерними для стандартних скляних 

підкладок (4,0÷9,0 нм), чинить дуже помірний вплив 

на похибку 
1n . 

Однак величина похибки у визначенні показ-

ника заломлення прозорої плівки згідно із запропо-

нованою методикою залишається приблизно на 

порядок меншою, ніж у випадку використання пря-

мих оптимізаційних методів. Особливо відчутною є 

перевага в області низького оптичного контрасту 

між плівкою і підкладкою. 

Похибки у визначенні товщини прозорої плівки 

для запропонованої методики визначаються не лише 

точністю визначення кута падіння φ0, що відповідає 

умові незмінності параметра  , але і чутливістю 

приладу до зміни фазового параметра , яка згідно 

із результатами, отриманими у [22], суттєво зміню-

ється в області головного кута падіння. 

У роботі [21] нами було отримане лінійне 

співвідношення між зміною фазового еліпсометрич-

ного параметра   і товщиною плівки 
1d , що має 

місце за умови використання запропонованої 

методики вимірювань: 

0 1  Sd ,  (3) 

де коефіцієнт S характеризує чутливість 

еліпсометричного кута  до зміни товщини плівки і 

також залежить у першу чергу від умов експе-

рименту.  

Отже, враховуючи співвідношення (3), похибка 

у визначенні товщини плівки повинна визначатись 

як похибка непрямих вимірювань: 
22

1 1
1

( ) ( )
( )

( )

d d d d
d S

dS d




  
        

   

, (4) 

де S  і ( )   – похибки у визначенні 

коефіцієнта чутливості S  і зміни фазового пара-

метра 
0     відповідно. Похибка S  

пропорційна похибці у визначенні кута падіння φ0. 

Коефіцієнт пропорційності визначається нахилом 

залежності 
0( )S  . Похибка ( )   визначається 

чутливістю приладу до зміни фазового параметра , 

яка згідно із висновками роботи [22] досягає 

максимуму в області головного кута падіння. 

Похідні 1

2

( )d d

dS S


 , 1( ) 1

( )

d d

d S




 визначаються із 

рівняння (2).  
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Рис. 2. Залежності похибок у визначенні товщини прозорої плівки від умов експерименту n1(φ) і 

товщини перехідного шару td  для різних моделей підкладки, що відрізняються товщиною 

перехідного шару: a) td = 4,0 нм; б) td = 6,5 нм; в) td  = 9,0 нм. 
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Перший доданок у (4) не залежить від товщини 

прозорої плівки, оскільки похідна 1( )d d

dS
 прямо 

пропорційна, а похибка S  обернено пропорційна 

до 
1d . Другий доданок за визначенням є інваріантом 

по відношенню до товщини прозорої плівки. Тому 

на рис. 2 представлено результати розрахунку 

похибки 
1d  лише для товщини прозорої плівки 

1 10d нм  і в залежності від двох параметрів, а 

саме: умов експерименту n1(φ0) і властивостей 

перехідного шару dt. 
Зростання похибки у визначенні товщини плів-

ки в області низького оптичного контрасту (n1 ≈ n0) 
визначається в основному ростом похибки ( )  , 

що залежить від чутливості вихідного сигналу 

приладу до зміни фазового параметра , яка згідно 
із [22] є мінімальною в області головного кута 
падіння. Ця чутливість зменшується також при 
покращенні якості поверхні внаслідок прямування 

до нуля амплітудного коефіцієнта відбивання 
pR  в 

області головного кута. Цим пояснюється зростання 

похибки 
1d  при зменшенні товщини перехідного 

шару.  
Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Представлені результати 

були отримані для довірчих інтервалів ( )   і 

( )  , розрахованих для окремого акту вимі-

рювання згідно із (3.4). Однак, як відомо, межі 
довірчого інтервалу звужуються зі збільшенням 
кількості вимірювань згідно з законом: 

t n  , 

де t – коефіцієнт довіри за розподілом 
Стьюдента, який зменшується з ростом числа 

вимірювань n,  – середньоквадратичне відхилення 
окремого вимірювання, що характеризує кон-
центрацію результатів відносно центру розподілу. 
Отже, автоматизація процесу і збільшення числа 
вимірювань до 25 або 100 дозволить звузити 
довірчий інтервал у 2 або 4 рази відповідно. Це 
дозволить пропорційно збільшити точність визна-

чення кута падіння 0, при якому виконується умова 

 = 0, і зменшити, відповідно, похибки основних 

параметрів прозорої плівки 
1n , 

1d .  

Запропонована методика пройшла неодноразову 
апробацію при дослідженнях процесів модифікації 
поверхні скла різноманітними покриттями [23-26]. 
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MARKET OF LEATHER FOOTWEAR  

 
Message 2 

Analysis of the current state and prospects of the development of the leather 
footwear world market and the market place of Ukraine and Poland 

 
Abstract. This article is a continuation of the analysis (Message 1) of the global leather footwear market 

in 2013-2017 and its individual segments, as well as the prospects for their development until 2021-2025. In 
particular, the analysis of the database of the world market of leather footwear in 2013-2017, developed by 
the authors, and the prospects for its development until 2021-2025 has been implemented. The main factors 
influencing the sustainability of the growth of the modern footwear industry in the world are formulated. The 
main place is given to the analysis of Ukraine and Poland positions in the world market of footwear and its 
European segment. On the basis of this analysis, the main factors of the growth of the world footwear industry 
in recent years have been implemented. The comparative characteristic of the world footwear market in the 
system "demand (import) - supply (export)" is carried out. 

 
Keywords: footwear, market, database, analysis. 

 
Постановка завдання. У даній статті ми ана-

лізуємо сформовану на основі новітніх інформа-
ційних джерел [1-16] базу даних про сучасний 
світовий ринок шкіряного взуття, перспективи його 
розвитку до 2021-2024 рр. і оцінюємо місце України 
й Польщі на світовому ринку шкіряного взуття та у 
його європейському сегменті. При цьому особлива 
увага спрямована на порівняння сучасного ринко-
вого місця України й Польщі, оскільки Польща є не 
лише найближчим сусідом України і дуже схожою 
за багатьма параметрами державою, але і одним з 
найбільш успішних молодих учасників євроринку, в 
якого нашій державі необхідно брати позитивний 
досвід. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Відповідно до поставленого завдання подальше дос-
лідження сучасного ринку шкіряного взуття також 
здійснювалось у певній послідовності. 

1. Аналіз бази даних про стан світового ринку 
шкіряного взуття у 2013-2017 рр. та перспективи 
його розвитку до 2021-2025 рр. 

Різні інформаційні джерела [5-8, 13-16] одно-
стайно стверджують, що світова взуттєва промис-
ловість в останні роки відзначається тенденцією 
стійкого зростання, яку аналітики ринку взуттєвих 
товарів пояснюють різними причинами. Найчастіше 
основними з цих причин вважають: 

- зростання чисельності населення у світі, ба-
жання щораз більшої кількості споживачів відпо-
відати тенденціям взуттєвої моди;  

- покращення добробуту населення в багатьох 
країнах світу; постійне розширення асортименту 
взуття за рахунок появи нових матеріалів і напрямів 
використання; 

- різке зростання доступності взуття як товару в 
роздрібній торгівлі завдяки інтернет-торгівлі;  

- використання стимулюючих різновидів про-
дажу взуття (наприклад, акції типу 1+1=3), які 
призводять до імпульсивних покупок та ін.  

У зв’язку з цим розробляються [6-8] довго-
строкові прогнози стану ринку взуттєвих товарів 
загалом і його окремих сегментів на найближчі 
роки. Наприклад, очікується, що світовий ринок усіх 

груп взуття (шкіряне, гумове та ін.) у 2020 р. 
становитиме $371,8 млрд, а його частка досягне 
5,5% від усієї прогнозованої кількості ужиткових 
товарів у 2015-2020 рр.; в останні два роки (2016-
2017 рр.) загальносвітове виробництво взуття ста-
більно становить 23 млрд. пар. Дохід на світовому 
ринку взуття становитиме $107,710 млн у 2018 р. і 
щорічно зростатиме на 2,8% (CAGR 2018-2021 - 
середньорічний темп приросту інвестиції протягом 
періоду часу понад один рік). Найбільшим сегмен-
том ринку залишається шкіряне взуття, з продажу 
якого очікується обсяг доходу у розмірі $52,274 млн 
у 2018 р., а зростання витрат доходів населення на 
взуття – на $159,61. 

За іншим прогнозом [15] до 2024 р. обсяг 
світового ринку взуття досягне $430 млрд завдяки: 

- новим тенденціям у дизайні;  
- збільшенню дискреційних витрат зростаю-

чого за чисельністю середнього класу населення;  
- розширенню асортименту супутніх товарів та 

зростання обсягів комплексної (тобто торгівлі 
взуттям і супутніми товарами) інтернет-торгівлі; 

- зростанню інноваційних концепцій вироб-
ництва взуття за рахунок використання новітніх 
матеріалів – ефективних замінників натуральної 
шкіри – альтернативних матеріалів, отриманих, нап-
риклад, з овочів і фруктів, грибів, листя і кори 
рослин (пальми, ананаса, банана), продуктів пере-
робки натурального шовку (серицину); 

- стрімкому зростанню використання 3D-друку 
деталей взуття, яке дедалі частіше стає основою 
взуттєвого виробництва і дозволяє виробникам 
справлятися з раніше непереборними проблемами – 
вимогами до розширення палітри дизайну взуття та 
масової адаптації дизайнерської продукції. 

При цьому на ринку повсякденного взуття 
залишаються стійкими класичні тенденції, зокрема 
значна частина жінок і нині надає перевагу простим 
класичним туфлям чорного кольору на середніх 
підборах, які залишаються ідеальним (універсальним) 
доповненням практично для будь-яких варіантів 
гардеробу.  
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Аналіз цифрових даних сформованої нами бази 
про стан і перспективи розвитку ринку взуття 
дозволяє зробити цілу систему висновків, з яких 
найважливішими ми вважаємо наступні. 

Офіційно опубліковані цифрові дані показують, 
що у світових інформаційних джерелах досить 
детальними є прогнози розвитку світового ринку 
взуття за регіонами. Наприклад, фахівці-аналітики 
практично одностайно вважають, що у вартісному 
вираженні найбільшим ринком взуття у світі зали-
шаються США, де в останні роки стійкою є тен-
денція зростання сегмента ринку взуття для непро-
фесійних занять легкою атлетикою, зокрема і фізич-
ною культурою загалом: таке взуття все частіше стає 
повсякденним для значної частини споживачів усіх 
статево-вікових категорій. За матеріалами верху 
найбільшим сегментом ринку залишається шкіряне 
взуття, обсяги зростання продажу якого у 2019 р. 
прогнозують у розмірі $1593 млн. У 2018 р. у США 
також отримується найбільша абсолютна сума 
доходів від продажу взуття ($83782 млн) та сума 
щомісячно проданого взуття на одиницю населення 
- $99,85. 

Азіатсько-Тихоокеанський регіон за аналізова-
ний час (2013-2017 рр.) вважається найшвидше 
зростаючим за обсягами продаж (приблизно на 8% 
щорічно). Аналітики ринку взуття вважають, що це 
зростання відбувається найбільшою мірою за раху-
нок зростання чисельності населення і відповідних 
потреб масового (споживчого) ринку у доступному 
взутті, а також за рахунок зростаючої орієнтації 
способу і стилю життя молодих матеріально забез-
печених та належно освічених людей на ідеали 
західного світу (процес “вестернізації”). Означене 
призводить не лише до значного збільшення попиту 
на окремі види взуття (наприклад, кросівки), а і до 
зростання частки населення середнього класу, яка 
надає перевагу модному фірмовому (заводського 
виробництва) взуттю. 

Для останніх років характерні не лише пози-
тивні кількісні зміни на світовому ринку взуття, але 
і зміни у структурі асортименту. Зокрема, слід від-
значити зростаючу популярність у споживачів і, 
відповідно, зростаючу ринкову частку взуття від-
носно нових груп за функціональним призначенням 
(наприклад, взуття для активного відпочинку, 
туризму, нових форм дозвілля тощо), а також окре-
мих груп взуття за рівнем споживних властивостей 
(насамперед – взуття з високим рівнем показників 
екологічних властивостей). Практично це означає, 
що збільшення числа людей, які ведуть активний 
спосіб життя (займаються фізкультурою, аматорсь-
ким спортом, туризмом, активним дозвіллям і 
відпочинком тощо), не лише спричинило зростання 
потреб у відповідному (добре пристосованому до 
конкретних потреб споживача) взутті, але і значно 
змінило вимоги до структури асортименту та рівня 
споживних властивостей усього ринкового асорти-
менту взуття. Для задоволення потреб означеного 
сегмента споживачів у взутті належної якості 
потрібно не просто збільшити виробництво вже 
існуючих (класичних) видів і різновидів взуття, а 
творчо їх вдосконалити – розробити взуття іннова-
ційних, принципово нових конструкцій і способів 

з’єднання деталей тощо. Прикладом такого підходу 
може бути сучасне взуття спортивного стилю та 
взуття для аматорських занять спортом: універ-
сальність (за призначенням), комфорт (незалежно 
від особливостей призначення) та відповідність 
найсучаснішим особливостям стилю (в усіх випад-
ках) – основні чинники стимулювання привабли-
вості цього взуття для усіх категорій споживачів і 
відповідного зростання частки такого взуття на усіх 
регіональних ринках світу. 

У глобальному масштабі означені явища ми 
вважаємо однією з найвагоміших причин підвищен-
ня платоспроможного попиту на взуття в сучасному 
світі. Наприклад, через виникнення і стрімке зрос-
тання потреб у взутті для активного відпочинку, 
туризму, аматорських занять спортом, щоденних 
занять фізкультурою тощо у країнах Північної 
Америки спрямували інвестиційну і виробничу 
діяльність на стрімкий розвиток інновацій, які 
спроможні забезпечити комплекс споживних влас-
тивостей у системі “мода(дизайн)-якість”. Як наслі-
док, у 2018-2021 рр. очікується відчутне зростання 
обсягів торгівлі (зокрема, інтернет-торгівлі) взуттям 
у США та Канаді. Саме тому Північна Америка 
тривалий час залишається найпривабливішим міс-
цем отримання доходів на світовому ринку взуття. 

Системний аналіз доступних інформаційних 
джерел показує, що світовий експорт взуття в 
останніх 10 років зріс на 25% і становить 13,9 млрд 
пар на суму понад $122 млрд. Проте (попри 
довгострокову позитивну тенденцію) в останні два 
роки загальний світовий експорт взуття зменшився 
на 6%. Наприклад, починаючи з 2010 р., країни Азії 
втратили 2% експортної частки на світовому ринку 
взуття, а європейські країни, відповідно, збільшили 
свою частку на 3% (на кінець 2018 р. прогнозується 
зростання питомої ваги європейських експортерів на 
світовому ринку взуття до 13,5%).  

За аналізований час перспектив розвитку (2018-
2021 рр.) пріоритети імпорту (кількісного спожи-
вання взуття, виготовленого в інших країнах) 
залишаються за країнами Азії (загалом – 54%), серед 
яких Китай (18%); Індія, Індонезія та Японія (в 
межах 10% кожна) стійко перебувають у десятці 
найбільших споживачів (імпортерів) на світовому 
ринку взуття. В той же час країни Європи та 
Північної Америки позиціонуються як релевантні 
ринки, побудовані на принципах збалансування 
системи “потреби-попит-пропозиція”. 

Тому логічною є характеристика світового 
ринку взуття в системі “попит (імпорт) – пропозиція 
(експорт)” і тому саме таку позицію займають 
статистичний відділ ООН та відділ Міжнародної 
торговельної статистики. Зокрема, цими структу-
рами оприлюднені дані про експорт-імпорт на 
світовому ринку у 2013-2017 рр. взуття з верхом з 
шкір (натуральних, штучних, синтетичних) та 
підошвою з гуми і пластмаси. 

Дані, зокрема, показують, що найбільшим 

експортером на світовому ринку шкіряного взуття у 

2016 р. був Китай ($9014,432 тис.), а у трійку 

провідних світових експортерів входять Італія 

($7587,274 тис.) та В’єтнам ($6089,832 тис.). 
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Рис. 1. Експорт шкіряного взуття на світовий ринок країнами-лідерами у 2013-2016 рр. (за 

статистичним даними ООН) 

 

Аналіз даних показує, що серед країн-лідерів 
експорту взуття (такими аналітичний відділ ООН 
вважає країни, у яких сума експорту перевищує 
$500,000 тис.) у 2013-2017 рр. помітна тенденція до 
зниження обсягів була у США (лише у 2014 р. було 
зростання експорту на $30,754 тис.), Китаї (лише у 
2014 р. було збільшення експорту на $869,130 тис.), 
Італії (лише у 2014 р. було збільшення експорту на 
$301,772 тис.), Австрії (лише у 2014 р. було збіль-
шення експорту на $38,160 тис.), Бельгії та Новій 
Зеландії (лише у 2014 р. було збільшення експорту 
на $46,266 тис.), Індії (лише у 2014 р. було збіль-
шення експорту на $162,050 тис.). 

Статистичні дані показують, що збільшення 
експорту взуття на світовий ринок серед країн-
лідерів спостерігалося лише у В’єтнамі (від 
$3639,199 тис. у 2013 р. – до $6089,832 тис. у 2016 
р.) та Камбоджі (від $199,024 тис. у 2013 р. – до 
$509,065 тис. у 2016 р.). В цілому ж за даний 

проміжок часу найвище абсолютне значення 
експорту взуття на світовому ринку було у 2014 р. – 
$8617,743 тис. 

З даних видно, що найбільшими імпортерами на 
світовому ринку взуття у 2016 р. були США 
($11627,603 тис.), Німеччина ($4301,658 тис.) та 
Франція ($3529,489 тис.).  

Аналіз даних за 2013-2017 рр. про лідерів серед 
країн-імпортерів (такими аналітичний відділ ООН 
вважає країни, які експортували на світовий ринок 
взуття на суму понад $500,000 тис.) показує (рис. 2), 
що в означений період часу тенденція до зниження 
обсягів імпорту була у Канаді (лише у 2014 р. було 
збільшення імпорту на $73,332 тис.), Німеччині 
(лише у 2014 р. було збільшення імпорту на 
$306,712 тис.), Бельгії (лише у 2014 р. було 
збільшення імпорту на $80,696 тис.), Гонконгу та 
ОАЕ (лише у 2014 р. було збільшення імпорту на 
$127,174 тис.).

Рис. 2. Імпорт шкіряного взуття на світовому ринку країнами-лідерами у 2013-2016 рр. (за матеріалами 

статистичних даних ООН) 
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Дані також показують, що систематичне зрос-

тання імпорту взуття на світовий ринок протягом 

2013-2017 рр. не відбулось у жодній з країн-лідерів, 

а загалом у 2013-2017 рр. найбільший імпорт взуття 

на світовий ринок був у 2014 р. – $59265,911 тис. 

При цьому найбільший світовий імпортер взуття у 

2016 р. - США у першому півріччі 2017 р. Імпор-

тували 1,25 млрд пар взуття на суму $12,28 млрд, що 

призвело до незначного зниження цін на ринку 

(майже на 1,7 %) і майже не вплинуло на зміну його 

кількісних параметрів (приріст складав лише 0,47 %); 

імпорт взуття у США на 90 % забезпечили: Китай 

(55,2 %), В’єтнам (21,6 %), Індонезія (6,5 %), Італія 

(5,4 %), Індія (1,8 %). Але, хоча Китай продовжує 

зберігати статус найбільшого постачальника взуття 

до США, порівняно з першим півріччям 2016 р. він 

втратив понад 2,3 % своєї частки на американському 

ринку (з 57,5 % до 55,2 %); водночас В’єтнам займає 

дедалі більшу частку в структурі імпорту взуття 

США (навіть при втраті квоти) із 19,2 % до 21,6 %); 

Індонезія також доволі суттєво збільшила продаж 

взуття у США – на 4,9 %. 

Такі зміни у структурі імпорту на світовому 

ринку взуття, на думку аналітиків, посилюють певні 

характерні тенденції цього ринку, які перевірені 

попередніми роками. Зокрема, відповідно до остан-

ніх даних Всесвітнього взуттєвого щорічника ім-

порт взуття з Китаю до США за останні 5 років 

зменшився на суму понад $2 млрд, а імпорт з 

В’єтнаму зріс майже на $3 млрд. Практично це 

означає, що основним цільовим ринком в’єтнам-

ського взуття залишаються США, а загальна сума 

цього ринку уже перевищує $2,45 млрд. Фактично 

Північна Америка стає основним регіоном імпорту 

в’єтнамського взуття, оскільки його загальна частка 

становить 38,7%; але друге місце у структурі 

імпорту взуття у США залишається за ЄС – загальна 

частка за сумою складає майже 32,0%. 

Важливою подією на світовому ринку взуття, на 

нашу думку, є те, що дедалі впевненішу позицію на 

міжнародній взуттєвій арені займає Бельгія, яка у 

2017 р. збільшила експорт взуття на світовий ринок 

на 3,9% і за даними Всесвітнього взуттєвого щоріч-

ника у 2016 р. ця країна стала п’ятим найбільшим 

імпортером взуття у світі (завезено 238 млн пар 

взуття) та 9-м найбільшим експортером взуття 

(вивезено 292 млн пар взуття). 

Також дуже цікавими, на нашу думку, варто 

вважати дані про експорт на світовий ринок порту-

гальського взуття: 95% загальної кількості взуття, 

яке виробляється в цій країні, експортується спожи-

вачам у 152 країни світу. 

Дедалі важливішим (з погляду перспективи) для 

виробників взуття в усьому світі стає японський 

взуттєвий ринок, імпорт на який у 2017 р. Скоро-

тився на 5,1% (за даними Всесвітнього взуттєвого 

щорічника, у 2016 р. Японія займала 4-те місце серед 

світових імпортерів взуття, а її частка становила 

понад 5,1% у світовому імпорті). При цьому 

особливо стрімко розвивався сегмент ринку взуття 

для активного відпочинку, який на 70 % насичували 

Китай (52 %) і В’єтнам (18 %); обсяги імпорту взуття 

Японії з Китаю зростають щорічно в середньому на 

1 %, а його вартість при цьому зменшується на 5-6 %. 

При цьому порівняно з іншими країнами японський 

ринок імпорту взуття, на нашу думку, є дуже оригі-

нальним за структурою: частка текстильного взуття 

в імпорті Японії перевищує 40 % і зросла за аналі-

зований час на 4-5 %; частка гумового і полімерного 

взуття становить майже 34 % і зменшилася відпо-

відно на 1-2 %; частка шкіряного взуття займає лише 

22 % і зменшилася відповідно на 6-8 %. 

Одним з найбільших у світі сучасних вироб-

ників взуття, який, однак, все ще вважається досить 

замкнутим (закритим для міжнародної торгівлі і 

максимально зосередженим на внутрішній торгівлі), 

є Бразилія. Але експорт бразильського взуття на 

світовий ринок постійно зростає за обсягом та 

вартістю і нині Бразилія є 5-м найбільшим вироб-

ником взуття у світі (954 млн пар) і лише 13-тим 

серед найбільших експортерів (126 млн пар; екс-

портує лише 13 % від загального обсягу власного 

виробництва взуття); обсяг імпорту взуття в цю 

країну дуже незначний - лише 23 млн пар/рік. 

Практично це означає, що один з найбільших вироб-

ників взуття у світі достатньо закритий для між-

народної торгівлі та зосереджений на великому 

внутрішньому ринку: за даними Бразильської 

асоціації взуття протягом першого півріччя 2017 р. 

країна експортувала на світовий ринок 59,4 млн пар 

взуття на суму $528,8 млн, що становить зростання 

на 2,5 % обсягу і 17,1 % вартості до аналогічного 

періоду 2016 р. Основним місцем експорту бразиль-

ського взуття традиційно є США (у 2016 р. 5,5 млн 

пар на суму понад $95,9 млн); серед країн-сусідів 

найважливішими торговельними партнерами Брази-

лії на ринку взуття є Аргентина (4,23 млн пар на 

суму $64,7 млн) та Парагвай (7 млн пар на суму $3 

млн). Окреслюючи перспективи торгівлі взуттям, 

Бразильський інститут географії і статистики (IBGE) 

оголосив, що у 2017 р. виробництво матеріалів для 

взуття у готового взуття в країні зросло на 4,5 % 

порівняно з 2016 р.; такі ж темпи зростання очіку-

ються у 2018 р. 

Падіння експорту взуття у 2017 р. Спостеріга-

лося в Індії. За даними Всесвітнього взуттєвого 

щорічника у 2016 р. Індія стала другим за кількістю 

виробником взуття (2,26 млрд пар), але експорту-

вала лише 236 млн пар (1,7 % світового експорту), 

що дозволило їй стати 6-м найбільшим у світі 

експортером взуття. Індія в основному експортує 

взуття з верхом з натуральних шкір (73 % від загаль-

ної суми). У 2016 р. Індія була третьою у світі за 

величиною імпорту взуття, і, враховуючи те, що 

МВФ прогнозує зростання економіки Індії на 6 %, 

перспективним є зростання і виробництва й імпорту 

взуття у цю країну. 

Дані про сумарний експорт-імпорт ($, тис.) 

взуття у світі у 2013-2016 рр. подані на рис. 3-4. 

Дані рис. 3 показують, що лише у 2014 р. на 

світовому ринку взуття було стрімке зростання 

експорту, а у наступні 2015-2016 рр. - значне 

зниження. 
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Рис. 3. Експорт шкіряного взуття на світовому ринку у 2013-2016 рр.  

(за матеріалами статистичних даних ООН) 

 

Рис. 4. Імпорт шкіряного взуття на світовому ринку у 2013-2016 рр. 

 (за матеріалами статистичних даних ООН) 

 
З даних рис. 4 видно, що найбільші обсяги 

імпорту взуття на світовому ринку за аналізований 

час, як і його експорту (рис. 3), були у 2014 р. 

За результатами досліджень Transparency Market 

Research лідерами світового ринку взуття для актив-

ного відпочинку є відомі компанії Nike Inc., Adidas 

A.G., Puma S.E., New Balance Inc. та Asics Corp., 

частка яких у 2016 р. становила 72,1%; це ж джерело 

прогнозує зростання частки цього сегмента взуття 

на світовому ринку на 3,07% у 2017-2025 рр. Відпо-

відно від $215709,0 млн – до $278860,7 млн. 

 

Рис. 5. Світовий ринок взуття для активного відпочинку 

(за даними досліджень Transparency Market Research) 
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Результати цих досліджень також прогнозують, 
що до 2021 р. основним експортером взуття спор-
тивного призначення на світовий ринок залишиться 
Північна Америка. 

2. Класичні і новітні чинники формування су-
часного ринку шкіряного взуття та окремих його 
сегментів 

Слід відзначити, що поданий аналіз стану і 
перспектив розвитку світового ринку взуття най-
більшою мірою акцентований на шкіряному взутті 
на підошві з гуми і/чи пластичних мас. При цьому 
поняття “шкіряне взуття” включає взуття з верхом з 
натуральних, штучних і синтетичних шкір; текс-
тильних матеріалів (тканин, трикотажних полотен, 
нетканих і комплексних матеріалів); фетру і повсті, 
а також комбіноване з означених матеріалів. Тому 
ми вважаємо актуальними подальші дослідження 
світового ринку взуття в інших сегментах - за функ-
ціональним призначенням; особливостями конс-
трукції, видами і різновидами взуття; статево-віко-
вою ознакою тощо, а також у системі “проблеми-
перспективи” (ретроспективний аналіз та товаро-
знавчі дослідження взуттєвої продукції країн (фірм)-
лідерів виробництва з метою використання їх 
досвіду). 

Крім цього, на нашу думку, одним з основних 
напрямів аналізу ринку взуття повинні бути новітні 
чинники його формування. Зокрема, аналіз дослі-
джених інформаційних джерел [1-16] дозволяє 
стверджувати, що на сучасний ринок взуття суттєво 
впливають (як складова частина потреб споживачів) 
місцеві традиції, звичаї та “історична пам’ять” зага-
лом. Наприклад, нанесене на взуття чи його упа-
ковку маркування “Made in Italy” практично завжди 
викликає позитивні асоціації, емоції тощо в сучас-
ного українського та східноєвропейського спожи-
вача, який не стільки з власного досвіду, скільки з 
історії ринку взуття у своїй країні знає, що взуттєві 
товари, виготовлені в Італії, мають високий рівень 
споживних властивостей і, як правило, гарантують 
високий рівень якості. 

Ми вважаємо, що одним з переконливих пояс-
нень такого явища є те, що Італія ще з часів серед-
ньовічних купців і ремісників набула статусу 
відомого виробника взуття, що, в свою чергу, здійс-
нювало постійний суттєвий вплив на європейську 
моду у взутті і потреби європейців у взутті, а також 
формувало традиції професійних “майстерень-
цехів” в усій Європі. Зокрема, система професійних 
семінарів, яка століттями функціонувала в Європі і 
традиційно очолювалась італійцями, була однією з 
найбільших рушійних сил розвитку ринку взуття, 
яка залишила позитивні традиції та наслідки і 
донині.  

На відміну від європейського, ринок взуття у 
США та країнах Азії почав найінтенсивніше розви-
ватися у період промислової революції, коли відкри-
лися масштабні виробництва, які задовольняли пот-
реби не вузького кола споживачів, а мільйонів 
людей.  

В результаті означених тенденцій розвитку 
сформувалася сучасна структура світового ринку 
взуття: у США і в країнах Азії функціонує незначна 
кількість великомасштабних виробництв, а євро-
пейську взуттєву промисловість формує значна 
кількість порівняно малих виробників (штат вироб-
ничого підприємства складає 10-15 працівників) з 

середнім річним оборотом в межах €1 млн. Нап-
риклад, у країнах Західної Європи у взуттєвому 
виробництві переважає сімейний бізнес, у якому 
пов’язані родинними узами фахівці працюють від 
покоління до покоління, накопичують і оберігають 
специфічні традиції, які незалежно від притаманних 
особливостей забезпечують високий рівень якості 
взуття. Однією з найкращих ілюстрацій такого 
підходу може бути “остання взуттєва мануфактура 
Європи” – сімейна компанія Moreschi [17], яка не 
змінює традиції виробництва з 1946 р.: виготов-
лення кожної пари взуття включає від 250 до 300 
виробничих операцій і забезпечує незрівнянне поєд-
нання вишуканої елегантності та максимальної 
комфортності. 

3. Перевірка гіпотези про залежність основних 
показників розвитку держави та її місця на ринку 
взуття 

Для перевірки гіпотези про залежність основних 
показників розвитку держави та її місця на ринку 
взуття ми розробили спеціальну таблицю (табл. 1), 
дані якої дозволили встановити кореляційні зав’язки 
(чи їх відсутність) між найважливішими показни-
ками економічної діяльності (загальний обсяг ВВП 
за ПКС і ВВП на 1 особу за ПКС) десяти найбільш 
розвинених країн світу (ТОР-10) та їхнім місцем на 
сучасному світовому ринку взуття. Найважливі-
шими показниками економічної діяльності ми 
обрали загальновизнані [18-19] характеристики: 
валовий внутрішній продукт (ВВП) та паритет купі-
вельної спроможності (ПКС; англ. Purchasing power 
parity, PPP) – поняття, яке ми використали в двох 
контекстах: як формулювання закону єдиної ціни 
для міжнародних ринків (купівельна спроможність 
деякої суми на одному ринку повинна бути рівна 
купівельній спроможності цієї ж суми на ринку 
іншої країни, якщо перевести дану суму за поточним 
обмінним курсом в іноземну валюту); як фіктивний 
обмінний курс двох (кількох) валют, розрахований 
на основі їх купівельної спроможності стосовно 
певних наборів товарів і послуг. 

Дані табл. 1 переконливо показують відсутність 
прямо пропорційної залежності між загальним рів-
нем економічного розвитку держави, який найбільш 
об’єктивно характеризується загальним обсягом 
ВВП за ПКС, та величиною (обсягами) експорту та 
імпорту шкіряного взуття цією країною.  

Наприклад (табл. 1), у 2016 р. Китай та США 
мали найбільший обсяг ВВП за ПКС у світі 
(відповідно $21269 млрд. та $ 18562 млрд.) і експор-
тували найбільшу кількість шкіряного взуття (відпо-
відно на суму $9014432 тис. та $505800 тис.); але при 
цьому розмір ВВП Китаю перевищував розмір ВВВ 
США лише на 14, 6 %, а обсяг експорту шкіряного 
взуття – майже у 18 разів. З іншого боку, спів-
відношення між загальним обсягом ВВП за ПКС та 
обсягами імпорту шкіряного взуття цими країнами 
кардинально протилежні: при меншому (на 14,6 %) 
обсязі ВВП за ПКС США імпортували шкіряного 
взуття майже у 9 разів більше, ніж Китай (відповідно 
на суму $11627603 тис. та $1316148 тис.). 

Іншим яскравим прикладом підтвердження 
означеної думки може бути становище Німеччини, 
Великобританії та Франції у системі зв’язків між 
загальним обсягом ВВП за ПКС та експортом-
імпортом шкіряного взуття. Наприклад, незважаючи 
на те, що серед ТОР-10 країн світу за загальним 
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обсягом ВВП за ПКС у 2016 р. Німеччина пере-
бувала на 5-й позиції (табл. 1), експорт шкіряного 
взуття цією країною перевищував аналогічний 
показник США (другої у рейтингу ТОР-10) майже у 
5,24 рази, а імпорт перевищував аналогічний показ-
ник Китаю (першої у рейтингу ТОР-10 країн світу) 
майже у 3,3 рази. 

Крім цього, дані табл. 1 вказують на відсутність 
кореляції між загальним обсягом ВВП за ПКС, 
розміром ВВП на 1 особу за ПКС та величиною екс-
порту й імпорту шкіряного взуття. На нашу думку, 
така кореляція відсутня передусім тому, що 
загальний обсяг ВВП за ПКС не означає відповідний 
рівень ВВП на 1 особу за ПКС: жодна з ТОР-10 країн 
з найвищим загальним обсягом ВВП за ПКС не 
входить у ТОР-10 країн з рівнем ВВП на 1 особу за 
ПКС. З іншого боку, перша країна у ТОР-10 країн 
світу за розміром ВВП на 1 особу – Катар, зовсім не 
експортує шкіряного взуття (кількість експортова-
ного взуття – 0), але імпортує його майже у 40 разів 
більше, ніж Бруней (4-та країна у ТОР-10 країн світу 
за рівнем ВВП на 1 особу) і майже удвічі більше, ніж 
Бразилія – 7-ма країна у ТОР-10 країн за загальним 
обсягом ВВП за ПКС. 

Таким чином, дані табл. 1 та вищевикладений їх 
аналіз підтверджують нашу гіпотезу про відсутність 

залежності між основними показниками розвитку 
держави (загальний обсяг ВВП за ПКС та розмір 
ВВП на 1 особу за ПКС) та розміром експорту й 
імпорту нею шкіряного взуття. Це дозволяє зробити 
важливий, на нашу думку, висновок: перспективи 
розвитку ринку взуття в окремій державі (наприк-
лад, в Україні та Польщі) значною мірою залежать 
від чинників, пов’язаних з кадровим забезпеченням 
галузі, зокрема – забезпеченням фахівцями науково-
педагогічного і науково-дослідного напряму. 

4. Місце Польщі та України на сучасному 
світовому ринку шкіряного взуття 

Для встановлення місця Польщі та України на 
сучасному світовому ринку шкіряного взуття на 
основі створеної нами бази даних була розроблена 
спеціальна таблиця (табл. 2). Крім цього, ми брали 
до уваги застереження міжнародних аналітиків про 
відсутність певної статистичної звітності в окремих 
країнах сучасної світової спільноти і, як наслідок, 
отримання ними потрібних даних розрахунковим 
методом; наприклад, стосовно даних про експорт-
імпорт шкіряного взуття до таких країн, серед 
інших, віднесені Гвінея-Бісау, Ліберія, Лесото, 
Полінезія, Непал, Сан-Мартін, Ангола, Андорра, 
Бутан, Бангладеш, а також Україна. 

 

Таблиця 1 

ТОР-10 країн за загальним обсягом ВВП за ПКС і за ВВП на 1 особу за ПКС  

та експорт-імпорт шкіряного взуття цими країнами у 2016 р.* 
Місце Країна Розмі

р 

ВВП, 

$, 

млрд 

Експорт / імпорт, 

$ тис., шкіряного 

взуття 

Міс-

це 

Країна Розмір 

ВВП на 1 

особу, $ 

Експорт / імпорт, 

$ тис., шкіряного 

взуття 

за загальним обсягом ВВП 

за ПКС 

Х за ВВП на 1 особу за ПКС Х 

1 Китай 2126

9 

9 014 432 / 1 316 

148 

1 Катар 129729 0 / 104 456 

2 США 1856

2 

505 800 / 11 627 

603 

2 Люксем- 

бург 

101936 12 926 / 58 724 

3 Індія 8721 1 885 641 / 82 422 3 Сінгапур 87082 136 159 / 274 503 

4 Японія 4932 14 083 /1 268 604 4 Бруней 79711 124 / 2 905 

5 Німеччина 3979 2 648 442 / 4 301 

658 

5 Кувейт 71264 3 941 /113 804 

6 РФ 3745 65 717 / 1 103 630 6 Ірландія 69375 22 780 / 182 019 

7 Бразилія 3135 471 594 / 59 978 7 Норвегія  69269 5 981 / 278 611 

8 Індонезія 3028 2 260 270 / 82 255 8 ОАЄ 67696 88 488 / 586 371 

9 Велико- 

британія 

2788 1 180 476 / 3 193 

804 

9 Сан-

Марино 

64433 10 / 2 811** 

10 Франція 2737 1 669 033 / 3 529 

489 

10 Швейца- 

рія 

59376 424 366 / 5 121 

                   ЄС 1875

5 

Х  

Середній у світі 

 

15943 

 

Х 

                   Увесь 

світ 

1190

97 

* таблиця складена авторами за офіційно опублікованими даними. 

** наведені дані не є офіційною звітністю, а зроблені оціночним методом закордонними 

фахівцями. 
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Таблиця 2 

Місце Польщі та України на світовому ринку шкіряного взуття (2016 р.)* 
№ 

з/п 

Показники і 

характеристики 

Польща1) Україна2) 

1 Розмір ВВП, $ (млрд) за 

загальним обсягом ВВП 

за ПКС 

469,5 93,27 

2 Розмір ВВП на 1 особу, 

$, за ВВП на 1 особу за 

ПКС 

12 372,42 2 185,73 

3 Експорт шкіряного 

взуття $ тис.  

469 175 35 352*** 

4 Імпорт шкіряного взуття 

$ тис. 

617 543 128 592*** 

5 Держави з приблизно такими ж характеристиками: 

 =площа, км..кв. 312 6851-1) 

Малайзія, В’єтнам, Кот-д’Івуар, 

Оман, Італія, Норвегія 

603 7002-1) 

ЦАР, Мадагаскар, Кенія, Ботсвана 

 =чисельність населення, 

осіб 

38 562 1891-2) 

Алжир, Уганда, Ірак 

44 429 4712-2) 

Кенія, Колумбія, Аргентина 

5.1 =загального розміру ВВП 

(1)** 

Венесуела, Гонконг, Казахстан, 

Румунія, Сінгапур, Чилі 

Хорватія, Лівія, Туркменістан, 

Панама 

5.2 =розміру ВВП на 1 особу 

(2)** 

Албанія, Домініка, Боснія і 

Герцеговина, Єгипет, Індонезія, 

ПАР, Мальдіви, Монголія, Намібія, 

Палау, Шрі-Ланка, Перу, Сент-

Люсія, Туніс, Сент-Вінсент і 

Гренадіни 

Чад, Уганда, Танзанія, 

Таджикистан, Непал, Вануату, 

Бенін 

5.3 =експорту взуття (3)** Словаччина, Австрія, Камбоджа, 

Бразилія, Швейцарія 

Литва, Естонія, Греція, Сальвадор, 

Австралія 

5.4 =імпорту взуття (4)** ОАЕ, Австралія, Данія; 

50% (Китай, Канада, РФ, Іспанія)3) 

Нова Зеландія, Хорватія, 

Фінляндія, Саудівська Аравія 

*таблиця складена авторами за офіційно опублікованими даними. 

**порядковий номер показника у даній таблиці. 

***наведені дані отримані розрахунковим методом закордонними фахівцями. 
1)Польща: 1-1) – площа, км. кв.; 1-2) – чисельність населення, осіб. 
2)Україна: 2-1) – площа, км. кв.; 2-2) – чисельність населення, осіб. 
3)імпорт взуття Польщею складає 50% імпорту вказаних країн. 

Аналіз даних табл. 2 показує, що Україна, пере-

важаючи Польщу майже удвічі за розміром тери-

торії, км. кв. (відповідно 603 700 та 312658) і майже 

на 6 млн. осіб за чисельністю населення (відповідно 

осіб 44429471 та 38562189), поступалась їй у 2016 р. 

за основними [18-19] загальними показниками 

економічного розвитку: загальним обсягом ВВП за 

ПКС, $ (млрд.) - у 5 раз (відповідно 93,27 та 469,5) 

та обсягом ВВП на 1 особу за ПКС, $ – майже у 6 раз 

(відповідно 2185,73 та 12372,42). При цьому держа-

вами з приблизно такими ж характеристиками площі 

території, подібними до України, є ЦАР, Мада-

гаскар, Кенія, Ботсвана, а подібними до Польщі – 

Малайзія, В’єтнам, Кот-Д’Івуар, Оман, Італія, 

Норвегія; подібними за чисельністю населення – 

Кенія, Колумбія, Аргентина (до України) та Алжир, 

Уганда, Ірак (до Польщі). Але означені об’єктивні 

характеристики (площа території і чисельність насе-

лення) не коригуються з основними загальними 

показниками рівня економічного розвитку, оскільки 

за загальним розміром ВВП за ПКС найбільш 

близькими до наших держав є не вищеозначені, а 

зовсім інші країни – Венесуела, Гонконг, Казахстан, 

Румунія, Сінгапур, Чилі (до Польщі); Хорватія, 

Лівія, Туркменістан, Панама (до України); це ж 

стосується і загального розміру ВВП на 1 особу – 

найбільш близькими до наших держав за цим 

показником є Албанія, Домініка, Боснія і Герце-

говина, Єгипет, Індонезія, ПАР та ще 10 країн (до 

Польщі) та лише Чад, Уганда, Танзанія, Таджи-

кистан, Непал, Вануату, Бенін (до України). 

Дані табл. 2 також підтверджують нашу гіпотезу 

про незалежність основних показників розвитку 

держави та її місця на сучасному ринку взуття, 

оскільки у 2016 р. найбільш подібними державами 

за показником експорту взуття є Словаччина, 

Австрія, Камбоджа, Бразилія, Швейцарія (до Поль-

щі) та Литва, Естонія, Греція, Сальвадор, Австралія 

(до України); за показниками імпорту взуття – лише 

ОАЕ, Австралія, Данія (до Польщі) та Нова 
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Зеландія, Хорватія, Фінляндія, Саудівська Аравія 

(до України). 

Отже, вищеозначені переліки країн, на нашу 

думку, найкраще характеризують місце Польщі та 

України на сучасному світовому ринку шкіряного 

взуття, оскільки створені на базі об’єктивних сталих 

показників (площа території та чисельність насе-

лення) та основних показників економічного роз-

витку (загальний обсяг ВВП та обсяг ВВП на 1 

особу). 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Бази даних про стан 
світового ринку взуття та перспективи його роз-
витку дозволяють отримати об’єктивні аналітичні 
дані товарознавчого і технологічного спрямування і 
розробити актуальні напрями теоретичних та експе-
риментальних наукових досліджень, а також вста-
новити ринкове місце окремих країн. Зокрема, за 
обсягами експорту взуття сучасне ринкове місце 
Польщі серед таких країн, як Словаччина, Австрія, 
Камбоджа, Бразилія, Швейцарія, а України – серед 
таких країн, як Литва, Естонія, Греція, Сальвадор, 
Австралія; за показниками імпорту взуття – ОАЕ, 
Австралія та Данія найбільш близькі до Польщі, а 
Нова Зеландія, Хорватія, Фінляндія, Саудівська 
Аравія – до України.  

Актуальними ми вважаємо подальші досліджен-
ня за окремими сегментами (призначення, матері-
али, види, статево-вікове призначення тощо). Також 
перспективними ми вважаємо дослідження ринку в 
системі “проблеми-перспективи”, ретроспективний 
аналіз та товарознавчі дослідження стану країн-
лідерів експорту та імпорту окремих груп і видів 
продукції взуттєвої промисловості, з метою узагаль-
нення і використання їх досвіду. 

The research work has been carried out within 

project: “Use of bamboo extract and fibres in the 

elements of leather, textile and combined leather and 

textile children's footwear” financed by the National 

Centre for Research and Development (Agreement No. 

LIDER/16/0091/L-8/16/NCBR/2017). 
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ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА ШТАНІВ ЧОЛОВІЧИХ, ЩО 

ПЕРЕБУВАЛИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 

Анотація. Актуальність даної статті зумовлена необхідністю перевірки якості товарів, що були 
в експлуатації, та відсутністю алгоритму проведення їх товарознавчої експертизи. Метою статті 
є з’ясування особливостей проведення товарознавчої експертизи одягу, що нетривалий час перебував 
в експлуатації, для встановлення відповідності його показників споживних властивостей вимогам 
чинних нормативних документів. У ході проведеного експертного дослідження встановлено: тканина, 
яка була використана при виробництві штанів чоловічих ТМ “Longli”, не відповідає вимогам ДСТУ 
ГОСТ 21790:2008 за такими показниками, як гігроскопічність, повітропроникність, жорсткість, 
ступінь тривкості пофарбування до сухого тертя та прання. Штани чоловічі ТМ “Longli”, що були в 
експлуатації за такими показниками, як марковання та виконання окремих вузлів, не відповідають 
вимогам ДСТУ ГОСТ 25295:2005. Перспективи подальших досліджень у даному напрямі будуть 
спрямовані на розробку методичного підходу до проведення товарознавчої експертизи товарів, які 
перебували в експлуатації, з метою встановлення відповідності показників якості встановленим 
вимогам. 

 
Ключові слова: експертиза, одяг, що перебував в експлуатації, показники споживних 

властивостей. 
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COMMODITY EXPERTISE OF MEN’S PANTS WHICH WERE IN USE 

 
Abstract. The topicality of this article is conditioned by necessity to check the quality of goods that were 

in use, and the lack of an algorithm for conducting their commodity expertise. The purpose of the article is to 
find out the features of conducting a commodity expertise of clothes that were in use for a short time, in order 
to establish the conformity of its consumer properties indicators with the requirements of the current normative 
documents. In the course of the expert research, it was determined that the fabric used in the production of 
men's “Longli” TM men’s pants does not meet the requirements of State Standard of Ukraine 21790: 2008 
according to indicators such as hygroscopicity, air permeability, rigidity, degree of durability of coloring to 
dry friction and laundering. “Longli” TM men’s pants, which were in use relatively to such indicators as 
marking and execution of separate knots, do not meet the requirements of State Standard of Ukraine State 
Standard 25295: 2005. Further research in this direction should be focused at developing a methodical 
approach to conducting commodity expertise of goods that were in use, in order to establish compliance of 
quality indicators with existing requirements. 

 
Keywords: expertise, clothing that was in use, indicators of consumer properties. 
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Постановка проблеми. Сукупність характерис-
тик товару, які визначають ступінь його здатності 
задовольняти встановлені і передбачені потреби, 
формують якість продукції в цілому. Сучасний 
ринок нівелює важливість даної характеристики, все 
більше реалізується товарів, якість яких не відпо-
відає вимогам, регламентованим чинними норма-
тивно-технічними документами. З метою забезпе-
чення відповідності продукції встановленим вимо-
гам, а також забезпечення відсутності загроз сус-
пільним інтересам запроваджена діяльність органів 
ринкового нагляду, проте дані органи перевіряють 
лише якість нової продукції. Якщо у результаті 
експлуатації з’являються дефекти, то встановити 
причину їх виникнення можливо лише в результаті 
товарознавчої експертизи. Актуальним постає існу-
вання методичного підходу до проведення товаро-
знавчих експертиз та проблема доказовості факту 
невідповідності, оскільки відсутні методичні роз-
робки, які б демонстрували єдиний підхід. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню методологічних та теоретичних засад 
товарознавчої експертизи присвячені наукові робо-
ти М. А. Ніколаєвої, С. А. Вилкової, П. А. Красо-
вського, Г. Б. Рудавської, Н. Я. Орлової, Є. В. Ти-
щенко, З. В. Коробкіної, Н. В. Притульської, 
А. А. Дубініної та ін. Завдяки науковим працям 
Л. В. Поліщук [1], Н. В. Омельченко [2, 3], А. С. Бра-
їлко [2, 3] та Андріанової Е. Н. [4] стали відомі 
особливості проведення товарознавчої експертизи 
товарів, які перебували в експлуатації. 

Постановка завдання. Метою статті є з’ясу-
вання особливостей проведення товарознавчої екс-
пертизи одягу, що нетривалий час перебував в 
експлуатації, для встановлення відповідності його 
показників споживних властивостей вимогам чин-
них нормативних документів. Об’єктом товарознав-
чої експертизи було обрано штани чоловічі 
ТМ “Longli” (країна походження – Китай), які 
споживач після придбання експлуатував протягом 1 
дня (в дощову погоду), пранню не піддавав. Питання 
експертизи, визначене ініціатором, – встановити 
відповідність штанів чоловічих ТМ “Longli” вимо-
гам ДСТУ ГОСТ 25295:2005 Одяг верхній пальтово-
костюмного асортименту. Загальні технічні умови 
[5]. Предметом дослідження є показники споживних 
властивостей штанів чоловічих. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для вирішення питання експертизи експертами всі 
експериментальні дослідження було проведено на 
базі НДЦ “Незалежна експертиза” при ВНЗ Укооп-
спілки “Полтавський університет економіки і 
торгівлі”. 

З метою організації експертного дослідження 
під час визначення порядку проведення товаро-
знавчої експертизи штанів чоловічих ТМ “Longli” 
експерти НДЦ “Незалежна експертиза” здійснили: 

- аналізування завдання на проведення товаро-
знавчої експертизи;  

- ідентифікацію процесу проведення товаро-
знавчої експертизи;  

- опрацювання застосовних законодавчих та 
регламентувальних вимог, що містять критерії 
оцінки продукції;  

- детальне аналізування документів щодо 

об’єкта товарознавчої експертизи;  

- вибір методики(к) дослідження;  

- визначення умов, що уможливлюють процес 

проведення товарознавчої експертизи. 

З метою організації своєї роботи експертами 

НДЦ “Незалежна експертиза” для надання об’єктив-

ного, достовірного й обґрунтованого експертного 

висновку була розроблена програма товарознавчої 

експертизи, яка включала наступні етапи: 

- аналіз наданих документів; 

- ідентифікація об’єкта дослідження; 

- дослідження об’єкта (підбір методів і мето-

дик дослідження, аналіз стану та реквізитів марко-

вання, дослідження показників споживних власти-

востей); 

- оформлення експертного висновку (форму-

лювання відповідей на питання товарознавчої екс-

пертизи та документальне оформлення її резуль-

татів). 

Відповідно до визначеного ініціатором експер-

тизи завдання показники якості штанів чоловічих 

ТМ “Longli” оцінювалися за допомогою органо-

лептичних і лабораторних методів відповідно до 

ДСТУ ГОСТ 25295:2005 [5] з використанням дію-

чих стандартних методик. 

Ідентифікацію об’єкта експертизи проводили в 

приміщенні НДЦ “Незалежна експертиза” ПУЕТ 

при денному освітленні та за стандартних умов.  

Об’єкт дослідження надійшов на експертизу 

упакованим в один пакет, виготовлений із полімер-

ного матеріалу білого кольору.  

У результаті огляду з’ясовано, що наданий на 

експертизу виріб відноситься до поясного виду 

одягу, який укриває нижню опорну поверхню тіла, 

обмежену вгорі лінією талії, знизу – лінією стегна, а 

саме: нижню частину тулуба й ноги, кожну окремо 

до ступень, тобто це штани. Під час дослідження 

зовнішнього вигляду встановлено, що штани виго-

товлені з гладкофарбованої тканини синього ко-

льору, полотняного переплетення, типу джинсової. 

Відповідно до поставленого завдання на пер-

шому етапі експертизи було проведено контроль 

якості штанів чоловічі ТМ “Longli”.  

Спочатку було перевірено реквізити товарного 

ярлика та контрольної стрічки. Дослідження рекві-

зитів товарного ярлика і контрольної стрічки прово-

дилися органолептичним методом на відповідність 

вимогам ГОСТ 4103-82 Изделия швейные. Методы 

контроля качества [6] та ГОСТ 10581-91 Изделия 

швейные. Маркировка, упаковка, транспортирова-

ние и хранение [7]. 

У ході дослідження встановлено, що на задній 

частині пояса нашита текстильна стрічка світло-

коричневого кольору з написом “LONG LI JEANS 

AUTHENTIC DENIM”. На внутрішній обшивці 

пояса штанів нашита стрічка з написом “LONG LI 

IT’S THE BEST FASHION WEAR”. Під обтачкою 

пояса лівої половинки штанів закріплений товарний 

ярлик (білого кольору) з контрольною стрічкою 

(сіро-коричневого кольору). 

На товарному ярлику з лицьової сторони 
надруковано сірим кольором фірмове найменування 
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“LONG LI” та торговий знак. На зворотній стороні 
товарного ярлика зазначена інформація щодо 
догляду за виробом: 

- цифрове позначення (ймовірно артикул) – 
EJPN 31838284,  

- цифрове позначення (ймовірно номер партії) 
– GGJ60AR-14; 

- інформація для споживача – LAVARE 
SEPARAT AMENTE PLEASE ALWAYS WASH 
THIS GAR MENT BY IT SELF LAVE Z 
SEPARAMENT – SEPARAT WASCHEN LAVAR 
EM SEPARADO LAVAR POR SEPARADO 
LAVARE A ROVESCIO WASHING INSIDE – OUT – 
LAVER A LEN VERS-UNKS WASCHEN- LAVAR 
DO AVESSO – AL REVERS 

- символи щодо догляду за виробом –  

; ; ; ; . 
Опис познак та використання графічних сим-

волів маркування щодо догляду було проаналізо-
вано відповідно до ДСТУ ISO 3758:2005 Матеріали 
текстильні. Маркування символами щодо догляду 
[8]. На товарному ярлику символи по догляду 
містять таку інформацію: 

- – прання при температурі 30ºС; 
механічна дія звичайна; полоскання звичайне; 
вижимання звичайне; 

-  – не можна використовувати хлор-
місткі речовини для вибілювання; 

-  – прасувати за максимальної темпера-
тури нижньої плити 110ºС; пропалювання і прасу-
вання вимагають обережності; 

-  – сухе чищення заборонене; 

-  – сушіння в барабані не застосовувати. 
Символи щодо догляду виткані безпосередньо 

на товарному ярлику, містять розбірливу інфор-
мацію, достатньо великі та легкі для читання.  

Контрольна стрічка містить позначення євро-
пейського розміру: 

- SIZE (розмір) – напис англійськими літерами, 
вишитий нитками білого кольору; 

- 29 – напис цифрами, вишитий нитками білого 
кольору. 

Реквізити товарного ярлика та контрольної 
стрічки нанесені типографським способом чітко 
відповідно до вимог ГОСТ 4103-82 [6]. Інформація 
нанесена на товарний ярлик англійською мовою, що 
порушує вимоги Закону України “Про захист прав 
споживачів” [9]. Інформація, нанесена для спожи-
вача, неоднозначна для розуміння. Обов’язкові 
маркувальні реквізити, регламентовані ГОСТ 10581-
91 [7], зазначені на товарному ярлику та контрольній 
стрічці не в повному обсязі. 

Наступним етапом товарознавчої експертизи 
було встановлення відповідності показників спо-
живних властивостей штанів чоловічих ТМ “Longli” 
вимогам ГОСТ 4103-82 [6]. 

За зовнішнім виглядом штани відносяться до 
поясного виду одягу. Штани весняно-літнього сезо-
ну використання, з прямими до низу половинами. 
Верхній край штанів закінчений пришивним поя-
сом, на якому розміщено шість хомутиків. Передній 
розріз (бант) оформлений застібкою-блискавкою, 
ґудзиком на внутрішній частині пояса та розрізною 
петлею. Штани з двома бічними прорізними кише-
нями, з відрізними підзорами та рельєфним конту-
ром бічного зрізу. Низ штанів оформлений зрізом. 

За результатами волого-теплової обробки вста-
новлено, що конструктивні лінії деталей чіткі, від-
сутні полиски, обпалення та пролягання швів. На 
штанах відсутні заломи, складки та перекоси. Під 
час візуального огляду матеріалу штанів дефектів не 
виявлено. 

Зовнішній вигляд та волого-теплова обробка 
штанів чоловічих ТМ “Longli” відповідають вимо-
гам п. 6, табл. 1 ГОСТ 4103-82. 

У ході перевірки виконання окремих вузлів і 
деталей штанів встановлено, що: 

- форма представленого на дослідження виро-
бу симетрична, але розмір лівої та правої половин 
штанів мають відхилення у довжині – 15 мм; 

- краї деталей не викривлені, без порушення 
конфігурації; 

- шви не мають пропущених стібків, викрив-
лень, натягів та слабин; нитки в одне складання, 
колір ниток різний, використаний для оздоблення; 

- строчки рівні, виконані на одній відстані від 
краю, без пропусків стібків та зміни їх кількості; 
частота стібків – 3-4 шт. на 1 см; строчки з’єдну-
вальних швів не рівні, мають незакріплені кінці 
ниток; 

- зі внутрішньої сторони штанів строчки мають 
незакріплені та необрізані кінці ниток. 

Проведені дослідження виявили, що виконання 
окремих вузлів і деталей штанів чоловічих ТМ “Lon-
gli” проведено без дотримання вимог ГОСТ 4103-82. 

Наступним етапом було встановлення відповід-
ності показників споживних властивостей штанів 
чоловічих ТМ “Longli” вимогам нормативних доку-
ментів. З цією метою було проведено визначення 
показників споживних властивостей текстильного 
полотна, яке було використано для пошиття штанів 
чоловічих ТМ “Longli” на відповідність вимогам 
ДСТУ ГОСТ 25295:2005 [5] та ДСТУ ГОСТ 
21790:2008 Тканини бавовняні і змішані для одягу. 
Загальні технічні умови [10]. 

Першим етапом дослідження було дослідження 
структури ткацького переплетення тканини штанів. 
За допомогою USB-мікроскопа було визначено 
структуру ткацького переплетення досліджуваного 
об’єкта. 

За результатами досліджень встановлено, що 
переплетення утворює характерний рубчик, який 
проходить по діагоналі тканини та характеризується 
наявністю на поверхні тканини діагональних смуг, 
які утворюються основними та уточними перекрит-
тями внаслідок зсуву рапорту переплетення в 
кожному наступному горизонтальному ряді пере-
криттів на одну нитку. Дані ознаки характерні для 
саржевого переплетенню. 
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Далі були проведені визначення лінійних роз-

мірів, структурних характеристик та щільності текс-

тильного полотна (число ниток по основі на 100 мм, 

число ниток по утоку на 100 мм, лінійна густина 

текстильного полотна, поверхнева густина текс-

тильного полотна). 

За результатами експериментальних досліджень 

встановлено, що:  

- число ниток по основі на 100 мм – 330 шт.; 

- число ниток по утоку на 100 мм – 230 шт.; 

- лінійна густина текстильного полотна – 

41,8725 г/м2; 

- поверхнева густина текстильного полотна – 

418,725 г/м2. 

Дослідження відповідності вмісту складників 

сировинного складу тканини, з якої виготовлені 

штани чоловічі ТМ “Longli”, було проведене за 

допомогою лабораторного методу. Визначення ком-

понентів волокнистого складу штанів чоловічих 

було проведено відповідно до вимог ДСТУ 4057-

2001 Матеріали текстильні. Метод ідентифікації 

волокон [11]. 

Першим етапом розпізнавання природи текс-

тильного волокна є визначення характеристик його 

горіння. За результатами досліджень встановлено, 

що сировинний склад тканини, що була використана 

для виготовлення штанів чоловічих, у напряму 

основи – бавовняне волокно, у напряму утоку – полі-

ефірне волокно. 

Наступним етапом ідентифікації зразків ниток є 

дослідження відповідності вмісту складників сиро-

винного складу зразків за допомогою мікроскопіч-

ного дослідження. За результатами лабораторних 

досліджень встановлено, що компонентний склад, 

що був використаний у виробництві тканини штанів 

чоловічих, включає бавовняне волокно (основа) та 

поліефірне волокно (уток).  

Оцінка гігієнічності об’єкта товарознавчої екс-

пертизи була проведена за показниками, що характе-

ризують їх взаємодію з повітрям, водяними парами 

та водою. За результатами досліджень встановлено, 

що гігроскопічність досліджуваної тканини, з якої 

виготовлені штани чоловічі, становить 6,17%, що не 

відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 25295:2005 [5]. 

При цьому доцільно зазначити, що науковці на 

основі експериментальних досліджень встановили 

погіршення самопочуття споживачів під час 

експлуатації виробів із матеріалів, гігроскопічність 

яких менше 5%, при цьому прийнятними з точки 

зору гігієни є результати гігроскопічності в межах 

від 9% і вище. 

Наступним етапом була оцінка повітропроник-

ності текстильного матеріалу. Повітропроникність 

встановлювали відповідно до ГОСТ 12088-77 Мате-

риалы текстильные и изделия из них. Метод опре-

деления воздухопроницаемости [12]. За резуль-

татами дослідження встановлено, що повітропро-

никність становить – 8,7 дм3/м2∙с, що не відповідає 

вимогам ДСТУ ГОСТ 25295:2005 [5].  

Розривальні характеристики визначалися за 

методикою ГОСТ 3813-72 Материалы текстильные. 

Ткани и штучные изделия. Методы определения 

разрывных характеристик при растяжении [13].  

Жорсткість щодо згинання визначалася за стан-

дартною методикою ГОСТ 10550-93 Материалы 

текстильные. Полотна. Методы определения жест-

кости при изгибе [14]. 

Визначення стійкості до стирання по площині 

проводили згідно з методикою за ГОСТ 18976-73 

Ткани текстильные. Метод определения стойкости к 

истиранию [15]. Фактичне значення опору стиранню 

– 4567 циклів. Одержані фактичні значення розри-

вального зусилля та жорсткості подані у табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Фактичні значення розривального зусилля та 

жорсткості 

Система 

ниток 

Розри- 

вальне 

зусилля, 

кгс 

Абсолютне 

видовжен- 

ня на 

момент 

розірвання, 

мм 

Жорсткість, 

мкН/см2 

Основа 213,0 55,0 7935,2 

Уток 162,0 32,0 5563,8 

 

Одержані значення показників опору стиранню, 

розривального зусилля та жорсткості у напряму 

утоку відповідають встановленим вимогам ДСТУ 

ГОСТ 21790:2008; значення показника жорсткості у 

напряму основи не відповідає встановленим вимо-

гам ДСТУ ГОСТ 21790:2008.  

Показник ступеня тривкості пофарбування до 

різних фізико-хімічних впливів визначали за мето-

диками ГОСТ 9733.0-83 Материалы текстильные. 

Общие требования к методам испытаний устойчи-

вости окрасок к физико-химическим воздействиям 

[16], ГОСТ 9733.4-83 Материалы текстильные. 

Методы испытания устойчивости окраски к стиркам 

[17] та ГОСТ 9733.27-83 Материалы текстильные. 

Метод испытания устойчивости окраски к трению 

[18]. Результати визначення ступеня тривкості 

пофарбування до різних фізико-хімічних впливів до: 

- сухого тертя – 2 бали; 

- мокрого тертя – 1 бал; 

- прання – 1 бал. 

Одержані значення ступеня тривкості пофарбу-

вання до сухого тертя та прання не відповідають 

встановленим вимогам ДСТУ ГОСТ 21790:2008. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У ході проведеного екс-

пертного дослідження встановлено: тканина, яка 

була використана при виробництві штанів чоло-

вічих ТМ “Longli”, не відповідає вимогам ДСТУ 

ГОСТ 21790:2008; штани чоловічі ТМ “Longli”, що 

були в експлуатації, не відповідають вимогам 

ДСТУ ГОСТ 25295:2005. Перспективи подальших 

досліджень у даному напрямі будуть спрямовані на 

розробку методичного підходу до проведення 

товарознавчої експертизи товарів, які перебували в 

експлуатації, з метою встановлення відповідності 

показників якості встановленим вимогам.  
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ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВИХ 
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НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І 

СКЛАДУ М’ЯСНИХ ПРОДУКТІВ 

 
Анотація. За результатами проведених досліджень узагальнені відповідні напрацювання 

науковців і практиків щодо поліпшення споживних властивостей, якості й безпечності м’яса і м’ясних 
продуктів, раціонального використання тваринницької сировини і відповідних нутрієнтів, поглиблення 
оцінки окремих складових на основі досягнень нанобіотехнології і фармакогеноміки. Важливим 
напрямком сучасних технологій є обґрунтування поліпшення вітамінного, мінерального, жирно-
кислотного складу виробів, збагачення антиоксидантами, часткове заміщення хлориду натрію 
іншими солями, досягнення стабільності кольору виробів у процесі виробництва і зберігання, 
удосконалення способів теплового обробітку з метою мінімізації накопичення шкідливих речовин, 
зокрема біогенних і гетероциклічних амінів, поліциклічних ароматичних вуглеводів тощо. Отримані 
теоретичні напрацювання зумовлюють необхідність глибоких досліджень безпечності та якості 
харчових продуктів і сировини з прогнозуванням поліпшення контролю і якісних показників 
традиційних, дієтичних, оздоровчих та продуктів спеціального харчування для спортсменів й інших 
категорій споживачів.  

 
Ключові слова: якість і властивості м’ясної сировини, удосконалені технології переробки м’ясної 

сировини, забезпечення безпечності та якості м’ясних продуктів.  
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SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF TECHNOLOGY AND INGREDIENTS 

IMPROVEMENT OF MEAT PRODUCTS 
 

Abstract. According to the results of the conducted researches, the corresponding workings of scientists 
and practitioners on improvement of consumer properties, quality and safety of meat and meat products, the 
rational use of livestock raw materials and corresponding nutrients, extension of the evaluation of individual 
components on the basis of achievements of nanobiotechnology and pharmacogenomics are generalized. An 
important direction of modern technology is the substantiation of the improving of the vitamin, mineral, fatty 
acid composition of products, enriching with antioxidants, partially replacing sodium chloride with other salts, 
achieving the stability of color of products in the process of production and storage, and improving methods 
of thermal conditioning in order to minimize the accumulation of harmful substances, in particular biogenic 
and heterocyclic amines, polycyclic aromatic hydrocarbons and others. The obtained theoretical developments 
predetermine the need for in-depth research on the safety and quality of food products and raw materials with 
the forecast of improving control and quality indicators of traditional, dietary, sanative and special food 
products for sportsmen and other categories of consumers. 

 

Keywords: quality and properties of raw meat materials, advanced technologies of raw meat processing, 

ensuring the safety and quality of meat products. 
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Постановка проблеми. В останні роки значна 

увага приділяється збільшенню випуску збагачених 

харчових продуктів, у складі яких передбачено не 

менше 30% добової фізіологічної норми відповідних 

сполук [1]. З урахуванням дефіциту певних нутрі-

єнтів у харчовому раціоні багатьох категорій насе-

лення виникає потреба більш цілеспрямованого 

використання м’яса і субпродуктів та включення до 

складу традиційних харчових продуктів одного або 

кількох фізіологічно функціональних інгредієнтів 

для забезпечення попередження або поповнення 

організму відповідними поживними речовинами. З 

цією метою ведуться пошуки відповідної нетради-

ційної сировини, завдяки якій можна суттєво усу-

нути нестачу відповідних біологічних речовин. Крім 

того, створюють комплекси біологічно активних 

речовин і біологічно активних добавок (БАД) у 

концентрованих ізольованих формах, що полегшує 

розробку високоцінних харчових продуктів. 

Для оптимального застосування м’ясної сиро-

вини і підвищення вмісту білка в рецептурний склад 

багатьох виробів все частіше включають високо-

концентровані білоквмісні препарати (ізоляти, кон-

центрати, текстурати, гідролізати), які отримують із 

продуктів переробки сої, молока, колагенвмісної 

сировини, яєчних продуктів, крові, пшениці та ін. 

Завдяки цьому досягають також поліпшення якіс-

ного складу білкового компоненту, регулювання 

ступеня його перетравлюваності і засвоюваності. 

Водночас у технологічному процесі важливо ціле-

спрямовано регулювати сенсорні і технологічні 

показники з коректуванням рівня харчової й біоло-

гічної цінності продукції. 

Активний розвиток нанобіотехнології і фарма-

когеноміки забезпечив більш глибоку оцінку окре-

мих амінокислот. Наприклад, триптофан володіє 

цілим рядом цінних властивостей, що особливо 

важливі для життєдіяльності людини. Він бере 

участь у синтезі гемоглобіну, гормонів серотоніну і 

меланіну, проявляє антистресову й антидепресивну 

дію, знижує апатит, перешкоджає розвитку алкого-

лізму. Потенційними джерелами його вважають 

яловичину, індичину, яйця, сою, горох, сочевицю, 

квасолю, рис, овес. Тому поєднання відповідних 

видів м’яса, бобових, вівса і рису може суттєво 

вплинути на концентрацію триптофану і біологічну 

цінність відповідних виробів.  

Широкий спектр цінних властивостей характер-

ний для лізину, як попередження остеопорозу і роз-

витку катаракти, сприяння регенерації тканин, зни-

ження стресу, а в поєднанні з вітаміном С – захист 

організму від атеросклерозу й інфаркту міокарда. 

Джерелами цієї амінокислоти є м’ясо, серце, печін-

ка, кров, молоко, яйця, квасоля, соя. Амінокислота 

метіонін регулює ріст і вагу людини, захищає від 

ожиріння, проявляє антистресову і гіпералергенну 

дію. Крім м’яса, молока, яєць, потенційними джере-

лами метіоніну також є соя, сочевиця, пшеничне 

борошно. 

Перспективним можна вважати збагачення 

складу харчових продуктів за рахунок гідролізатів, 

особливо біоактивними пептидами, які в результаті 

регуляції функції організму через 

шлунково-кишковий тракт активно впливають на 

імунну і нейроендокринну систему людини. 

Біологічно активні пептиди виявлені в молоці і м’ясі 

і їх дія залежить від амінокислотного складу і 

послідовності. Вони володіють протираковою, 

антимікробною, антикоагулятивною, 

імуномоделюючою дією і можуть впливати на 

нервову, імунну, серцево-судинну і травну системи. 

Тому науковці вважають, що вони можуть бути 

ефективними в лікуванні діабету, ожиріння, раку і 

психічних захворювань. 

Антиоксидантні пептиди (карнозин, ансерін), 

що зв’язують іони металів і кисень і блокують 

активні радикали, містяться в екстрактах курятини і 

свинини, колагену, в гідролізатах казеїну та інших 

білків молока. Біфідогенні пептиди виявлені в гідро-

лізатах м’ясо-кісткового залишку бройлерів, проти-

тромбічні – в гідролізатах соєвого і рибного білка. В 

цілому пептиди, отримані з м’яса і субпродуктів, 

характеризуються широким спектром корисних для 

здоров’я властивостей. У багатьох країнах препа-

рати біологічно активних пептидів уже виробля-

ються в промислових масштабах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як 

свідчить аналіз ряду джерел, найбільше поширення 

отримало забезпечення м’ясних виробів мінераль-

ними речовинами, вітамінами, антиоксидантами і 

харчовими волокнами [2]. Прикладом можуть слу-

жити ковбасні вироби для дитячого харчування, що 

містять важливіші нутрієнти для росту і розвитку 

дитячого організму – кальцій і йод. За даними 

експертів ВООЗ, у світі близько 2 млрд людей 

проживає в умовах йодного дефіциту, з них 31 % – 

це дитяче населення, включаючи дітей раннього, 

дошкільного і шкільного віку. В Європі ця цифра 

складає близько 52 %. Навіть невелике обмеження 

йоду в харчуванні дітей знижує їх інтелектуальний 

розвиток і подальші розумові здібності. У дітей, в 

харчуванні яких відмічається дефіцит йоду, так 

званий коефіцієнт інтелекту (ІQ) мінімум на 10-15% 

нижче, ніж у однолітків, які не відчувають дефіциту 

йоду в раціоні. Йодування займає вагоме місце в 

технології виробництва продуктів дитячого харчу-

вання [3, 4, 5]. Таке збагачення здійснюють шляхом 

включення в рецептури як неорганічних сполук 

(йодиди, йодати, йодована сіль із вмістом йоду 

40±15 мкг/г), так і його органічних форм (йод-актив, 

йод-марин, суха ламінарія японська та ін.). Щито-

видна залоза засвоює йод переважно в органічній 

формі, препарати типу йод-казеїн і біойод не нако-

пичуються в організмі і не викликають побічних 

ефектів. 

Запропонований спосіб отримання яловичини, 

збагаченої йодом і цинком (І. Ф. Горлов). З цією 

метою виконані наукові дослідження ефективності 

використання у відгодівлі бичків великої рогатої 

худоби нової комплексної збалансованої добавки 

“КБД-Йодум”. За результатами виконаних робіт 

встановлено, що добавка сприяє інтенсивному 

росту, підвищенню м’ясної продуктивності, сприят-

ливо впливає на якісні показники м’яса і збільшує в 

ньому вміст йоду і цинку. 
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При виробництві збагачених залізом м’ясопро-

дуктів необхідно враховувати, що наявні в складі 

рецептури харчові фосфати, нітрит натрію і клітко-

вина можуть інгібірувати процес всмоктування 

заліза. Беручи до уваги серйозність проблеми залізо-

дефіциту, відомі пропозиції виділити ці продукти в 

окрему категорію і позиціювати як “Продукти анти-

анемічного призначення”, вказуючи на етикетці 

кількісний вміст заліза [6]. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результати наших досліджень свідчать, що значна 

частина продуктів харчування піддається збагачен-

ню антиоксидантами, які інактивують вільні ради-

кали, сповільнюють процеси окислення, руйнують 

уже утворені пероксиди. У практиці м’ясного вироб-

ництва в якості антиоксидантів використовують: 

- стандартизовані препарати таких вітамінів, як 

аскорбінова кислота, β-каротин, вітамін Е; 

- селенвмісні препарати (селенметіонін, селен-

цистеїн), а також деякі види харчової сировини, що 

відрізняється підвищеним вмістом селену. В числі 

природних акумуляторів селену: часник (200 мкг/кг), 

яєчний жовток (408 мкг/кг), куряча печінка 

(560 мкг/кг), свинячі та яловичі нирки, кріп, топі-

намбур, жмих насіння льону та ін. Більш широке 

поширення отримують вищі гриби (гливи) і дріж-

джі, збагачені селеном під час їх культивування, а 

також м’ясо забійних тварин і птиці, відгодівлю 

яких здійснюють з використанням селенвмісних 

преміксів (ДАФС-25, селексен, селекор та ін.); 

- поліненасичені жирні кислоти ω-3 і ω-6, які 

вводять до рецептури в складі рослинних олій 

(соєва, лляна, кукурудзяна, оливкова, ріпакова, 

рижієва), лляного і борошна люпину; 

- харчові кислоти (лимонна, яблучна, буршти-

нова), аскорбінова кислота; сірковмісні аміно-

кислоти і деякі дипептиди типу карнозину (β-аланін-

гістидин); дигідрокверцетин; ефірні олії й олео-

резини, виділені з пряно-ароматичних рослин, спе-

цій і дикоросів; 

- набори таких пряно-ароматичних рослин, як 

розмарин, кардамон, майоран, чебрець, кмин, гвоз-

дика, коріандр, лавровий лист, часник, чорний і 

білий перець, гірчиця, базилік евгенольний, хрін та 

ін.   

Результати проведення компанії з селенізації 

харчових продуктів у зарубіжних країнах свідчать 

про те, що в США ці заходи дозволили знизити 

ризик захворювання раком: легенів – на 44 %, 

шлунково-кишкового тракту – на 62 %, простати – 

на 6 5%; молочної залози – на 60 %. Введення селену 

в продукти харчування у Фінляндії протягом двох 

років привело до зменшення загальної кількості 

захворювань на 47 %. 

Визначено вплив додавання до дієти 128 ягнят 

вітаміну Е і селену на стабільність кольору та 

окислення ліпідів. Ягнята забиті при досягненні 

маси до 27,3 кг, а зразки зберігали в упаковці з 

модифікованою атмосферою протягом 7, 9, 11 і 13 

діб (G. Ripol [et al]). У межах даних термінів 

визначені показники кольору по системі перетво-

рення кольору зображення CIELab і рівень 

вторинних продуктів, які реагують з 2-ТБК (2-

тіобарбитурова кислота). Встановлено, що добавки 

до дієти дозволили збільшити термін зберігання на 

4 доби за світлістю, кутового відтінку кольору, 

рівнем утворення метміоглобіну і окисленням 

ліпідів. Разом з тим, стверджується, що селен може 

збільшити світлість м’яса без вітаміну Е. 

Отримані попередні експериментальні дані про 

те, що електромагнітне поле СГ-генераторів є біоло-

гічно активним, спричиняючи уповільнення розвит-

ку шкідливих мікроорганізмів у м’ясних напів-

фабрикатах, і не впливає на біологічну цінність. 

Автори вважають, що це може бути покладено в 

основу створення нової, екологічно чистої техно-

логії обробітку м’ясної сировини і продуктів [7].  

Досліджено вплив низькочастотного і потуж-

ного УЗ-випромінення (4 кГц, 1,5 Вт) на характе-

ристики внутрішньом’язового колагену, нерозчин-

ного під час нагрівання у воді, якість м’яса і 

текстурні властивості яловичини з напівсухожиль-

них м’язів (Chang Hai-Jun [et al]). М’ясні стейки 

оброблені ультразвуком (УЗ) протягом 1, 2, 3, 4, 5 і 

6 хв. відповідно. Термічний аналіз характеристик 

колагену показав, що УЗ-обробка послаблювала 

середню стабільність колагену. Після УЗ-обробки 

розміщення колагенових волокон стало вільним, 

спостерігалися денатурація, гранулювання й агрега-

ція колагенових волокон у міжклітинному просторі. 

Ці зміни в колагені суттєво впливали на текстурні 

властивості м’яса. Отримані результати свідчать про 

те, що УЗ-обробка за низьких частот і великих 

потужностей суттєво впливала на колаген і текс-

турні властивості м’яса.  

Сучасні світові тенденції у створенні продуктів 

здорового харчування, направлені на обмеження 

кухонної солі в м’ясних продуктах, можуть бути 

забезпечені наступним чином: шляхом зниження 

кухонної солі в м’ясних продуктах; частковою замі-

ною хлориду натрію іншими солями; використан-

ням підсилювачів смаку й аромату, а також речовин, 

що дозволяють маскувати небажаний гіркий смак 

замінників солі; додаванням овочів, прянощів та їх 

екстрактів; оптимізацією розмірів кристалів вико-

ристаної кухонної солі; використанням альтернатив-

них методів технологічної обробки м’ясної сиро-

вини [8]. 

Вплив часткового заміщення хлориду натрію 

іншими солями (суміші хлоридів калію, кальцію і 

магнію) на утворення летких сполук у виробництві 

окороку сухого посолу досліджено твердофазовою 

екстракцією. Найбільш явні відмінності між типами 

обробки і складом сольової суміші спостерігаються 

на кінцевому етапі соління (M. Armenteros [et al]). 

Визначені типи сполук, що відділяються під час 

соління, і їх вплив на профіль летких сполук в 

ароматі готового продукту. Запропонований ймовір-

ний механізм дії замінників хлориду натрію на 

окислення ліпідів і розщеплення білків.  

Виготовлена ферментована ковбаса, в рецептурі 

якої половина кухонної солі замінена хлоридом 

калію; лізином; двозаміщеним інозинатом натрію 

(Campagnol Paulo Cezar Bastionello [et al]). 

Внесення хлориду калію не змінювало техноло-

гічний процес виробництва, але при цьому виявлено 
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зниження сенсорних показників ковбас. Для поліп-

шення смаку використані лізин (1 %), двозаміщений 

гуанілат натрію (300 мг/кг) і двозаміщений інозинат 

натрію (300 мг/кг), що дозволило поліпшити смак до 

нормального рівня. 

В ході досліджень виявлено, що використання 

катіоліту в розсолі для ін’єкціювання у виробництві 

солених м’ясних виробів із свинини інгібірує окис-

лювальні процеси і пролонгує терміни зберігання. 

Обробка м’яса катіолітом приводить до сповіль-

нення негативних процесів мікробіологічного і 

гідролітичного характеру при збереженні органо-

лептичних властивостей, що дозволяє збільшити 

термін придатності продукту. Використання катіо-

літу ЕХА-води сприяє зниженню жорсткості води і 

зменшенню концентрації в ній високотоксичних 

елементів і важких металів, що є дуже важливим 

чинником з точки зору екологічності отримуваного 

продукту [9]. 

Ступінь свіжості і стабільності кольору м’ясної 

сировини і готових м’ясопродуктів служить важли-

вим первинним споживчим показником при оцінці 

їх якості і, передусім, свіжості. 

При цьому отримання у виробничих умовах 

адекватного і стійкого по рожево-червоній частині 

спектра кольору при використанні нітритного 

посолу, обумовленого утворенням нітрозоміоглобі-

ну, не завжди можливе навіть в однакових за 

рецептурою ковбасних виробах. Це пов’язано з 

наявними відмінностями в хімічному складі (кон-

центрація загального білка і, в частині, міо- і 

гемоглобіну: співвідношення жир:білок) у закуп-

лених партій м’ясної сировини, відмінностями в 

ступені її біохімічних змін (глибина автолізу, 

величина рН, наявність ознак аномального розвитку 

автолізу – PSE, RSE, DFD), термічного стану 

(сировина охолоджена, розморожена), умови техно-

логічної обробки (ступінь подрібнення, параметри 

процесів базових технологічних операцій – посол, 

куттерування, термообробка і т.п.). 

Одночасно широке використання в сучасному 

ковбасному виробництві сировини з підвищеним 

вмістом жирової і сполучної тканини, м’яса механіч-

ного дообвалювання, м’яса птиці, білкових препа-

ратів рослинного і тваринного походження, білково-

жирових і білково-колагенових емульсій, харчових 

гідроколоїдів, що не мають у своєму складі барвних 

пігментів, привело до необхідності коректувати 

колір м’ясопродуктів за допомогою різного роду 

натуральних і синтетичних колорантів червоно-

рожевої гами [10]. 

Незважаючи на спільне використання в техно-

логії м’ясних виробів як нітратного посолу, так і 

харчових барвників, яке практикує більша частина 

підприємств галузі, проблеми кольороутворення, 

виявлення причин появи відхилень у кольорі не 

втратило актуальності [11]. 

Як відомо, природне забарвлення м’яса зумов-

лене наявністю в м’язовій тканині пігментів – 

хромопротеїдів міоглобіну (90%) і гемоглобіну 

(10%), що містять двовалентне залізо. Якраз атом 

заліза відповідає за формування різного кольоро-

вого відтінку м’яса, оскільки, легко окислюючись і 

віддаючи один електрон, він може утворювати різні 

сполуки. Наприклад, у присутності кисню міоглобін 

окислюється до оксиміоглобіну – Mb–O2, що має 

рожево-червоний колір. Разом з тим, ця сполука 

нестійка: поступово під впливом світла, кисню 

повітря, нагрівання проходить більш глибоке 

окислення, яке супроводжується переходом заліза 

гема із двовалентного в тривалентне; утворюється 

метміоглобін – Met-Mb коричнево-сірого кольору. 

Досліджено вплив попереднього нагрівання, 

парової обробки або мікрохвильового підігріву та 

обгортання м’яса алюмінієвою фольгою на рівень 

вмісту поліциклічних ароматичних вуглеводнів 

(A. Farhadian [et al]). Встановлено, що обгортання і 

підігрів суттєво впливали на рівень поліциклічних 

ароматичних вуглеводнів у м’ясі, зокрема – значне 

зниження вмісту флуорена (Fln) до 46 % і 81 % в 

яловичині і курятині відповідно. 

Визначено вміст гетероциклічних амінів (ГА) і 

поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у 

свинині, яловичині і курячому м’ясі, приготовлених 

на барбекю у побутових умовах датськими спожи-

вачами (D. Margit Aaslyng [et al]). Встановлена 

залежність вмісту різних гетероциклічних амінів і 

ПАВ від типу м’яса. Відмічена більш висока 

концентрація ПАВ у яловичині порівняно зі свини-

ною та курячим м’ясом. Показана залежність між 

вмістом гетероциклічних амінів і кольором поверхні 

м’яса; більш темне м’ясо містило більше ГА. 

Встановлені класи ліпідів і профіль жирних 

кислот обсмаженого в звичайних умовах і під тис-

ком курячого м’яса (P. Pawar, S. Boomathi [et al]). 

Визначена залежність між типом обсмажування, 

вмістом нейтральних ліпідів, гліколіпідів і фосфо-

ліпідів. Встановлено зміни вмісту різних класів 

ліпідів у м’ясі після обсмажування. Порівняно зі 

звичайним обсмажуванням використання тиску 

надавало м’ясу соковитість та м’якість за рахунок 

кращого утримання вологи і низького поглинання 

жиру в процесі обсмажування. 

Викладений новий спосіб виготовлення сиро-

копченого окорока, який передбачає використання 

комбінування азоту і низького тиску та дозрівання в 

установці із легованої сталі для створення тиску 

(M. Gareis). Азот має незначну розчинність у воді, 

жирі й олії та досить інертний, тому він в якості 

інертного газу придатний для даних цілей. 

Показано, що окорок після соління шприцюванням 

мікробіологічно більш забруднений порівняно із 

сухим посолом або з використанням азоту низького 

тиску. Отримані результати показують, що 

використання азоту низького тиску - добре 

керований і контрольований процес та дозволяє 

отримати сирокопчений окорок, який відрізняється 

високою мікробіологічною стабільністю. 
Визначено вміст біогенних амінів під час 

тривалого витримування (4, 8 і 16 міс.) свинячого 
окорока сухого посолу із філейної частини 
інокулірованого L. Casei (Joanna Stadnik [et al]). Під 
час витримування зростав вміст кадаверину, путрес-
цину і трептаміну. Не виявлено гістамін і спермідин. 
Спермін містився в невеликій кількості з тенденцією 
до зниження вмісту. Кадаверин і триптамін були 
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основними біогенними амінами у завершенні циклу 
витримування із середнім вмістом 39,6 мг/кг і 
49,2 мг/кг відповідно, що було нижче токсичного 
рівня. Величина рН зразків значно зростала з часом, 
а рівень активності води суттєво знижувався під час 
витримування. 

Фірма Meat Cracks Technologie GmbH 
(Німеччина) розробила нову технологію отримання 
сирокопчених ковбас з використанням препарату 
Emulsan ACPFF і води (без свинячого сала), яка 
дозволяє отримати ковбасу з типовим для салямі 
зовнішнім виглядом з м’яса птиці, яловичини і м’яса 
дичини (G. H. Lembke [et al). 

Фірма J. Rettenmaier & Sohne (Німеччина) 
розробила замінник жиру, який дозволяє отримати 
сирокопчену ковбасу зі зменшеним вмістом жиру та 
яскравим червоно-білим і контрастними кольорами 
(A. Vogelbacher). Завдяки використанню замінника 
жиру у ферментованих сирокопчених ковбасах 
(салямі) виникає ряд технологічних переваг у 
порівнянні з традиційною технологією: поліпшення 
поживно-фізіологічних властивостей завдяки змен-
шенню вмісту жиру на 30%; у поєднанні із складом 
Вітацель для прискорення дозрівання й оптимізації 
текстури забезпечується вміст баластних речовин 3 %.  

Отже, аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що важливими спрямуваннями наукових 
досліджень можна вважати поліпшення якісного 
складу білкового компоненту, оцінку фізіологічної 
дії окремих незамінних амінокислот, а також гідро-
лізатів, пептидів, отриманих із м’яса і субпродуктів. 
Важливою і недостатньо дослідженою можна вва-
жати проблему забезпечення м’ясних виробів міне-
ральними речовинами, вітамінами, антиоксидан-
тами, хоча для її вирішення необхідно більш повно 
залучати цінну рослинну сировину з високим біоло-
гічним ефектом і цілющими властивостями. Однак 
використання такої сировини вимагає більш глибо-
кого вивчення її складників на формування 
споживних властивостей і фізіологічну дію на 
організм людей різних категорій. Дослідження 
теоретичних і прикладних проблем у цьому спряму-
ванні гармонійно підходить для науковців вищих 
навчальних закладів нашого регіону, за результа-
тами яких можна створювати нову, екологічно чисту 
обробітку м’ясної сировини і продуктів. Особливо 
перспективними можна вважати використання 
ефективних способів інгібірування окислювальних 
процесів у виробах і пролонгації термінів зберігання 
сирокопчених і сиров’ялених м’ясних виробів.      

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Отримані теоретичні 
напрацювання зумовлюють необхідність глибоких 
досліджень безпечності та якості харчових продук-
тів і сировини з прогнозуванням поліпшення конт-
ролю і якісних показників традиційних, дієтичних, 
оздоровчих та продуктів спеціального харчування 
для спортсменів й інших категорій споживачів.  
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АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА ВИРОБНИКІВ СПОРТИВНОГО 

ХАРЧУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 
 

Анотація. У статті проаналізовано стан українського та світового ринків спортивного 
харчування. Виділено основні групи споживачів та визначено види харчових продуктів та добавок, які 
найбільше користуються попитом, а також наведено причини, які спонукають спортсменів та осіб, 
які не займаються спортом, їх вживати. Аналізуються перспективи розвитку вітчизняного та 
глобального ринків спортивного харчування. Встановлено основні фактори, що перешкоджають 
розвитку українського ринку харчових продуктів та добавок для спортсменів, наведено можливі 
способи їх усунення. Проаналізовано вітчизняний та зарубіжний асортимент спортивного 
харчування, визначено напрямки подальших досліджень для його розширення. 
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ASSORTMENT POLICY OF SPORTS NUTRITION MANUFACTURERS IN 

UKRAINE AND IN THE WORLD 
 

Abstract. The article analyzes the state of the Ukrainian and world markets of sports nutrition. The main 
groups of customers and the types of foods and additives that are most in demand have been identified, as well 
as the reasons that encourage sportsmen and non-sports people to сonsume them are given. The prospects of 
development of sports nutrition domestic and global markets are analyzed. The main factors hindering 
development of the Ukrainian market of food products and additives for sportsmen are determined, possible 
ways of their elimination are revealed. The domestic and foreign assortment of sports nutrition is analyzed, 
directions of further researches for its expansion are determined. 
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Постановка проблеми. Поняття “спорт” та 

“харчування” є нероздільними. Неможливо досягти 
значних результатів у будь-якому виді спорту за 
рахунок одних лише тренувань без належного під-
ходу до формування раціону харчування спортс-
менів. Існує ціла індустрія виробництва харчових 
продуктів та добавок до їжі, спрямованих на 
задоволення нутритивних потреб спортсменів. 

Спортивні навантаження супроводжуються знач-
ними витратами енергії, кисневим голодуванням, 
психоемоційним напруженням, що обумовлює 

підвищені потреби в енергії та окремих харчових 
речовинах. Грамотно побудований раціон харчу-
вання для спортсменів допомагає організму адапту-
ватися до надмірних навантажень, попереджує вто-
му та перевтому, прискорює відновлювальні проце-
си організму, нормалізує різноманітні його функції 
після значних фізичних навантажень, збільшує 
психічну стійкість [1]. До того ж, харчування є 
важливою частиною не тільки професійних 
тренувань, але і аматорського спорту, популярність 
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якого на сьогоднішній день стала світовою 
тенденцією. Це пов’язано зі зростанням кількості 
людей, які прагнуть вести активний та здоровий 
спосіб життя. Таким чином, задоволення потреб 
споживачів спортивного харчування повинно 
базуватися на аналізі їх вподобань та вимог до 
продуктів, а також всебічному вивченні сучасних 
тенденцій здорового харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доцільність використання харчових продуктів спе-
ціального призначення у практиці спорту доведена 
низкою досліджень закордонних та вітчизняних 
вчених, зокрема L. Burke, A. Jeukendrup, J. Antonio, 
R. Maughan, C. Rosenbloom, E. Coleman, P. Lemon, 
J. Wilmore, M. Williams, О. О. Борисової, А. І. Пшен-
діна, Е. С. Токаєва, С. В. Штермана, С. А. Олійника, 
Ю. М. Мотузки, Є. В. Бондаренко, О. О. Покров-
ського, В. І. Смоляра, О. С. Куліненкова, та ін. [2]. 

Ринок спортивного харчування є фактичним су-
путником ринку фітнесу та спортивних послуг. По 
всьому світі збільшується кількість спортивних 
клубів та фітнес-центрів, у тому числі і в Україні. 
Так, за даними інформаційно-аналітичної платфор-
ми FitnessConnectUA, споживачами фітнес-послуг 
на сьогодні є понад 1 млн. населення України, і 
кількість їх постійно зростає. Річний оборот ринку 
фітнес-послуг України складає близько 201,8 млн. 
доларів, прогнозується, що ці цифри будуть зрос-
тати [3]. За даними Мінмолодьспорту за 2016 рік в 
Україні налічується близько 942 тис. осіб, які 
активно займаються фізичною культурою та спор-
том [4]. 

Постійно розширюється асортимент спортив-
ного харчування, з’являються нові види продуктів. 
Це обумовлено новими системами здорового харчу-
вання, які протягом останніх років все більше 
набувають популярності. Наприклад, вегетаріанст-
во, що поділяється на такі напрями, як веганство, 
лакто-вегетаріанство, ово-вегетаріанство, лакто-
ово-вегетаріанство. Збільшення кількості прихиль-
ників цих систем харчування сприяє збільшенню 
попиту на продукти рослинного походження, на 
природні компоненти замість синтетичних у складі 
спортивного харчування, а також на добавки з 
підвищеним вмістом вітаміну В12, заліза та цинку. 
Так, зростає популярність білкових продуктів рос-
линного походження (наприклад, білок гороху та 
рисовий білок). Аналітики компанії Mintel конста-
тують, що з листопада 2013 року по жовтень 2016 
року 8 % нових видів продуктів для спортсменів 
мали вегетаріанське спрямування, а 5 % - веганське 
[5]. Крім цього, останнім часом приділяється значна 
увага особливостям харчування певних національ-
ностей. Так, з’являються продукти для спортсменів 
з позначками “халяль”, “кошерна їжа” тощо. 

Постановка завдання. Вивчити ринок спортив-
ного харчування в Україні та світі, проаналізувати 
його стан та встановити перспективи подальшого 
розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогоднішній день ринок спортивного харчування 
дуже стрімко розвивається. Це переважно 
пов’язують з тим, що останнім часом населення все 

більше охоплює тенденція здорового способу життя, 
збільшується кількість оздоровчих клубів та фітнес-
центрів, що призводить до появи нових споживачів 
та збільшення обсягів ринку. Так, з’явилася нова 
категорія харчових продуктів – “активне харчу-
вання”, яка дозволила значно розширити ринок 
спортивних продуктів. 

Загалом виділяють чотири типи споживачів 
даних товарів: 

- Основні споживачі, до яких відносяться 
спортсмени-культуристи, тренування яких спрямо-
вані на нарощування м’язової маси за рахунок 
гіпертрофії скелетних м’язів (бодібілдери), та про-
фесійні спортсмени, які є добре інформованими про 
властивості та склад продуктів спортивного харчу-
вання. При цьому багато представників даної групи 
не вимагають “чистоти” складу, під якою розу-
міється відсутність харчових добавок, шкідливих 
речовин тощо. Це стосується переважно тих спорт-
сменів, для яких основною метою є нарощування 
м’язової маси. Споживачі даної групи зазвичай 
купують спортивне харчування великими партіями 
та віддають перевагу певним брендам. 

- “Випадкові” споживачі, до яких відносяться 
спортсмени “вихідного дня”, тобто які нерегулярно 
займаються спортом. Вони менш вимогливі та обіз-
нані в інгредієнтах спортивного харчування, є 
постійними покупцями спортивного харчування, 
яке зазвичай придбавають за необхідності в тради-
ційних продуктових магазинах. 

- Споживачі, що в цілому ведуть здоровий 
спосіб життя. Вони готові вкладати в це значні 
кошти, мають високий попит на функціональність та 
натуральність складу спортивного харчування, біль-
ше зацікавлені в натуральних інгредієнтах. 

- “Мобільні споживачі” - це такі споживачі, які 
постійно використовують електронну техніку, мо-
більні додатки тощо; проявляють значний попит на 
зручні продукти харчування, які готові до вживання 
та не потребують багато часу для приготування [6]. 

Експерти Euromonitor у 2017 році оцінюють 
ринок “активного харчування” в 86 млрд доларів. 
Детальніше розподіл ринку за видами продуктів 
представлений на рис. 1. 

Продажі спортивного харчування в 2017 році 
оцінювались у 13,6 млрд дол. США, що на 77% 
більше, ніж у 2012 році (7,7 млрд дол. США). При 
цьому прогнозується, що в 2022 році продажі 
спортивного харчування будуть складати 18,6 млрд 
дол. США. 

Майже всі аналітичні компанії оцінюють ринок 
спортивного харчування, розділяючи його на 4 типи 
продуктів, а саме: 

- суміші для приготування протеїнових 
коктейлів; 

- білкові напої, готові до вживання; 
- небілкові продукти, де основним компонен-

том є вуглеводи; 
- протеїнові батончики. 

Більш детально за видами продуктів обсяги 

продажів спортивного харчування представлені на 

рис. 2 [7]. 
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Рис. 1. Розподіл ринку активного харчування за видами продуктів (млрд дол. США) 

 

Рис. 2. Обсяги продажів спортивного харчування за видами продуктів (млрд. дол. США) 

 

Таким чином, можна констатувати, що загалом 

ринок спортивного харчування стрімко зростає. 

Відмічається значне збільшення продажів усіх видів 

продуктів, особливо білкових. Найбільш приваб-

ливим форматом для споживачів продовжують бути 

суміші для приготування протеїнових коктейлів. У 

2017 році цей вид продуктів займав більше 50 % 

усього ринку спортивного харчування. Цікаво те, що 

готові до вживання протеїнові коктейлі значно 

поступаються білковим сумішам. Це пояснюється 

тим, що в їхньому складі переважно більше 

різноманітних харчових добавок, які є небажаними 

для додавання в продукти для спортсменів, а також 

тим, що такі коктейлі переважно випускаються в 

разових порціях за більшою ціною. На другому місці 

за популярністю - небілкові продукти, до яких 

відносяться ізотонічні напої, гейнери, продукти, 

основним компонентом яких є вуглеводи, тощо. 

Ринок таких продуктів зростає досить повільно, але 

є сформованим та представленим широким асорти-

ментом. На рисунку 2 видно, що ринок протеїнових 

батончиків залишається майже незмінним, проте 

тенденція збільшення зростання зберігається. 

Ринок спортивного харчування в порівнянні з 

2012 роком збільшився у всьому світі. Розподіл гло-

бального ринку спортивного харчування за регіо-

нами в 2012 та 2017 роках представлений на рис. 3 

та рис. 4 [8].

 

 

Рис. 3. Розподіл глобального ринку спортивного харчування за регіонами в 2012 р. (млрд дол. США) 
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Рис. 4. Розподіл глобального ринку спортивного харчування за регіонами в 2017 р. (млрд дол. США) 

 

Важливо відмітити, що канали продажу спор-

тивного харчування практично не обмежуються, 

тобто якщо ще двадцять років тому ці продукти 

реалізовувалися переважно через інтернет-магази-

ни, то сьогодні їх можна придбати і в аптеках, і в 

гіпермаркетах, і в окремих магазинах здорового 

харчування тощо (рис. 5) [8]. 

На рисунку видно, що значну частку складають 

інтернет-продажі. Це пов’язано з тим, що споживачі 

мають можливість детально ознайомитися з інфор-

мацією щодо обраних продуктів, порівняти ціни та 

обрати те, що найбільше відповідає їх вимогам. 

Також значний відсоток займають продажі через 

“інші” канали розподілу, куди відносяться невеликі 

точки продажу, наприклад в торгових центрах, а 

також продажі спортивного харчування через 

спеціалістів з охорони здоров’я, фітнес-тренерів 

тощо, тобто продажі в оздоровчих центрах, спор-

тивних та фітнес-клубах. Загалом не можна зробити 

загальний висновок щодо каналів розподілу спор-

тивного харчування. В залежності від регіону пере-

важає та чи інша система продажу. Так, у країнах 

Латинської Америки значну частку займають мага-

зини здорового харчування, у той час як в інших 

регіонах харчування для спортсменів через такі 

магазини майже не реалізується. 

Лідерами на глобальному ринку спортивного 

харчування є наступні транснаціональні корпорації: 

- Glanbia Plc (Ірландія); 

- MusclePharm Corp (США); 

- The Hut Group Ltd (Великобританія); 

- The Nature’s Bounty Co (США); 

- Clif Bar&Co (США); 

- Hormel Foods Corp (США); 

- General Nutrition Centers Inc (США) та ін. 

Внесок даних компаній в обсяги світового ринку 

в млрд дол. США представлений на рис. 6. 

Рис. 5. Канали продажу спортивного харчування 
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Рис. 6. Лідери глобального ринку спортивного харчування (млрд дол. США) 

 

Безумовними лідерами є такі компанії, як 

Glanbia Plc та Hormel Foods Corp. Інші корпорації 

демонструють приблизно однакові обсяги продажів. 

Крім зазначених компаній, ключовими гравцями є 

такі корпорації, як GlaxoSmithKline Plc., Dr Pepper 

Snaple Group Inc., General Mills, Red Bull Gmbh, 

Monster Beverage Corp., Abbott Laboratories, Coca-

Cola Co., Nestle SA, Yakult Honsha Co Ltd, Atlantic 

Multipower UK Limited, GlaxoSmithKline PLC, Olimp 

Laboratories, Ultimate Nutrition Inc., PowerBar Europe 

GmbH та ін. 

Таким чином, ринок спортивного харчування 

зростає та буде продовжувати зростати. За оцінками 

різноманітних дослідницьких компаній середньо-

річне зростання глобального ринку спортивного 

харчування в найближчі п’ять років складе 8,1-11 %, 

що в цифрах може досягати 90 млрд доларів зага-

льносвітового об’єму. Так, за даними Zion Market 

Research прогнозується, що середньорічний темп 

приросту в найближчі п’ять років складе 8,1 %. 

Таким чином, в 2022 році світовий ринок харчу-

вання для спортсменів складе 45,27 млрд дол. За 

прогнозом Transparency Market Research (TMR) 

глобальний ринок спортивного харчування зросте 

до 88,76 млрд дол. у 2022 році. Очікується, що 

щорічно ринок буде зростати на 6,9 %. Дослідники 

TMR стверджують: лідером ринку на сьогоднішній 

день є Північна Америка, вона збереже свої лідер-

ські позиції в найближчі п’ять років. Обсяги 

продажів спортивного харчування на ринку Північ-

ної Америки досягнули 25,35 млрд дол. до кінця 

2017 року, до 2022 року вони будуть складати 

36,73 млрд дол. В дослідженні компанії Technavio 

прогнозується, що 91,07 млрд дол. складе в 2021 

році обсяг ринку високобілкових продуктів. Очіку-

ється, що щорічно ринок буде зростати на 11 %. 

Європейський ринок спортивного харчування 

зросте до 3,2 млрд дол. в 2019 році за прогнозами 

організації Euromonitor. Споживання протеїнових 

продуктів збільшиться на 6,2 %, а продуктів для 

збільшення енергії – на 4,7 %. 

Асортимент спортивного харчування в Україні 

представлений переважно продуктами імпортного 

виробництва. Згідно з дослідженням Euromonitor 

International найбільшою популярністю за останні 

роки серед українських споживачів користується 

продукція американської компанії Optimum Nutri-

tion, на другому місці – продукція польського вироб-

ника “Олимп”. Таку популярність імпортної продук-

ції можна пояснити тим, що в Україні внутрішнє 

виробництво спортивного харчування майже не роз-

вивається, незважаючи на досить значну сировинну 

та технологічну базу. Серед вітчизняних виробників 

на ринку представлені такі компанії, як “Вітапак” 

(ТМ “Power Pro”), “ДелМас” (ТМ “Вансітон”), 

“EXTREMAL” (ТМ “EXTREMAL”) та “Інтерхім” 

(ТМ “SMARTPIT”). Ці підприємства випускають 

майже повний асортимент спортивного харчування, 

включаючи спеціальні добавки, наприклад вітамінні 

препарати, засоби для відновлення суглобів та зв’я-

зок тощо. Крім цього, на вітчизняному ринку предс-

тавлений протеїн українських виробників молочної 

продукції, а саме: Гадяцький протеїн компанії 

“Техмолпром” та Бучацький протеїн Бучацького 

сирзаводу [9]. 

Спостерігається закономірність між зростанням 

ринку спортивного харчування та збільшенням кіль-

кості фітнес-центрів та спортивних клубів. Зважа-

ючи на це, на сьогоднішній день Україна може 

займати досить гідні позиції в рейтингу європейсь-

ких країн, адже індустрія фітнесу є затребуваною та 

має значний потенціал для розвитку. За даними 

FitnessConnectUA в Україні нараховується близько 

1,5 тис. спортивних клубів та фітнес-центрів по всій 

країні. Експерти платформи FitnessConnectUA 

вважають, що при досягненні середньоєвропейсь-

кого показника покриття фітнес-послугами, який 

складає 10,3 %, оборот ринку спортивного харчу-

вання може збільшитися на 347 млн дол. та складе 

близько 548 млн дол. 

Однак, незважаючи на це, частка продуктів для 

спортсменів саме українського виробництва зали-

шається незначною в порівнянні з часткою імпорт-

них товарів. На сьогодні однією з найбільших пере-

пон, що заважає розвитку ринку спортивного харчу-

вання в Україні, є невелика кількість інформації про 

нього. В нашій країні продукти та добавки для 

спортсменів часто вважають шкідливими, порівню-

ють з допінгом або гормональними препаратами. 

Також помилково вважається, що спортивне харчу-

вання необхідне тільки професійним спортсменам. 

Крім цього, через завантаженість ринку імпортною 

продукцією все більше формується стереотип про 
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неякісні українські товари, зокрема у спортсменів та 

тренерів, внаслідок чого зменшується попит на 

продукти вітчизняного виробництва. 

Іншою проблемою є дефіцит якісної сировини. 

На ринку України майже не представлені високо-

якісні інгредієнти для виготовлення спортивного 

харчування. Тому майже всю сировину необхідно 

імпортувати з-за кордону. Важливо те, що ціна на 

деякі інгредієнти занадто висока. Внаслідок цього 

асортимент українських виробників не настільки 

широкий, як у зарубіжних. Ще однією проблемою 

вітчизняного ринку спортивного харчування є 

необхідність вкладення значних коштів у 

рекламування власної продукції та впровадження її 

на ринок, внаслідок чого істотно збільшується 

кінцева вартість продуктів. Тому виробники най-

частіше придбавають спортивне харчування за 

кордоном та перепродають його на території 

України. 

Найбільш популярними продуктами для укра-

їнських споживачів є сухі суміші для напоїв та 

протеїнові батончики. На третьому місці за попу-

лярністю - препарати амінокислот. Взагалі видів та 

форм спортивного харчування набагато більше, 

проте багато споживачів навіть не здогадуються про 

них. В Україні спортивне харчування так само, як і 

в світі, споживають не тільки спортсмени. Основні 

причини, що мотивують до споживання спортив-

ного харчування, наведені на рис. 7 [10]. 

Таким чином, спортивне харчування в Україні 

людьми, які не займаються спортом, споживається 

переважно з метою: відновлення енергії організму 

(18,2 % опитуваних), збільшення рівня енергії (17,9 %) 

та піклування про здоров’я (13,4 %). Також велика 

частка тих, хто вживає спортивне харчування, тому 

що їм подобається смак (16 %). Спортсмени відда-

ють перевагу продуктам для збільшення енергії (25 %), 

відновлення енергії (22,5 %) та збільшення витри-

валості (16,3 %). 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Лідерами на глобальному 

ринку спортивного харчування є такі країни, як 

США, Великобританія, Бразилія, Австралія, Китай 

та Німеччина. Щодо продуктів, то найбільшим 

попитом вже кілька років поспіль користуються 

білкові продукти, особливо у вигляді сухих сумішей 

для приготування напоїв. Ринок України також 

розвивається, проте значно відстає від інших країн 

світу. Головними перепонами в розвитку ринку є 

відсутність вітчизняної сировини належної якості, а 

також погана обізнаність споживачів щодо 

властивостей продуктів та добавок для спортсменів. 

Крім цього, через високу ціну на спортивні про-

дукти харчування ринок переважно орієнтований на 

споживачів з високим рівнем доходів. Це також 

стримує розвиток індустрії спортивного харчування 

як в Україні, так і в світі. 

 

Більша частина продуктів, що представлена на 

ринку, як глобальному, так і вітчизняному, призна-

чена для спортсменів-аматорів та для людей, які 

нерегулярно займаються спортом, проте загалом 

ведуть активний спосіб життя. Для спортсменів 

спорту вищих досягнень спортивне харчування 

майже не виокремлюється. Крім цього, останнім 

часом інтенсифікація тренувальної діяльності для 

досягнення високих результатів є обов’язковою 

умовою як для професіоналів, так і для спортсменів-

аматорів. Це може призводити до негативних 

наслідків, які проявляються у вигляді втоми, 

нервового перенапруження, погіршення загального 

стану здоров’я спортсменів, зниження тренувальних 

та змагальних результатів тощо. Майже відсутні 

продукти для вирішення окреслених проблем. 

Найчастіше в таких випадках доводиться використо-

вувати фармацевтичні засоби, а це не завжди влаш-

товує споживачів. Більшість з них зазначає, що 
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Рис. 7. Причини споживання спортивного харчування в Україні 
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хотіли б задовольняти свої потреби за рахунок вжи-

вання саме харчових продуктів та напоїв. 

Тому для покращення ситуації на ринку України 

необхідно розширювати позитивне сприйняття 

спортивного харчування споживачами, вдосконалю-

вати сировинну базу і розвивати внутрішнє вироб-

ництво, а також поповнювати асортимент продук-

тами для спортсменів спорту вищих досягнень, 

зокрема продуктами для зменшення наслідків пере-

тренування та спрямованими на стабілізацію нерво-

вої системи перед змаганнями і після них. 
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Анотація. У статті наведено результати дослідження щодо доцільності застосування нових 

нетрадиційних інгредієнтів у виробництві харчових продуктів на прикладі кексів. Показано, що 
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якістю продукції у спосіб поліпшення органолептичних показників та збагачення есенціальними макро- 

і мікроелементами. Доведено, що комплексне використання борошна вівсяного і гречаного, порошків 

листя бадану товстолистого, морської капусти, листя малини, підбілу звичайного, квітів фіалки 

триколірної, коренів цикорію, гарбузової олії, сухого знежиреного молока, плодів чорниці зумовило 

збільшення загальної кількості на сім балів під час дегустаційного оцінювання зразків продукції. 
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application of investigated ingredients allows to optimize the consumer properties and to manage the quality 
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Постановка проблеми. Сучасний рівень роз-

витку науки про харчування дозволяє зробити вис-

новок про те, що їжа є одним із головних факторів, 

які визначають стан здоровʼя населення. Завдання 

оптимізації споживних властивостей та управління 

якістю інноваційних продуктів нового покоління 

ґрунтується на використанні природних інгреді-

єнтів, які здатні підвищити їх харчову і біологічну 

цінність. Особливої вагомості отримує фактор 

впливу комплексу інгредієнтів на споживні власти-

вості й якість продукції. Вибір природних інгредієн-

тів для нових виробів обумовлений їх хімічним 

складом. Вміст біологічно цінних сполук у такій 

сировині дозволяє скорегувати хімічний склад 

нових виробів та підвищити якість. Здорове харчу-

вання сприяє профілактиці захворювань, подовжен-

ню тривалості життя, підвищенню опірності орга-

нізму в умовах несприятливого впливу навколиш-

нього середовища. Як обов’язкова умова існування 

організму людини, воно визначає не тільки трива-

лість, а й якість життєдіяльності.  

У зв’язку з цим оптимізація хімічного складу та 

поліпшення якості харчування населення вимагає 

нових підходів та рішень. Особливе значення нада-

ється взаємозв’язку харчування і здоров’я людей у 

різних країнах [1]. До важливих функцій харчування 
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віднесено: постачання організму енергією, пластич-

ними матеріалами, біологічно активними речовина-

ми, вироблення імунітету (величина імунної відпо-

віді залежить від якості харчування, насамперед від 

вмісту повноцінних білків та вітамінів).   

Останніми роками в зв’язку з погіршенням еко-

логічного і соціально-економічного становища заго-

стрилася проблема збереження здоров’я людей і 

виникла необхідність у використанні цінних сиро-

винних компонентів для розробки нових видів 

харчових продуктів, у тому числі борошняних 

кондитерських виробів, із поліпшеними спожив-

ними властивостями. 

Дефіцит макро- і мікронутрієнтів призводить до 

нездатності відповідних захисних систем організму 

адекватно відповідати на несприятливий вплив 

навколишнього середовища, що викликає порушен-

ня у роботі організму і, як наслідок, розвиток 

захворювань [2-5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аспекти поліпшення споживних властивостей та 

управління якістю харчових продуктів, зокрема 

кондитерських виробів, досліджуються багатьма 

науковцями. Якість, безпечність та доступність 

продуктів харчування стають головними факторами, 

які визначають здоров’я, працездатність, тривалість 

і якість життя населення. Низькі показники здоров’я 

пов’язані, зокрема, з порушенням харчування.  

Кондитерська продукція має велику популяр-

ність і стабільний попит серед населення, особливо 

у дітей. Недоліком такої продукції є висока калорій-

ність, невелика кількість макро- і мікроелементів. 

Серед кондитерських виробів велика частка продук-

ції випускається з консервантами, барвниками, аро-

матизаторами, стабілізаторами, загусниками та 

іншими добавками, переважно синтетичними.  

Тому пошук технологічних прийомів та іннова-

ційних інгредієнтів природного походження, з рос-

линної сировини, які підвищують харчову і біоло-

гічну цінність продуктів харчування, – актуальне 

завдання сьогодення. 

Завдання фахівця з якості – розробити принципи 

управління процесами і стежити за виконанням їх на 

практиці, визначати першочергові завдання щодо 

підвищення якості і контрольних показників. Про-

мислові компанії повинні залучати до проектів з 

розробки і до контролю виробничих процесів фахів-

ців з якості. Вони повинні займатися технічною 

стороною планування і вдосконалення якості на 

рівні продукції та процесів. Зокрема, визначають 

найважливіші критерії якості для продуктів і проце-

сів, розробляють контрольні процедури, визначають 

використання інноваційної сировини.  

Якість продукції на промислових підприємствах 

та в торгівлі визначається як ступінь її бездефект-

ності, оскільки саме дефекти та інші невідповідності 

продукції вимогам нормативної і технічної докумен-

тації контролюються відповідними службами. Од-

нак розвиток ринкових відносин, конкуренція, 

пріоритетність вимог споживача продукції зумови-

ли необхідність перегляду поняття якості та управ-

ління якістю.    

Найбільш суттєвий вплив на формування і 

поліпшення якості харчових продуктів виявляють 

вид й якість сировини, технологія та умови вироб-

ництва, використане обладнання, допоміжні матері-

али, упаковка і стан тари, транспортування та збері-

гання. 

Використання солоду житнього ферментовано-

го сприяє покращенню якості, сповільненню проце-

су черствіння та зменшенню усихання кексів на 

0,5% [6]. Науковцями доведено доцільність вико-

ристання вівсяного борошна разом з апельсиновим 

пюре і олігофруктозою з метою управління якістю 

кексу [7].  

Пропонується також використання борошна з 

насіння гарбуза для виробів із пісочного тіста. 

Зразки продукції мають високі органолептичні 

показники, більший вміст вітамінів Е – у 25,5 раза, 

В2 – у 2, С – 6,6, РР – 5,8, β-каротину – в 16 разів, ніж 

у традиційному контрольному зразку. Доведено 

позитивний вплив нутового і кукурудзяного боро-

шна, борошна пшона, бобів нуту і порошку бульбо-

плодів топінамбуру [8] на якість та харчову цінність 

кексів.    

Використання продуктів ферментативної моди-

фікації соєвого борошна та інших бобових у рецеп-

турах кексів замість меланжу сприяє інтенсифікації 

технологічного процесу, отриманню готових виро-

бів гарантованої якості за органолептичними і 

фізико-хімічними показниками [9, 10].  

Додавання екструдованого пшеничного борош-

на до складу маффінів сприяє поліпшенню їх орга-

нолептичних характеристик і структури м’якушки 

[11]. 

Отже, одним із способів управління якістю та 

оптимізації споживних властивостей харчової про-

дукції є застосування інноваційних інгредієнтів.    

Постановка завдання. Метою статті є поліп-

шення якості та коригування мінерального складу 

кексів шляхом використання нових нетрадиційних 

інгредієнтів, які містять есенційні макро- і мікро-

елементи.  

Визначення показників якості здійснювали за 

стандартними методиками. Показники якості конт-

ролювали відповідно до чинного стандарту. Міне-

ральний склад визначали методом атомно-абсорб-

ційної спектрофотометрії на атомно-абсорбційному 

спектрофотометрі С-115; вміст фосфору – колори-

метричним методом; вміст йоду – методом інверсій-

ної постійнострумової вольтамперометрії на 3-х 

електродній схемі на аналізаторі “Екотест-ВА”.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для поліпшення споживних властивостей нових 

кексів до їх складу вводили нові нетрадиційні 

інгредієнти в % до маси борошна: в зразок кексу № 1 

– 10,0 % борошна вівсяного, по 0,25 % порошку 

листя бадану товстолистого та порошку морської 

капусти, 0,5 % порошку листя малини і 5,0 % 

порошку підбілу звичайного, 8,0 % гарбузової олії; 

в зразок кексу № 2 – 4,0 % гречаного борошна, 

15,0 % сухого знежиреного молока, 15,0 % плодів 

чорниці, 1,5 % порошку квітів фіалки триколірної та 

0,25 % порошку коренів цикорію. 
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Таблиця 1 

Фізико-хімічні показники якості зразків кексів 

р  0,05; n = 3 

Назва показника Норма 
Зразки продукції 

контроль зразок № 1 зразок № 2 

Масова частка загального 

цукру, в перерахунку на суху 

речовину, %   

*±2,5 33,07  1,65 31,14  1,56 30,07  1,50 

Масова частка жиру, в 

перерахунку на суху 

речовину, %  

*±3,5 20,27  1,01 17,14  0,86 19,65  0,98 

Масова частка вологи, % 6,0-32,0 18,0  0,90 22,0  1,10 20,0  1,01 

Лужність у перерахунку на 

сухі речовини, у градусах, не 

більше, ніж 

2,0 1,8  0,09 1,4   0,07 1,7  0,09 

Масова частка золи, 

нерозчинної в розчині з 

масовою часткою соляної 

кислоти 10 %, у відсотках, не 

більше ніж 

0,1 0,05  0,01 0,05  0,01 0,03  0,01 

* Відповідно до затверджених рецептур з гранично допустимим відхилом від розрахункового. 
 

Оптимізацію складу кексів проводили за допо-

могою комп’ютерної програми. Коригування дозу-

вання здійснювали з врахуванням дегустаційного 

оцінювання. За підсумками досліджень затверджено 

нормативно-технічну документацію (рецептури, 

технологічні інструкції, технічні умови). Впрова-

дження у виробництво підтверджено актами вироб-

ничих випробувань та актами промислового впро-

вадження. Технічні рішення захищено патентами 

України на корисну модель. 

Розроблені зразки виробів помітно перевершили 

контрольний зразок за органолептичними показни-

ками. Як свідчать дані органолептичного оціню-

вання, значно більша загальна кількість балів у по-

рівнянні з контрольним зразком (41,84) притаманна 

зразкам виробів № 1 – 49,16 та № 2 – 48,98.  

Фізико-хімічні показники повністю відповідали 

встановленим нормативним вимогам (табл. 1). 

Застосування нетрадиційних інгредієнтів сприяло 

зростанню кількості мінеральних елементів у них 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Вміст макроелементів у кексах 

Зразки 

продукції 

Вміст, мг/100 г 

кальцій магній фосфор 

Контроль 7,54 13,8 63,82 

Зразок № 1 8,22 18,02 93,26 

Зразок № 2 29,09 25,5 141,08 

 

Вміст кальцію в зразку № 2 перевищив контроль 

у 3,9 раза переважно завдяки введенню до рецептури 

сухого знежиреного молока. Певне підвищення 

вмісту цього макроелементу спостерігається також і 

в зразку № 1. Збільшення кількості магнію в зразках 

кексів № 1 та № 2 відбулося відповідно в 1,3 та 1,9 

раза порівняно з контролем, а фосфору − в 1,5 та 2,2 

раза. Збільшення кількості заліза відзначено в 1,7 у 

зразку № 1 та в 2,0 рази – у зразку № 2 (табл. 3). 

Цінний хімічний склад природних інгредієнтів 

дає змогу прогнозувати оптимізацію харчової і 

біологічної цінності готової продукції. Молоко сухе 

знежирене містить цінний мінеральний склад, який 

включає (мг) : Na – 500, К – 1224, Са – 1107, Mg – 

156, P – 976, Fe – 1. Борошно вівсяне багате на 

ферменти, К, Р, Mg, Fe і Ca. У гречаному борошні 

міститься мінеральних речовин, мг/100 г: К – 130, Сa 

– 42, Mg – 240, P – 250, Fe – 4,0. У листі малини 

(Rubus idaeus L.) та у квітках фіалки триколірної 

(Viola tricolor L.) містяться мінеральні солі. У сухій 

масі ламінарії є солі альгінової кислоти (до 25 %), 

макро- і мікроелементи (йод – 2,7-3 %, бром – 0,02-

0,9 %, калій, натрій, кальцій, марганець, мідь, 

кобальт, селен та ін.). Її використовують для 

профілактики ендемічного зобу та атеросклерозу. 

До складу плодів чорниці (Vaccinium myrtillus L.) 

входять сполуки марганцю і заліза. Олія гарбузового 

насіння містить, крім інших біологічно цінних 

речовин, мікро- та макроелементи (Fe, Mg, Zn, Se). 

Вона сприяє виведенню токсичних речовин з 

організму, відновлює функцію клітинних мембран, 

має виражену антиоксидантну, противиразкову, 

антисептичну, протизапальну, антисклеротичну та 

антиалергічну дію.  

Як відомо, мінеральні елементи відіграють надзви-

чайно важливу фізіологічну роль в організмі: вони 

входять до складу структурних елементів клітин, біо-

логічно активних сполук, які регулюють обмінні 

процеси, є пластичним матеріалом і сприяють проце-

сам зсідання крові та запобігають ряду захворювань. 



51 

Таблиця 3 

Вміст мікроелементів у кексах, мг/100 г 

Мінеральні елементи 
Зразки продукції 

контроль зразок № 1 зразок № 2 

Залізо 1,38 2,27 2,68 

Мідь 0,13 0,34 0,24 

Цинк 0,38 0,49 0,50 

Марганець 0,28 0,59 0,57 

Йод, мг/кг 0,001 0,150 0,004 

Селен, мкг/кг 0,01 3,68 * 

* Показник не визначався. 
 

Кальцій в організмі людини використовується 

для побудови кісткової тканини та зубів, забезпечує 

зсідання крові, збуджує і гальмує діяльність кори 

головного мозку, активізує ферменти шлунку. Маг-

ній регулює кальцієвий та холестериновий обмін, 

роботу нервової системи, стимулює перистальтику 

кишок, знижує артеріальний тиск. Фосфор бере 

участь в обміні речовин організму, функціонуванні 

нервової системи, печінки, в утворенні ферментів, 

гормонів.   

Залізо в організмі людини входить до складу 

гемоглобіну крові, міоглобіну, ферментів, функціо-

нальних сполук печінки. Мідь належить до крово-

творних елементів, стимулює процеси окислення, 

входить до складу ферментів. Цинк входить до 

складу фермента карбогідрази, який бере участь у 

виведенні з організму вуглекислого газу, необхідний 

для нормального функціонування підшлункової 

залози. Марганець бере участь в обмінних процесах 

клітин, входить до складу багатьох ферментів, 

відіграє важливу роль у формуванні кісток.  

Йод необхідний для нормальної життєдіяль-

ності людини, його нестача в організмі порушує 

обмінні процеси, функцію щитовидної залози. 

Селен бере участь у регуляції процесів серцево-

судинної системи, кровотворенні, підтримці функ-

цій печінки. Фрукти та овочі містять мало селену. 

Досить багато його є в листі підбілу звичайного.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, внесення в 

рецептуру інноваційних харчових продуктів нових 

нетрадиційних інгредієнтів сприяє зростанню вміс-

ту мінеральних елементів у них та поліпшенню 

органолептичних характеристик. Оскільки в нових 

виробах збільшено вміст макро- та мікроелементів, 

можна констатувати, що відбулися оптимізація їх 

споживних властивостей та поліпшення якості. Це 

дає підставу рекомендувати продукцію для масо-

вого споживання з профілактичною метою відпо-

відно до концепції оздоровчого харчування. Зазна-

чені інгредієнти варто використовувати також у 

складі багатьох груп харчових продуктів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФУНКЦІЇ БАЖАНОСТІ ХАРІНГТОНА ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЯГІД СУНИЦІ САДОВОЇ 

 
Анотація. Проведено комплексну оцінку якості ягід суниці садової сортів Фестивальна ромашка, 

Русанівка, Хоней, Полка, Дукат та Пегас із застосуванням функції бажаності Харінгтона. 

Досліджено показники середньої маси ягід, цукрово-кислотний, вміст аскорбінової кислоти, загальну 

органолептичну оцінку та на їхній основі розраховано узагальнену функцію бажаності. Доведено, що 

ягоди суниці сортів Хоней та Полка за узагальненою функцією бажаності Харінгтона доброї якості, 

що свідчить про їхню придатність для виробництва консервів з суниці. Результати проведених 

досліджень свідчать про перспективність застосування узагальненої функції бажаності Харінгтона 

для комплексної оцінки якості ягід суниці садової, що дає змогу порівняти отримані результати за 

єдиним комплексним показником. 
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APPLICATION OF HARRINGTON’S DESIRABILITY FUNCTION FOR 

THE COMPREHENSIVE QUALITY EVALUATION OF THE GARDEN 

STRAWBERRY BERRIES 

 
Abstract. A comprehensive evaluation of strawberry quality of the cultivars Festyvalna Romashka, 

Rusanivka, Honey, Polka, Dukat and Pegas was undertaken with the application of Harrington’s desirability 

function. Indexes of average weight of fruits and sugar-acid index, ascorbic acid content, general organoleptic 

evaluation were investigated and on their basis general desirability evaluation was calculated. It is proved 

that strawberry of Honey, Polka cultivars have good quality according to Harrington’s desirability function, 

which substantiates their applicability in the production of strawberry preserves. The results of the research 

indicate that the application of the generalized Harrington’s desirability function is promising for a 

comprehensive quality evaluation of garden strawberry berries, which makes it possible to compare the 

obtained results by a single complex indicator. 
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Постановка проблеми. Суниця садова – одна з 

найбільш значущих ягідних культур в Україні 

завдяки значній адаптивності до умов вирощування, 

раннім строкам достигання, високій інвестиційній 

привабливості та прекрасним смаковим власти-

востям. За даними FAOSTAT (2014 р.) за обсягами 

світового виробництва суниці Україна посідає 15 

місце з рівнем 66860 т. У 2016 р. експорт ягід суниці 

з України склав 2271 т [1].  

Суниця – прекрасний десертний продукт харчу-

вання та сировина для виробництва  компотів, дже-

мів, варення, соків, пюре та інших видів продуктів, 

що є джерелом біологічно-активних сполук зі знач-

ним антиоксидантним потенціалом [2]. Якість кон-

сервів з суниці залежить від генетичних особли-

востей сорту, біохімічного складу сировини, змін 

фізичних, хімічних і параметрів консистенції під час 

термічної обробки і зберігання, органолептичних 

показників [3]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Для 

отримання високоякісної продукції з суниці важли-

вим прийомом є підбір помологічного сорту, най-

більш технологічно придатного для виробництва 

того чи іншого виду консервів [4]. 
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Відомо, що органолептичні і смакові властивос-

ті свіжих ягід суниці на 35 % визначають органолеп-

тичну оцінку консервів, а для ранніх сортів – на 65 % 

[5]. Натомість рН, вміст титрованих кислот та цукрів 

менш важливі для їхньої якості [6]. Однією з 

основних проблем переробки ягід суниці є їхня 

висока здатність до зміни консистенції практично на 

кожному етапі обробки, характер якої залежить від 

середньої маси, стадії стиглості, способу та ступеня 

механічної обробки ягід [7]. Серед умов забезпе-

чення технологічних властивостей ягід суниці є 

накопичення ними антоціанів [8], що визначають 

забарвлення. 

Постановка завдання. Оскільки якість та тех-

нологічні характеристики ягід суниці формуються 

під впливом фізичних, органолептичних властивос-

тей та показників хімічного складу, які виражаються 

в різних одиницях вимірювання, то існує необхід-

ність їхнього перетворення в єдиний комплексний 

якісний показник. 

Метою цієї роботи є комплексна оцінка якості 

ягід суниці садової. 

Об’єктами дослідження є ягоди суниці садової 

сортів Фестивальна ромашка, Русанівка, Хоней, 

Полка, Дукат та Пегас. 

Матеріали та методи досліджень. Досліджен-

ня виконували на кафедрі технології зберігання і 

переробки плодів та овочів Уманського національ-

ного університету садівництва.  

Комплексну оцінку якості ягід суниці здійсню-

вали за показниками: середня маса ягід, цукрово-

кислотний показник, вміст аскорбінової кислоти та 

загальна органолептична оцінка. За досягненням 

ягодами суниці споживної стадії стиглості в них 

визначали: середню масу ягоди – зважуванням, 

вміст цукрів – фериціанідним методом за ДСТУ 

4954, органічних кислот – титруванням лугом за 

ДСТУ 4957, цукрово-кислотний показник – 

відношенням масової частки цукрів до масової 

частки органічних кислот, вміст аскорбінової 

кислоти – йодометричним методом за ГОСТ 24556, 

органолептичну оцінку – за п’ятибаловою шкалою. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

метою формалізації суб’єктивних невизначеностей 

у задачах з багатьма критеріями С. Харінгтон 

запропонував метод побудови узагальненої функції 

бажаності, за допомогою якого можна перетворити 

реальні значення параметрів в єдину безрозмірну 

числову шкалу з фіксованими межами від 0 до 1 і 

наступного відображення часткових кількісних 

шкал узагальненою шкалою критеріїв якості [9, 10]. 

При цьому значення d=0 відповідає неприйнят-

ному значенню критерію, а d=1 – найкращому 

значенню.  

Стандартні відмітки за шкалою бажаності 

Харінгтона:  

0,80-1,00 – дуже добре;  

0,63-0,80 – добре;  

0,37-0,63 – задовільно;  

0,20-0,37 – погано;  

0,00-0,20 – дуже погано.  

Узагальнена функція бажаності Харінгтона є 

середнім геометричним часткових функцій бажа-

ності: 

𝐷 = √𝑑1∙𝑑2 ∙ ⋯ ∙ 𝑑𝑞
𝑞

,                        (1) 

де d1, d2,…dq ˗ перетворений частковий відгук, q 

- число часткових відгуків. 

У разі одностороннього обмеження у вигляді 

y≤ymax або y≥ymin, для  

перетворення натуральних часткових відгуків 

використовується залежність: 

d = exp[−exp(−y′)],                            (2) 

де проміжна функція у′ дорівнює y′ = b0 + b1·y. 

Для визначення коефіцієнтів b0 і b1 гіршому 

значенню присвоювали значення бажаності 0,37, а 

кращому – 0,98.  

В якості базових індексів використовували нату-

ральні часткові відгуки, де гіршому значенню пара-

метра відповідало нижче граничне значення серед-

нього показника, а кращому – вище, що характе-

ризувало потенційні можливості культури незалеж-

но від помологічного сорту ягід. Нижнє граничне 

значення цукрово-кислотного показника обрано на 

рівні 5,3 [11]. 

Граничні значення функції бажаності для 

кожного показника представлено в таблиці 1. 

 

Так, для показника середньої маси рівняння (2) 

буде мати вигляд: 

0.37 = exp[−exp(−y′)] 
0.98 = exp[−exp(−y′)] 

y′1=0; 

y′1=3,922. 

Визначаємо коефіцієнти b0 і b1: 

0 = b0 + b1 ·7,5. 

3,922 = b0 + b1 ·16,0. 

 

Звідси b0 = -3,28 і b1=0,44. Аналогічно 

розраховуємо коефіцієнти для інших показників. 

За результатами розрахунків отримані наступні 

залежності перетворених часткових відгуків від 

натуральних:

 

Таблиця 1 

Граничні значення функції бажаності  

Середня маса, г 
Цукрово-кислотний 

показник 

Вміст аскорбінової 

кислоти, мг/100 г 
Органолептична оцінка, бал 

y1 d1 y2 d2 y3 d3 y4 d4 

7,5 0,37 5,3 0,37 73,4 0,37 4,5 0,37 

16,0 0,98 9,8 0,98 120,0 0,98 4,9 0,98 
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Таблиця 2 

Натуральні та перетворені часткові відгуки 

Сорт 

Натуральні часткові відгуки Перетворені часткові відгуки 
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Фестивальна ромашка 8,1 7,9 79,5 4,4 0,49 0,90 0,54 0,36 

Дукат 10,1 6,6 73,4 4,6 0,75 0,72 0,36 0,60 

Хоней 8,7 7,0 93,6 4,6 0,58 0,79 0,82 0,78 

Полка 10,0 7,3 77,4 4,5 0,74 0,83 0,48 0,78 

Пегас 14,6 7,1 115,6 4,4 0,96 0,81 0,96 0,13 

Русанівка 7,3 8,7 87,5 4,3 0,49 0,90 0,54 0,36 

 

 

Рис. 1. Ранжування сортів суниці в порядку зменшення узагальненої функції бажаності 

1. Середня маса: d1 = exp [–exp(-3,28+0,44 ·y1)]; 

2. Цукрово-кислотний показник:  d2 = exp [–exp 

(-4,61 +87 ·y2)]; 

3. Вміст аскорбінової кислоти: d3 = exp [–exp    

(–5,87+0,08 ·y3)];  

4. Загальна органолептична оцінка: d4 = exp      

[–exp (-15,84+3,52 ·y4)]. 

Натуральні та перетворені часткові відгуки 

представлені в таблиці 2. 

За результатами перетворень натуральних част-

кових відгуків була розрахована узагальнена функ-

ція бажаності, що характеризує комплексну оцінку 

якості ягід суниці окремих помологічних сортів. 

Ранжування сортів суниці в порядку зменшення 

узагальненої функції бажаності представлено на 

рисунку 1.  

За результатами розрахунку узагальненої функ-

ції бажаності якість ягід суниці сортів Хоней та 

Дукат є доброю, а інших – задовільною. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, результати 

проведених досліджень свідчать про перспектив-

ність застосування узагальненої функції бажаності 

Харінгтона для комплексної оцінки якості ягід 

суниці садової, що дає змогу порівняти отримані 

результати за єдиним комплексним показником. За 

результатами оцінки якість ягід суниці сортів Хоней 

та Полка визнано доброю, що свідчить про їхню 

придатність для виробництва консервів.  

Використання ягід суниці сортів Хоней і Полка 

для переробки сприятиме підвищенню конкуренто-

спроможності продукції з суниці, а на дослідження 

якості консервів з них спрямовані подальші 

дослідження автора.  
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АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СОКІВ І СОКОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

 
Анотація. Динамічність ринку соків і сокової продукції та значна кількість виробників 

зумовлюють певну складність отримання та аналізу інформації для відстеження тенденцій його 
розвитку. У зв’язку з економічною кризою виробники розширюють асортимент соковмісних напоїв та 
нектарів за рахунок скорочення виробництва натуральних соків. За період з 2012 по 2017 роки в 
Україні відбувається скорочення виробництва соків. Якщо у 2012 році обсяги виробництва становили 
452 тис. тонн, то вже у 2015 році цей показник скоротився на 41,6% і складав 264 тис. тонн, у 2016 
– 243 тис. тонн, а у 2017 – 186 тис. тонн. Зниження попиту на соки в Україні та знецінення 
національної валюти змусило виробників розширювати сферу збуту, виходячи на європейський ринок. 
Попри тривале зменшення обсягів експорту в період з 2012 по 2016 роки, у 2017 році все ж вдалося 
збільшити експорт на 13,7% у порівнянні з 2016 р. Основними країнами-експортерами соку та сокової 
продукції є Польща, Німеччина, Австрія. Попит на сокову продукцію задовольняється переважно за 
рахунок внутрішнього виробництва. 
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ANALYSIS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF JUICES AND 

JUICE PRODUCTS MARKET  

 
Abstract. The dynamism of the juice and juice products market and a significant number of producers 

make it difficult to obtain and analyze information for tracking trends in its development. Due to the economic 
crisis, manufacturers are expanding the range of juice-based drinks and nectars by reducing the production 
of natural juices. In the period from 2012 to 2017 in Ukraine the reduction in the production of juices took 
place. If in 2012 the volume of production amounted to 452 thousand tons, then in 2015 this figure decreased 
by 41.6% and amounted to 264 thousand tons, in 2016 - 243 thousand tons, and in 2017 - 186 thousand tons. 
The decrease in demand for juices in Ukraine and the depreciation of the national currency forced the 
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manufacturers to expand the scope of sales through entering the European market. Despite the continued 
decline in exports in the period from 2012 to 2016, in 2017 the producers managed to increase exports by 
13.7% compared to 2016. The main exporting countries of juices and juice products are Poland, Germany, 
Austria. The demand for juices and juice products is satisfied mainly by domestic production.  

 
Keywords: juice, juice drink, nectar, market, private lable, export, import. 
 
Постановка проблеми. Споживання соків у 

всьому світі постійно збільшується, що пов’язано з 
їх високою біологічною цінністю та рентабельністю 
виробництва. Втім, на вітчизняному ринку з 2014 
року прослідковується чітка тенденція спаду вироб-
ництва та реалізації сокової продукції, основними 
причинами якої є закриття ринку Росії та зниження 
купівельної спроможності населення. Щоб зменши-
ти собівартість і зробити продукт більш доступним 
для споживача, виробники розширюють асортимент 
соковмісних напоїв та нектарів за рахунок скоро-
чення виробництва натуральних соків [1]. Водночас 
така ситуація зумовлює високий ризик зниження 
якості та фальсифікації соків шляхом розведення 
або ж заміни дорогої сировини більш дешевою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основою досліджень слугували статистичні дані 
Державної служби статистики України [2], Держав-
ної фіскальної служби України [3], а також аналі-
тичні дані компаній Marketing [4], Pro-consulting [5] 
та Agravery [6]. Теоретичні та практичні аспекти 
дослідження ринку соків в Україні отримані шляхом 
аналізу наукових робіт: Белінської С. О. [7], Манд-
рики В. І. [8], Шквирі Н. О. [9], Надточій І. І. [10] та ін. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
аналіз ринку соків та сокової продукції України, 
встановлення основних тенденцій його розвитку та 
виявлення споживчих переваг. Це дозволить розро-
бити дієві маркетингові інструменти для підвищен-
ня споживчого попиту в даному сегменті. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок соків в Україні висококонкурентний: більше 
150 заводів виробляють соки, нектари та сокові 
напої [4]. Більшість вітчизняних виробників сокової 

продукції зосереджені у Миколаївській, Дніпропет-
ровській та Одеській областях. Значна кількість 
томатних соків, які представлені на ринку України, 
– вітчизняного виробництва, оскільки значну його 
частку утримують такі найбільші виробники як: 
ТОВ “Сандора” (ТМ “Sandora”, “Садочок”), 
ТОВ “Вітмарк-Україна” (ТМ Jaffa, ТМ “ОКЗДХ”, 
ТМ “Соковита”), ПАТ “Ерлан” (ТМ “Біола”), 
ІП “Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед” 
(ТМ “Rich”), ТзОВ “Яблуневий дар” (ТМ “Galicia”). 

Попит на сокову продукцію задовольняється 
переважно за рахунок внутрішнього виробництва. 
Проте імпорт досить суттєво впливає на формування 
цього ринку. Соки та сокові напої постачаються до 
України з більш ніж 40 країн світу.  

За останні роки ринок соків в Україні зазнав 
значних змін. Економіка нашої країни перебуває у 
кризовому становищі, саме через це відбувається 
скорочення обсягів виробництва, експорту та ім-
порту даного товару. За період з 2012 по 2017 роки 
в Україні відбувається скорочення виробництва 
соків. Якщо у 2012 році обсяги виробництва стано-
вили 452 тис. тонн, то вже у 2015 році цей показник 
скоротився на 41,6 % і складав 264 тис. тонн, у 2016 
– 243 тис. тонн, а у 2017 – 186 тис. тонн. Найменший 
обсяг виробництва соків за досліджуваний період 
був саме у 2017 році, тобто за період з 2012 по 
2016 рік, обсяг виробництва соків скоротився на 
58,8 % [2]. 

Якщо суттєвих змін в аграрному, виробничому 
секторах та в економіці країни в цілому не 
відбудеться, то у 2018 р. очікується зниження 
виробництва соків ще на 33% (рис. 1). 

 

 

2018* - прогнозовані дані  

Рис. 1. Динаміка та прогноз обсягу виробництва соків 

за період 2012-2018 рр. 
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Враховуючи специфіку досліджуваної продук-
ції, аналіз експортно-імпортних операцій соків за 
період з 2012 по 2017 рік проводився у розрізі даних 
для товарної позиції 2009 Українського класифіка-
тора товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі 
УКТЗЕД) [3].  

Сумарний обсяг імпорту та експорту соків у 
розрізі товарної позиції 2009 наведений у табл. 1. 
Сальдо експортно-імпортних операцій за досліджу-
ваний період було постійно додатнім, оскільки 
експорт значно переважав імпорт. Так, з 2012 по 
2015 роки воно має тенденцію до зростання більш 
ніж у п’ять разів, однак це не вказує на те, що 
експортний потенціал країни зростає, а лише на те, 
що в країні відбулося падіння економіки. Тому 
сальдо експортно-імпортних операцій не є об’єктив-
ним відображенням економічної ситуації на даному 
ринку. 

Як бачимо з табл. 1, при збереженні існуючої 
тенденції, починаючи з 2012 р., прогноз на 2018 р. є 
невтішним, якщо загальна економічна ситуація в 
Україні не покращиться, то її обсяг експорту та 
імпорту сокової продукції (товарної позиції 2009) 
продовжить зменшуватися. 

Найбільший обсяг експорту у вартісному вира-
женні був у 2013 році, що на 38,3 % вище за попе-
редній рік. Однак, починаючи з 2014 року, спостері-
гається тенденція до зниження (рис. 2).  

Так, у 2015 році обсяг експорту знизився на 
33,9 % в порівнянні з 2013 роком, а у 2017 - на 
80,9 % порівняно з аналогічним періодом у 
2013 році [2]. Однак ці дані корелюють із зниженням 
курсу гривні, тому доцільніше розглядати обсяг 
експорту соків у натуральному вираженні.  

Характеризуючи експорт соків в натуральному 
вираженні за період 2012-2017 роки у розрізі товар-
ної позиції 2009, можна відмітити високі показники 
у 2013 та 2014 роках. Так, у 2013 році цей показник 
у 1,3 рази перевищив ідентичний показник у 

попередньому році. А у 2014 році обсяг експорту у 
натуральному вираженні перевищив у 1,8 рази 
аналогічний показник. Порівнюючи 2017 р. з 
найкращим у досліджуваному періоді 2013 р., 
відмічено зниження експорту соків на 43,2 %. У 
2017 році експорт збільшився на 13,7 % у порівнянні 
з 2016 р., а при збереженні тенденції за попередні 6 
років у 2018 р. можна очікувати спад, але не нижче 
обсягів 2016 р. 

 

Таблиця 1 

Обсяг та прогноз імпорту та експорту 

соків у розрізі товарної позиції 2009 

згідно з УКТЗЕД 
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2012 58,8 30,7 173,6 108,4 114,8 

2013 69,6 31,4 240,1 144,4 170,5 

2014 48,6 23,6 178,7 124,4 130,1 

2015 27,5 13,8 114,8 116,7 87,3 

2016 25,3 12,5 57,5 70,8 32,2 

2017 13,23 6,2 45,69 82,07 32,4 

2018* 2,32 0,8 9,94 71,78 7,62 

2018* - прогнозовані дані 

Динаміка обсягу імпорту у вартісному та нату-
ральному вираженні має, як і експорт тенденцію до 
зниження (рис. 3). Так, найбільші обсяги імпорту 
були у 2012 та 2013 роках. 

 

 

Рис. 2. Динаміка та прогноз обсягу експорту соків у вартісному 

та натуральному вираженні за період 2012-2018 рр. 
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Рис. 3. Динаміка та прогноз обсягу імпорту соків у вартісному та натуральному вираженні за 2012-

2018 роки 
 

У порівнянні з ситуацією з експорту прогноз 

імпорту є зовсім невтішним і прямує до нуля. 

Порівнюючи 2017 р. з найкращим у досліджуваному 

періоді 2013 р. відмічено зниження імпорту соків на 

80,3 %, а головною причиною зменшення обсягів 

імпорту соків за досліджуваний період є девальвація 

національної валюти та зниження купівельної 

спроможності населення.  

Зовнішня торгівля соками, як і будь-якого 

іншого товару, розвивається досить динамічно і має 

тенденцію до постійних змін. Так, під час здій-

снення експортно-імпортних операцій постійно змі-

нюються основні партнери по торгівлі на зов-

нішньому ринку.  

Показники обсягу зовнішньої торгівлі України 

соками за основними країнами-контрагентами ста-

ном на кінець 2017 року у розрізі товарної позиції 

2009 наведено у табл. 2 [3].  

Показники обсягу експорту та імпорту соків за 

основними країнами-контрагентами у 2017 році 

наведено на рис. 4 [3] 

 

Таблиця 2 

Зовнішня торгівля України із 

зазначенням основних країн-

контрагентів (тис. дол.) у розрізі 

товарної позиції 2009 
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Бразилія 7526 25,84 Польща 25338 36,72 

Нідер-
ланди 

6042 20,75 Австрія 14223 20,61 

Китай 4683 16,08 
Німеч-
чина 

8082 11,63 

Інші 10871 37,33 Інші 21432 31,04 

. 

 

 

 

Рис. 4. Частка країн-контрагентів експорту та імпорту соків у 2017 році 
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Обираючи сокову продукцію, споживачі най-

більше звертають увагу на торговельну марку та 

смакові властивості. При цьому більшість із спожи-

вачів не обізнані в термінології соків та сокових 

напоїв, через це досить часто виникає асортиментна 

фальсифікація соків. 

За даними досліджень ProConsulting [4], 34 % 

споживачів готові економити на соках і нектарах, 

тому у 2017 році попит продовжує знижуватися, 

лише сегмент бюджетної продукції залишиться 

відносно стабільним. Дана ситуація призводить до 

необхідності приймати виробниками складні рішен-

ня. З одного боку, в умовах зниження доходів насе-

лення необхідно зменшувати витрати і реалізову-

вати продукцію за мінімальними цінами. З іншого 

боку, вартість всіх без винятку складових частин 

виробництва і просування відчутно підвищилася. 

Так, на 30-100 % зросла вартість сокових концентра-

тів [5]. До цього додається постійне скорочення 

виробничих площ через багатократне здорожчання 

ресурсів для посівної та догляду за рослинами. В 

2016 році всі виробники сокової продукції підви-

щили ціни в середньому на 20-30 %, і це зростання 

буде продовжуватися. Щоб зменшити собівартість і 

зробити продукт більш доступним для споживача, 

виробники соків збільшують виробництво сокових 

напоїв та нектарів, зменшуючи обсяг натуральних 

соків [6].  

У зв’язку з економічним спадом в Україні і 

зниженням споживчого попиту на продукцію соко-

вої категорії на внутрішньому ринку актуальним є 

розширення експортних ринків. Закриття ринку 

Російської Федерації негативно позначилося на 

показниках продажів соків, оскільки він складав 40-

60 % всього експорту сегмента. Виходом став 

безмитний експорт продукції в країни ЄС. Це дозво-

лило виробникам, по-перше, отримувати прибуток у 

стабільній валюті, по-друге, набути передового 

досвіду, впровадження якого в Україні може дати 

високі конкурентні переваги, по-третє, порівняно 

низька собівартість продукції, вирощеної в Україні, 

дає хороші перспективи для підписання контрактів з 

ритейлом і співробітництва у форматі власних 

торгових марок [6]. Але, враховуючи те, що на 

2018 рік було виділено квоти на безмитні поставки в 

ЄС виноградних і яблучних соків у розмірі лише 14 

тис. тонн, а також низьку купівельну спроможність 

населення України, у виробників соків є нагальна 

необхідність шукати нові ринки збуту. 

Незважаючи на переваги, є і суттєві проблеми, 

що заважають нарощувати експортний потенціал 

української продукції на європейському ринку. Сис-

тема торгівлі продовольчими товарами характеризу-

ється високим рівнем конкуренції і насиченості. В 

таких умовах, окрім саме продукту, дуже важливим 

стає усунення нетарифних засобів регулювання рин-

ку. Гармонізація українських стандартів і технічних 

регламентів є одним із пріоритетів подолання подіб-

них бар’єрів. Не кожне підприємство має змогу до 

ретельного вивчення вимог стандартів і встановлен-

ня відповідності виробництва і системи дистрибуції 

ним.  

Однією з перепон на шляху безмитного ввезення 

продукції на територію ЄС є складність отримання 

сертифікату походження за формою EUR.1. Справа 

в тому, що далеко не всі компоненти для вироб-

ництва соків мають українське походження, особ-

ливо напої з екзотичних фруктів. Тому відносно не-

складно ввозити продукцію з яблук, томатів та ін-

ших плодів і овочів, які вирощуються на території 

України. Однак мікси з соками цитрусових вже не 

підпадають під преференції, а тому отримання сер-

тифікату на цю продукцію суттєво ускладнюється. 

Виходом є використання власної сировинної бази, 

що стає можливим шляхом зниження витрат і, як 

наслідок, вартості продукції, однак це вимагає 

капіталовкладень, на які здатні лише провідні 

виробники. Попри це, за прогнозами експертів, екс-

порт української сокової продукції продовжить 

зростати [6].  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Аналіз ринку соків і 

сокової продукції України показав, що на вітчизня-

ному ринку представлений досить широкий асорти-

мент томатних соків різних торговельних марок. 

Протягом останніх років спостерігається негативна 

тенденція щодо спаду виробництва та обсягу ринку 

сокової продукції, зокрема станом на кінець 

2017 року обсяги виробництва знизилися на 58,8 % 

в порівнянні з 2012 роком з 452 тис. тонн до 186 тис. 

тонн відповідно, а за 2017 рік зниження склало 

23,3 %. За період з 2012 по 2016 рік незмінно 

зменшувалися обсяги зовнішньоторговельних опе-

рацій, однак у натуральному вираженні експорт у 

2017 році збільшився у порівнянні з 2016 роком на 

13,7 %, а імпорт за аналогічний період знизився на 

50,4 %. Це, насамперед, спричинено нестабільною 

економічною ситуацією в країні та девальвацією 

національної валюти і, як наслідок, зниженням купі-

вельної спроможності споживачів. Однак вихід на 

європейський ринок та розширення квоти на без-

митні поставки дозволять суттєво збільшити обсяги 

збуту соків. 
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Постановка проблеми. Виробництво харчових 

продуктів неможливе без певних видів обробки, які 

необхідні для приготування продукту, покращання 

або збереження його органолептичних якостей, 

прискорення процесів, безпечності під час пакован-

ня, виготовлення тощо [1]. 

Для забезпечення безпечності харчової продук-

ції в основному використовують термічний, хіміч-

ний і радіаційний методи, а також їх поєднання. 

Зацікавленість до можливості використання іонізу-

ючого опромінення для створення сучасної техно-

логії збереження продуктів харчування цілком 

обґрунтовано, оскільки за допомогою опромінення 
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можна пригнітити життєдіяльність мікроорганізмів 

або шкідників харчових продуктів, за відсутності 

хімічних сполук, холоду або тепла. Піддаючи радіа-

ційному обробітку різні види продуктів харчування, 

можна скоротити втрати під час транспортування та 

зберігання фруктів і овочів, не створюючи спеціаль-

них умов, – подовжити терміни зберігання м’яса, 

риби, птиці, сповільнити процеси проростання кар-

топлі і різних коренеплодів, зберегти якість під час 

тривалого транспортування швидкопсувних ягід та ін. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Різнопланові дослідження пов’язані з оцінкою якос-

ті й безпечності харчових продуктів. Деякі види 

харчових продуктів, що не вимагають кулінарної 

обробки, в пакованні піддавали γ-опроміненню 60Со 

дозою 3 кГрей і проводили оцінку їх якості через 2 і 

8 міс. після опромінення. Встановлено, що більшість 

готових до споживання продуктів зберігали прий-

нятний рівень якості за мікробіологічними й 

органолептичними показниками. З іншої сировини 

вибрані для дослідження зневоднені продукти стали 

після зберігання не придатними за органолептич-

ними ознаками [2]. Тому відмічена необхідність 

ретельного вибору дози опромінення для різних 

продуктів з метою забезпечення органолептичних 

характеристик, які влаштовують споживача.  

Постановка завдання. При постановці питання 

про більш широке використання іонізуючого опро-

мінення для холодної стерилізації виникає кілька 

аспектів, що вимагають ретельного розгляду. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Використання іонізуючого опромінення як сучасної 

технології збереження харчових продуктів передба-

чає вивчення: 

1. Нормативно-правової бази, що пов’язано як з 

питанням принципового виділення бази для вико-

ристання, так і з продуктовою лінійкою харчової 

продукції, відносно якої холодна стерилізація буде 

розглядатися як бажаний метод забезпечення без-

печності. 

2. Вибору устаткування для здійснення холод-

ної стерилізації, спектр якого значно змінився за 

останні роки. 

3. Готовності суспільства в цілому і спожива-

чів зокрема до прийняття на ринок продукції з новим 

альтернативним методом забезпечення стерильності 

і/або безпечності, а також до виникаючої в зв’язку з 

цим необхідності повноти інформаційного супрово-

ду і вибору методів доведення інформації до 

кінцевого споживача з метою гарантованого забез-

печення його права на вибір. 

За даними ФАО ООН, втрата продуктів складає 

близько третини від всього виробленого об’єму, 

тобто 1,3 млрд т [3]. Використання радіаційних 

технологій викликає все більшу зацікавленість і 

отримує поширення для вирішення цієї проблеми. В 

результаті дозвіл на опромінення більш ніж 80 видів 

продукції діє в 60 країнах, при цьому 4 з них 

проводять опромінення на постійній основі [4]. 

Структура опромінених продуктів у світі виглядає 

наступним чином: на спеції, сухі овочі і фрукти 

припадає основна частка – 46 %, на часник і 

картоплю – 22 %, дещо нижче – 20 % – на зерно і 

фрукти, м’ясо і морепродукти – 8 %, на іншу хар-

чову продукцію – 4 %. З точки зору розподілу об’єму 

опроміненої продукції між країнами світу на частку 

Азії й Океанії припадає 45 % (у тому числі на Китай 

36 %), на країни Америки (включаючи США (23 %), 

Бразилію (6 %), на Європу – тільки 4 % [5, 6]. У 

Китаї, що лідирує на даному ринку, з 1994 р., діє 18 

національних стандартів на опромінення 17 груп 

харчової продукції. У Південній Кореї дозволено 

опромінення 26 видів сільськогосподарської і харчо-

вої продукції, в Індонезії – 12. За період з 2011 по 

2015 рр. радіаційна обробка легалізована в Монголії, 

Малайзії, країнах Євразійського союзу. 

Доказом підвищеної популярності радіаційних 

технологій служить постійно зростаючий ринок 

продукції, що піддається іонізуючому опроміненню. 

Так, за оцінками спеціалістів МАГАТЕ, загальний 

обсяг харчових і сільськогосподарських продуктів, 

оброблених опроміненням, у світі оцінюється що-

річно в 700-800 тис. т. У світі створено понад 220 

спеціалізованих наукових і комерційних центрів з 

опромінення харчової продукції, ринок послуг з 

опромінення складає близько 2 млрд $ США. На 

сучасному етапі настав період комерціалізації 

технології опромінення і, за оцінками спеціалістів, 

до 2030 р. цей ринок буде оцінюватися в 10,9 млрд $ 

США [7]. 

У міжнародній практиці норми і правила 

опромінення харчових продуктів визначені Кодек-

сом Аліментаріус [8]. 

З 1 січня 2016 р. введений в дію ГОСТ ISO 

14470–2014 “Радіаційний обробіток харчових про-

дуктів. Вимоги до валідації і щоденного контролю 

процесу опромінення харчових продуктів іонізую-

чим опроміненням”, який є аналогом міжнародного 

стандарту ISO. З 01.01.2017 р. вступили в силу 

прийняті ГОСТ 33339–2015 “Радіаційна обробка 

харчових продуктів. Основні технічні вимоги” і 

ГОСТ 33340–2015 “Харчові продукти, оброблені 

іонізуючим опроміненням. Загальні положення”, які 

по суті є вітчизняними аналогами положень Міжна-

родного кодексу по опроміненню продуктів – 

розділу САС / RCP 19–1979 і основного стандарту 

CODEX STAN 106 – 1983, REV.1– 2003 [9]. 

Відносно принципу використання радіаційних 

технологій міжнародні стандарти чітко визначають, 

що опромінення харчових продуктів обґрунтовано, 

тільки якщо воно “направлено на захист здоров’я 

споживача… і … не повинно бути використано як 

заміна необхідним санітарно-гігієнічним умовам 

виробництва або вирощування…”. Також норматив-

но оговорені випадки допустимості повторного 

опромінення продукту або можливості піддавати 

опроміненню продукти, що містять менше 5 % 

опромінених раніше компонентів. Таким чином, 

виробнику необхідно співставляти різні варіанти 

забезпечення безпечності, і тільки у випадку наяв-

ності явної переваги холодної стерилізації і впевне-

ності в тому, що цей процес не є заміною належної 

санітарно-гігієнічної практики, приймати рішення 

про використання радіаційної технології [10]. 
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В даний час у промисловості використовуються 

наступні потужні джерела іонізуючого опромі-

нення: 

 ізотопні джерела γ-випромінення на основі 

радіонуклідів 60Со або 137Cs (γ-джерела); 

 промислові прискорювачі електронів, що 

генерують потужний електронний пучок із енергією 

до 10 Мев; 

 промислові прискорювачі електронів, що 

генерують гальмівне рентгенівське опромінення при 

гальмуванні електронного пучка в мішені із важких 

металів, енергія електронів у пучку повинна бути 

менше або рівною 5 МеВ (7,5 Мев для США). 

Максимальна енергія електронів обмежена зако-

нодавчо для попередження появи в оброблених 

продуктах наведеної активності (іншими словами – 

появи радіоактивності, викликаної виникненням 

нестабільних ізотопів). 

В залежності від виду харчової продукції, що 

піддається радіаційній обробці, промислові ізотопні 

джерела поділяють на установки для проведення 

процесів у переміщуваних (рідини, сипкі матеріали) 

і в непереміщуваних “блочних” системах. Продук-

тивність установок, що використовуються для радіа-

ційної обробки харчових продуктів, коливається в 

широкому діапазоні (від 50 т / рік – для порошку 

какао до 20 тис. т / рік – для картоплі) [11]. 

За даними, агрегованими на спільному сайті 

ФАО і МАГАТЕ [7], серед обладнання, що викорис-

товується для комерційного опромінення харчових 

продуктів, на даний час 126 країн використовують 

установки на основі γ-опромінення, 9 – γ-опромі-

нення і прискорювача електронів, 6 – прискорювача 

електронів, що працює тільки в режимі обробки 

електронним пучком, 2 – прискорювача електронів, 

що працює в режимі обробки гальмівним опромі-

ненням. При цьому перше місце за кількістю уста-

новок займає Китай (26), друге – Індія (17), третє – 

США (15), 6 установок знаходиться у В’єтнамі, по 4 

– у Франції, Німеччині й Австралії, по 3 – в Бразилії, 

Індонезії, Республіці Корея, Малайзії, Мексиці, 

Іспанії і Таїланді, по 2 установки використовують 

Аргентина, Бангладеш, Болгарія, Угорщина, Іран, 

Італія, Туреччина і Нідерланди. Такі країни, як 

Бельгія, Канада, Чилі, Колумбія, Хорватія, Куба, 

Чехія, Еквадор, Єгипет, Естонія, Гана, Ізраїль, 

Японія, Йорданія, Нігерія, Пакистан, Перу, 

Філіппіни, Польща, Португалія, Румунія, Саудівська 

Аравія, Сербія, Південна Африка, Шрі-Ланка, 

Сирійська Арабська Республіка, Тайвань, Сполу-

чене Королівство, Уругвай, Венесуела, використо-

вують по одній установці для опромінення харчових 

продуктів. 

Для організації процесу обробки вкрай важли-

вий вибір оптимальної робочої дози. Максимальна 

доза поглинутого опромінення, визнана безпечною 

на основі досягнутих міжнародних домовленостей, 

не повинна перевищувати 10 кГр і “… повинна бути 

нижчою за таку, при якій міг би виникнути ризик 

для безпечності споживача або яка могла б нега-

тивно відобразитися на структурній цілості, функ-

ціональних або органолептичних властивостях про-

дукту…” [10]. Щодо мінімальної дози необхідно 

дотримуватися принципу її достатності “…для 

досягнення технологічної мети…”.  

З суспільної точки зору в обґрунтуванні доціль-

ності впровадження радіаційних технологій домі-

нанта зсувається в сферу формування беззаперечної 

доказової бази їх безпечності і відсутності негатив-

них наслідків для якості самих продуктів і для 

здоров’я споживачів. Така доказова база була 

створена, що дозволило в 1970 р. укласти угоду між 

19 країнами і запустити Міжнародну програму в 

галузі опромінення харчових продуктів. З того часу 

питаннями накопичення, систематизації і публікації 

даних займається створена під егідою МАГАТЕ, 

ФАО і ВООЗ ООН Міжнародна консультативна 

група. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Процес вибору і затвер-

дження робочої дози досить тривалий і вимагає 

проведення значного обсягу досліджень. Ці дослі-

дження пов’язані з обґрунтуванням не тільки самого 

значення дози, але й ще з рядом інших факторів. 

Серед перспективних напрямків досліджень – мож-

ливість зниження використовуваних доз опромінен-

ня за рахунок використання озону. 
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АНТИОКСИДАНТНЕ І ІНГІБІТОРНЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

АСКОРБІНОВОЮ КИСЛОТОЮ УТВОРЕННЯ СУПЕРОКСИД ЙОН-

РАДИКАЛУ 

 
Анотація. У статті розглянуто питання, пов’язані з дослідженням впливу аскорбінової кислоти на 

хемілюмінесцентну реакцію люмінолу з пероксикаприновою кислотою в присутності йонів Ніколу (ІІ). 

Встановлено антиоксидантну і інгібіторну активність аскорбінової кислоти, що проявляється в 

дезактивації активних проміжних форм кисню – супероксид йон-радикалів. Запропоновано методику 

хемілюмінесцентного визначення аскорбінової кислоти із використанням реакції люмінолу з 

пероксикаприновою кислотою. Подано результати дослідження із використанням запропонованої 

методики. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на вдосконалення розробленої методики для 

розширення переліку досліджуваних харчових продуктів. 
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ANTIOXIDANT AND INHIBITORIAL REGULATION BY THE ASCORBIC 

ACID OF THE SUPERROXIDE ION-RADICAL DEVELOPMENT 

 
Abstract. The article deals with the issues related to the study of the influence of ascorbic acid on the 

chemiluminescent reaction of luminol with peroxy capric acid in the presence of Nicol (II) ions. The 

antioxidant and inhibitory activity of ascorbic acid is determined, which is manifested in the decontamination 

of active intermediate forms of oxygen – superoxide ion-radicals. The method of chemiluminescent 

determination of ascorbic acid with the use of luminol reaction with peroxy capric acid is proposed. The 

research results are submitted using the proposed method. Further research should be focused at improving 

the developed method for expanding the list of investigated food products. 

 

Keywords: ascorbic acid, superoxide ion-radical, luminol, Nicol, chemiluminescence, peroxy capric acid, 

foodstuffs. 

 
Постановка проблеми. Протягом останніх де-

сятиріч характерним є інтенсивний розвиток дос-
ліджень в області одержання і використання анти-
оксидантів. Інгібітори окиснення відіграють 
важливу роль у сучасних технологіях виробництва 
полімерів, мастильних матеріалів, а також продуктів 

харчування [1, 2]. Антиоксиданти також виконують 
функцію захисту живих організмів від шкідливої дії 
кисню повітря, світла, радіоактивного випроміню-
вання. Це обумовлено підвищенням інтересу до 
дослідження вільнорадикальних процесів із участю 
активних форм кисню, а також їх ролі в біохімічних 
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процесах [3, 4]. Одним із джерел радикалів кисню в 

організмі є супероксид аніон 



2O , що утворюється в 

біологічних процесах [1, 2]. Ключовою активною 

формою кисню є супероксид аніон- радикал 



2O , що 

утворюється при приєднанні одного електрона до 
молекули кисню в основному триплетному стані. 
Супероксид радикал сам по собі має малу реакційну 
здатність і у водному розчині спонтанно дисмутує. 
Час його життя в біологічних субстратах становить 
від 10-6 с до кількох десятих секунди. Супероксид 
аніон-радикал становить небезпеку тим, що здатний 
пошкоджувати залізосірковмісні білки. При кислих 
значеннях рН супероксид аніон-радикал може 
протонуватися з утворенням більш реакційно 

здатного пероксидного радикалу 
OH . Приєднання 

двох електронів до молекули кисню або одного 
електрона до супероксид-аніону призводить до 
утворення пероксиду водню, що є окиснювачем 
помірної сили [5-7]. 

Активні радикальні форми кисню постійно 
утворюються в живій клітині як продукти нормаль-
ного метаболізму молекул кисню. Вони здатні 
генеруватися також під дією іонізуючого випромі-
нювання. Однак підвищене продукування їх призво-
дить до оксидативного стресу клітини. Наприклад, 
клітини крові на місці пошкодження починають 
продукувати РФК, що рекрутує тромбоцити, необ-
хідні для початку процесу загоєння рани. РФК також 
запускають програмовану клітинну смерть (апоп-
тоз). 

Особливого значення набуває антиоксидантне 
регулювання цих процесів, що зумовлене здатністю 
інгібіторів дезактивувати руйнівну дію проміжних 
продуктів процесів окиснення пероксидними сполу-
ками і радикалами. Захист клітини від дії радикаль-
них форм кисню здійснюється антиоксидантними 
ферментами (супероксиддисмутаза, каталаза і пер-
оксиредоксини) і низькомолекулярними анти-
оксидантами (вітамін С, глутатіон, сечова кислота). 
Крім цього, антиоксидантними властивостями воло-
діють поліфеноли (наприклад, аналоги деяких ком-
понентів червоного вина) [6]. 

Відомо, що аскорбінова кислота володіє здат-
ністю зворотно окиснюватися і відновлюватися, зав-
дяки чому вона бере участь у найважливіших енер-
гетичних процесах живої клітки [3], є визнаним 
антиоксидантом і активним антидотом вільноради-
кальних механізмів, перебіг яких посилюється при 
патологічних станах людини.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аскорбінова кислота (вітамін С, Н2А) виконує роль 
активатора в багатьох окиснювально-відновних про-
цесах, що протікають внаслідок життєдіяльності 
організмів [1]. Участь її в цих процесах обумовлена 
тим, що вона легко піддається як окисленню, так і 
відновленню. Окисненою формою аскорбінової 
кислоти є дегідроаскорбінова кислота. Процес 

окиснення оборотний eHAAH


222    і 

характеризується невисокими значеннями величини 
окиснювально-відновного потенціалу. При зміні 
кислотності середовища величина реального 
потенціалу змінюється від + 0,326 В за рН 1,1 до – 
0,012 В за рН 8,7. Аскорбінова кислота і її 
йонізована форма аскорбат-йони залежно від рН 
середовища є доброю пасткою для супероксид йон-

радикалів 



2O . Константи швидкості взаємодії 

відповідно рівні смольлk
акислотааскорбіновO




/(107,2
.

5

2

, 

)/(105,1
.

5

2

смольлk
аскорбатO




          [1]. 

Встановлено і детально обґрунтовано, що 
хемілюмінесценція (ХЛ) люмінолу виникає при 

взаємодії його з супероксид йон-радикалами 



2O [5]. 

Дослідженню хемілюмінесценції люмінолу з 
монопероксикарбоновими кислотами ряду С8-С13 
присвячена велика кількість робіт [8-11]. На 
інтенсивність хемілюмінесценції в цих реакціях 
впливає ряд факторів:  

 кислотність (проявляється в слабколужному і 
лужному середовищі);  

 природа окиснювача ( ,22OH моноперокси-

карбонові кислоти ряду С8-С13, кислота Каро); 

 концентрації компонентів системи;  

 наявність у системі йонів перехідних металів 
 22232   ,  , , , NiCoCuFeFe , що відіграють 

роль ефективних каталізаторів.  
Постановка завдання. На основі цих дослі-

джень були зроблені висновки про можливість 
застосування процесів ХЛ в практиці аналізу для 
визначення великої кількості ряду речовин у різних 
об’єктах. Були розроблені і запропоновані різні 
методики для кількісних визначень цих речовин. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Експериментальна частина. Як окиснювач 

люмінолу нами була обрана пероксикапринова 
кислота (С10), оскільки у порівнянні з пероксидом 
водню вона володіє вищим значенням окисно-
відновного потенціалу [9-11], що дозволяє підви-
щити чутливість хемілюмінесцентної реакції.  

Результати та їх обговорення. 

Йони 2Ni  належать до ефективних каталіза-

торів цієї реакції. Внесення в реакційне середовище 
аскорбінової кислоти вже в інтервалах концентрацій 
10-5 – 10-4 М викликає повне гасіння хемілю-
мінесценції.  

При цьому спостерігали специфічне явище, що 
не характерне для інших інгібіторів цієї реакції – на 
кінетичній кривій хемілюмінесценція – час появ-
лявся індукційний період, величина якого була 
пропорційна концентрації аскорбінової кислоти. На 
основі отриманих даних про величину індукційного 
періоду оцінили швидкість витрачання аскорбінової 
кислоти (Н2А), що виявилась постійною і величина, 
якої не залежала від вихідної концентрації Н2А. Ці 
дані наведені в табл. 1. 
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Таблиця 1 

Залежність періоду індукції .індt  і швидкості витрачання 
.витрW
  

аскорбінової кислоти (Н2А) від її вихідної концентрації
 

( ;102 5

2
MC LH

 ;105 4

10
MCС

 ;101 6
2 MC

Ni

  pH 12,2; n = 6; P = 0,95) 

;105

2
MC AH 

 

.індt , с 
1-1-

7

.

слмоль

 ,10



витрW

 

Порядок реакції за 

аскорбіновою 

кислотою 

1,0 21,0 4,76 

            0,0 

2,0 45,7 4,38 

4,0 84,5 4,73 

6,0 121,8 4,93 

8,0 156,5 5,11 

10,0 210,0 4,76 

.витрW = (4,78 0,25).10-7, моль.л-1.с-1 

 

Таблиця 2 

Залежність періоду індукції .індt  і швидкості витрачання 
.витрW  аскорбінової кислоти 

(Н2А) від вихідної концентрації йонів 
2Ni  

( ;102 5

2
MC LH

 ;105 4

10
MCС

 ;102 5

2
MC AH

  pH 12,2) 

;107
2 MC

Ni


 
.індt , с 

1-1-

7

.

слмоль

 ,10



витрW
 Порядок реакції за 

Ніколом 

1,0 158,0 1,27 

1,0 

2,0 129,0 1,55 

4,0 96,0 2,08 

6,0 69,0 2,90 

8,0 56,0 3,50 

9,0 52,0 3,83 

10,0 45,7 4,38 

 

Отримані дані свідчать про частковий нульовий 

порядок реакції витрачання аскорбінової кислоти за 

інгібітором, тобто можна стверджувати, що окис-

нення Н2А відбувається активними радикальними 

формами окиснювача, що генеруються в реакційній 

системі в момент перебігу реакції каталітичного 

розкладу пероксикилоти. 

Досліджували також вплив вихідної концент-

рації каталізатора цієї реакції йонів 2Ni  на вели-

чини індукційного періоду і швидкості витрачання 

інгібітора. Дані досліджень наведені в табл. 2. 

За результатами досліджень встановлено, що 

збільшення вихідної концентрації каталізатора 

призводить до зменшення часу індукції і зростання 

швидкості витрачання аскорбінової кислоти. Ці 

залежності мають лінійний характер. Порядок 

реакції окиснення аскорбінової кислоти за Ніколом 

рівний 1,0, що дає можливість стверджувати: процес 

окиснення аскорбінової кислоти відповідає кінетич-

ному рівнянню першого порядку.  

Встановлено, що ЕДТА (H2Y2-) зв’язує йони 

Ніколу (ІІ) в каталітично неактивний. На рис. 1 

показано інгібування ХЛ люмінолу при окисненні 

пероксикаприновою кислотою в присутності йонів 
2Ni добавками ЕДТА. 

За даними рис. 2 встановлено, що стехіометрія 

зв’язування каталізатора в комплекс з ЕДТА рівна 

1:1, адже тангенс кута нахилу прямої рівний 1,0. 

Таким чином, змінюючи концентрацію вихідну 

ЕДТА при постійному вмісті люмінолу, ПК і Ніколу, 

можна впливати на кількість рівноважної проміжної 

форми окиснювача, що дає можливість підвищити 

чутливість визначення АК. 

Лінійний характер залежності індукційного 

періоду від концентрації аскорбінової кислоти вико-

ристано нами для розробки методики хронометрич-

ного визначення аскорбінової кислоти. Переваги 

застосування в якості каталізатора солей Ніколу 

порівняно з Fe (II), Fe (III), Co (II), Cu (II) 

обумовлено більш високою каталітичною актив-

ністю Ніколу (ІІ) в даній реакції. 
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Рис. 1. Інгібіторна дія ЕДТА на хемілюмінесценцію люмінолу з пероксикаприновою кислотою в 

присутності солей Ніколу (ІІ):  ;102 5

2
MC LH

   ;105 4

10
MCС

  MC
Ni

61012
 , 

pH 12,12. 

 

 

Рис. 2. Стехіометрія комплексоутворення ЕДТА з йонами Ніколу (ІІ). 

 
Методика визначення. До аналізованого роз-

чину аскорбінової кислоти приливають аліквотну 

кількість титрованого розчину ЕДТА для зв’язу-

вання слідових кількостей металів змінної валент-

ності. Концентрація ЕДТА повинна бути співмірна з 

концентрацією Ніколу (ІІ). 1,0 см3 досліджуваного 

розчину АК переносять у кювету, встановлену в 

кюветне відділення хемілюмінометра, в яку вже 

попередньо поміщено 8,0 см3 (1.10-5 – 1.10-4 М) 

лужного розчину люмінолу з рН 12,0 – 13,0, прили-

вають 1,0 см3 5.10-5 М розчину С10 і 1,0 см3 1.10-5 

– 1.10-4 М розчину солі Ni2+.. Співвідношення 

Ni2+: H2Y2- підбирають таким чином, щоб вели-

чина індукційного періоду коливалася в межах 

30-120 с. Одночасно з внесенням каталізатора вклю-

чають секундомір. Поява сигналу інтенсивності 

ХЛ I = 2Iфон свідчить про закінчення індукційного 

періоду. За калібрувальним графіком час індукції – 

концентрація аскорбінової кислоти знаходять вміст 

АК.  

Вивчено можливість визначення аскорбінової 

кислоти в присутності органічних відновників – 

деяких вуглеводів і багатоатомних спиртів. Встанов-

лено, що визначенню аскорбінової кислоти за запро-

понованою методикою не заважають 10-100 кратний 

надлишок фруктози, глюкози, манніту, сорбіту, 

арабіту, що, очевидно, пояснюється високою реак-

ційною здатністю аскорбат-йонів при взаємодії з 
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2O Запропонована методика характеризується 

достатньо високою чутливістю, селективністю і 

проста у виконанні. Може бути запропонована для
 

визначення аскорбінової кислоти в деяких харчових 

продуктах рослинного походження і в 

фармацевтичних препаратах. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Вивчено умови каталітич-

ної реакції люмінолу з пероксикаприновою кисло-

тою в присутності солей Ніколу (ІІ) і аскорбінової 

кислоти. Встановлено специфічний ефект інгібу-

вання аскорбіновою кислотою хемілюмінесценції 

люмінолу з пероксикислотою в присутності каталі-

затора простих солей Ni2+ з появою індукційного 

періоду. Встановлено кінетичні порядки компонен-

тів реакції. Розроблено і запропоновано хемілю-

мінесцентний метод хронометричного визначення 

малих кількостей аскорбінової кислоти з межею 

визначення 5.10-7 М в присутності 10-100 кратних 

надлишків деяких вуглеводів і багатоатомних 

спиртів. Подальше вдосконалення наведених у дос-

лідженні методик визначення дозволить кількісно 

визначати більш широке коло речовин інгредієнтів 

харчових продуктів. 
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ВІТАМІННИЙ СКЛАД ОВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ З МОРСЬКИМИ 
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Анотація. Досліджено можливість використання морських водоростей у рецептурах овочевих 
консервів з метою підвищення їх біологічної цінності. Наведено порівняння вітамінного складу 
капустяних овочів, а також ламінарії та цистозіри, які рекомендують вводити в овочеві консерви у 
кількості 4-8% до маси основної сировини. Встановлено, що розроблені овочеві салати на основі 
капустяних овочів з використанням морських водоростей виступають джерелом йоду та селену та 
дозволяють компенсувати нестачу в організмі людини деяких вітамінів. Доведено, що розроблені 
овочеві салати з ламінарією та цистозірою характеризуються підвищеним вмістом вітамінів А, Е, С 
і β-каротину, які сприяють підвищенню біодоступності йоду. 
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VITAMINARY COMPOSITION OF CANNED VEGETABLES WITH 
SEAWEED 

 
Abstract. The possibility of using seaweed in canned vegetables recipes with the aim of increasing their 

biological value is investigated. The comparison of the vitaminary composition of Brassica vegetables, as well 
as the Laminaria and Cystoseira, recommended for using in canned vegetables in quantities of 4-8% by weight 
of basic raw material, is implemented. It is determined that developed vegetable salads on the basis of cabbage 
vegetables using seaweed serve as a source of iodine and selenium and allow to compensate for the deficiency 
of certain vitamins in the human body. It has been proved that the developed vegetable salads with Laminaria 
and Cystoseira are characterized by high content of vitamins A, E, C and β-carotene, which promote the 
increase of iodine bioavailability. 
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Постановка проблеми. На даному етапі роз-

витку харчової та переробної промисловості Укра-
їни необхідно враховувати сучасні досягнення нау-
ки про харчування з метою удосконалення техно-
логії виробництва харчових продуктів. Вітчизняні та 
зарубіжні науковці одним із важливих завдань 
сьогодення вважають збагачення харчових про-
дуктів мікронутрієнтами, дефіцит яких небезпечний 
для здоров’я людини. До мікронутрієнтів 
відносяться вітаміни, мінеральні речовини і 
мікроелементи, які містяться в їжі у дуже малих 
кількостях – міліграмах або мікрограмах. Вони не є 

джерелом енергії, але беруть активну участь у 
засвоєнні їжі, регуляції функцій, здійсненні про-
цесів росту, адаптації та розвитку організму [1]. 

У раціоні харчування населення України спосте-
рігається нестача мінеральних речовин, вітамінів та 
інших біологічно цінних сполук. 

Важливою складовою нормального функціону-
вання організму людини є стабільність його хіміч-
ного складу, адже навіть мінеральні елементи та 
вітаміни, які присутні в мінімальній кількості, віді-
грають важливу роль у регулюванні життєвих про-
цесів. 
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Продукти переробки овочів відносяться до про-
дуктів харчування, що містять цінні сполуки: аскор-
бінову кислоту, токофероли, каротиноїди, поліфено-
ли, які сприяють зниженню шкідливого впливу 
вільних радикалів на живий організм. 

Перспективним джерелом біологічно цінних 
сполук, особливо мінеральних речовин та вітамінів, 
є морські водорості, що використовують як основну 
чи допоміжну сировину у виробництві багатьох 
харчових продуктів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
даний час розроблено чималу кількість різних 
салатів, консервів, гарнірів, страв, кулінарних виро-
бів та різноманітних харчових продуктів із викорис-
танням морських водоростей. Великий асортимент 
харчової продукції з морськими водоростями предс-
тавляють консерви.  

Значний внесок у дослідження споживних влас-
тивостей та розробку харчових продуктів із засто-
суванням морських водоростей зробили такі вчені: 
В. Н. Корзун, М. Ф. Кравченко, М. І. Пересічний, 
М. П. Головко, Г. Б. Рудавська, В. І. Дробот, 
Г. В. Дейниченко, І. П. Козяріна, І. В. Сирохман та ін.  

Постановка завдання. Порівняти та проаналі-
зувати вітамінний склад капустяних овочів та мор-
ських бурих водоростей, на основі яких розроблено 
овочеві консерви; дослідити вітамінний склад роз-
роблених овочевих салатів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Нами було розроблено овочеві консерви - салати, у 
рецептурах яких було використано різні види 
капусти, а саме: капусту білоголову пізню (салат 
“Осінь з морськими водоростями”), капусту цвітну 
(салат “З цвітної капусти з морськими водорос-
тями”) та кольрабі (салат “Подільський”). У 
рецептурі двох перших салатів додатково викорис-
тали овочі: перець солодкий, моркву і цибулю 
ріпчасту, а у салат “З цвітної капусти” додатково 
ввели зелений горошок. 

З метою збагачення овочевих салатів дефіцит-
ними для них мінеральними сполуками та вітамі-
нами у рецептурах замінено частину основної сиро-
вини на ламінарію чи цистозіру.  

Як відомо, морські водорості виступають джере-
лом йоду та селену. Слід зауважити, що підвищенню 
біодоступності йоду сприяють вітаміни А, Е, С і β-
каротин [2]. При нестачі вітаміну А знижується 
рівень вбирання йоду щитовидною залозою [2, 3]. 
Одночасний дефіцит йоду і вітаміну А в осіб із 
помірним дефіцитом вітаміну А призводить до 
більш глибокого порушення у роботі щитовидної 
залози, ніж окрема нестача йоду і вітаміну А.  

Вітамін С покращує засвоєння селену, сприяє 
стабілізації і відновленню вітаміну Е. Селен допов-
нює роботу токоферолу – разом вони створюють 
повноцінну “пастку” для жиророзчинних антиокси-
дантів. Селен і вітамін Е діють тільки сумісно, тобто 
приймання одного потребує додаткового приймання 
іншого. Більше того, дефіцит вітамінів Е і С може 
завадити організму засвоїти селен. 

Обмін йоду також тісно пов’язаний із забезпе-
ченістю організму вітамінами В1, В2 і РР, але цей 
зв’язок різнонаправлений. Справа у тому, що надли-
шок вітамінів В1 і В2 знижує біодоступність йоду [4], 
і навпаки, при нестачі вітамінів В1, В2 і РР, із яких 

синтезуються коферменти окисно-відновних фер-
ментів ТПФ, ФАД і НАД + відповідно, знижується 
ефективність дії тиреоїдних гормонів на мітохон-
дрії, тобто кількість синтезуючих ферментів, що 
може призвести до гіпоенергетичного стану [2].  

Вітамінний склад капустяних овочів, що нами 
було використано як основну сировину в рецептурах 
овочевих консервів, вказано в табл. 1. 

У капустяних овочах містяться такі вітаміни, як 
аскорбінова кислота, токоферол, каротиноїди, 
ніацин, вітаміни В1, В2 та В6. 

Відомо, що важливу роль відіграють вітаміни в 
імунопрофілактиці населення. Науковцями дове-
дено, що практично всі вітаміни характеризуються 
антиоксидантною, імуностимулюючою та радіопро-
текторною діями. На сьогодні фахівцями-онко-
логами встановлено також їх протионкологічну дію. 
Особливу роль відведено β-каротину, α-токоферолу, 
аскорбіновій кислоті.  

Таблиця 1 

Вітамінний склад капустяних  

овочів [5, 6] 

Вітамінний склад, 

мг/100г 

Вид капустяних овочів 

К
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ст
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А (ретинол) - 0,02 0,10 

Е (токоферол) 0,06 0,15 - 

С (аскорбінова 

кислота) 45 70 50 

РР (ніацин) 0,74 0,60 0,90 

В1(тіамін) 0,03 0,10 0,06 

В2 (рибофлавін) 0,04 0,10 0,05 

В6 (піродоксин) 0,14 0,16 0,17 

 
Слід зауважити, що організм людини не здатний 

синтезувати аскорбінову кислоту, тому потреба в 
ній повинна задовольнятися з їжею. Як видно з 
табл. 1, капустяні овочі, на основі яких розроблено 
овочеві салати, містять від 45 до 70 мг/100г 
аскорбінової кислоти. 

Практично єдине джерело вітаміну С для 
людини – рослини, у продуктах тваринного 
походження цей вітамін міститься у дуже малих 
кількостях і, до того ж, швидко руйнується.  

За вмістом вітаміну С капуста білоголова не 
поступається таким фруктам, як лимон і апельсин. 
Консервування плодоовочевої сировини методом 
стерилізації у герметичній тарі дозволяє достатньо 
добре зберегти аскорбінову кислоту в продукті 
протягом подовженого часу. 

Немаловажне значення у діяльності людини 
мають вітаміни групи В, які знаходяться у значних 
кількостях у капустяних овочах, особливо в цвітній 
капусті: В1 та В2 по 0,10 мг на 100 г.  

Вітамін РР бере участь в обміні речовин. 
Найбільше його у капусті кольрабі – до 0,9 мг.  

Крім вищевказаних вітамінів, у білоголовій 
капусті міститься вітамін К, токоферол, біотин, 
мезоїнозит. Особливо цінною є білоголова капуста 
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завдяки виявленому в ній противиразковому фак-
тору U, який ми називаємо вітаміном “У” (від слова 
“улькус” – виразка). Виділений у чистому вигляді 
(за хімічною будовою він виявився похідним метіо-
ніну), цей вітамін успішно застосовується при ліку-
ванні виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, в’я-
лості кишківника, виразкових колітах, гастритах, 
порушенні функції печінки і як болевтамовуючий 
засіб при гострій невралгії, артритах і ревматизмі [7, 
8]. 

З метою збагачення овочевих консервів дефі-

цитними для капустяних овочів вітамінами в їх 

склад також було введено морські водорості. Порів-

няльний вітамінний склад морських водоростей 

представлено в табл. 2. 

Як видно з табл. 2, морські водорості – це цінне 

джерело вітамінів: каротиноїдів, токоферолу, тіа-

міну, фолацину, нікотинової кислоти та ціанкобала-

міну. 

Нами було досліджено вітамінний склад нових 

овочевих консервів. Вміст ретинолу, токоферолу та 

ніацину в розроблених овочевих салатах вказано на 

рис. 1. 

 

Таблиця 2 

Вітамінний склад морських бурих 

водоростей (на 100 г сухих речовин) [4 

Вітаміни 
Вміст, мг/100г 

Ламінарія Цистозіра Зостера 

Каротиноїди 211 217 245 

В9 (фолацин) 0,06 0,08 0,07 

В1 (тіамін) 5,7 6,1 5,9 

Е (токоферол) 11,3 10,7 12,7 

РР (ніацин) 11,5 10,9 11,3 

В12 (ціанкоба-

ламін) 0,14 0,14 0,12 

 

Значний вміст токоферолів у салатах “Осінь”, “З 

цвітної капусти” та “Подільський” пояснюється 

використанням соняшникової олії як заправки та 

ламінарії чи цистозіри. Завдяки використанню морк-

ви та перцю солодкого у рецептурах салатів “Осінь” 

та “З цвітної капусти” спостерігається підвищений 

вміст ретинолу: 2,6-2,1 та 2,42-2,5 мг/100г відпо-

відно. Одночасно ламінарія та цистозіра містять 

значну кількість провітаміну А, які відповідають 

його вмісту у розповсюджених фруктах: яблуках, 

сливах, вишнях, апельсинах.  

 

 
 

Рис. 1. Вміст ретинолу, токоферолу і ніацину в розроблених  

овочевих салатах 
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Рис. 2. Вміст тіаміну, рибофлавіну та піродоксину в розроблених овочевих салатах 

 

Рис. 3. Вміст аскорбінової кислоти в розроблених овочевих салатах 

 

Крім вищевказаних вітамінів, у розроблених 

салатах виявлено також такі вітаміни, як тіамін, 

рибофлавін та піродоксин (рис. 2). 

Використані капустяні овочі у поєднанні з 

іншими овочами та морськими водоростями у ре-

цептурах салатів сприяли збагаченню їх вітамінами 

групи В. Овочеві салати “З цвітної капусти з 

ламінарією”, “З цвітної капусти з цистозірою” та 

“Подільський” відрізняються високим вмістом 

тіаміну (0,12, 0,10 мг та 0,15 мг/100г відповідно). 

Найбільше рибофлавіну містили салати “З цвітної 

капусти” (0,082 і 0,073 мг/100г відповідно) у порів-

нянні з іншими видами салатів, що пояснюється 

високим вмістом даного вітаміну в цвітній капусті. 

Завдяки набору відповідної сировини розроб-

лені консервовані овочеві салати характеризувалися 

значною кількістю піродоксину – 0,15-0,18 мг/100г. 

Серед вітамінів особливо виділяється аскорбі-

нова кислота, яка необхідна не тільки для оптималь-

ного перебігу багатьох життєво важливих процесів 
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обміну речовин в організмі, вона підвищує його 

стійкість до захворювань, холоду і багатьох неспри-

ятливих факторів навколишнього середовища. 

Вміст аскорбінової кислоти у розроблених 

овочевих консервах вказаний на рис. 3. 

Найбільший вміст аскорбінової кислоти вияв-

лено в салаті “Подільський” (41 мг/100г), оскільки у 

рецептурний склад салату входить 81% капусти 

кольрабі. 

У салатах “З цвітної капусти” з морськими водо-

ростями виявлений підвищений вміст вітаміну С 

(37,1-38,5 мг/100г), що пояснюється вдалим поєд-

нанням цвітної капусти та перцю солодкого у 

рецептурному складі. 

За рахунок використання 15% солодкого перцю 

також збагачено аскорбіновою кислотою овочевий 

салат “Осінь” з морськими водоростями. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, поліпшен-

ня вітамінного складу овочевих консервів має важ-

ливе соціальне значення, дозволяє забезпечити пов-

ноцінність раціону харчування за даними біологічно 

активними сполуками, що суттєво підвищить за-

гальну опірність організму до дії хімічних, фізичних 

і біологічних чинників зовнішнього середовища, 

його адаптаційні резерви, працездатність. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ПІСОЧНИХ ТІСТЕЧОК ІЗ БІЛКОВИМИ 

ЗБАГАЧУВАЧАМИ 
 

Анотація. У статті розглянуто проблематику борошняного кондитерського виробництва. 
Представлено результати досліджень амінокислотного складу пісочних тістечок із білковими 
збагачувачами. Доведено використання горохового борошна і насіння ядер соняшника у рецептурах 
нових пісочних тістечок з метою поліпшення біологічної цінності виробів. Застосування зазначеної 
сировини сприяло особливо зростанню кількості ізолейцину, фенілаланіну, тирозину, треоніну і валіну. 
Коригування рецептурного складу призвело до підвищення амінокислотного скору. Проведена 
промислова апробація нової продукції. Розроблені пісочні тістечка рекомендовано для масового, 
профілактичного та дитячого харчування. 
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TECHNOLOGY OF SHORTBREAD PASTRIES WITH PROTEIN 

ADDITIVES 
 

Abstract. The article deals with the problems of flour confectionery production. The results of 
investigations of the amino acid composition of shortbread pastries with protein additives are presented. The 
use of pea flour and sunflower seeds in recipes of new shortbread pastries has been proved in order to improve 
the biological value of products. Application of the specified raw material significantly contributed to the 
increase of the amount of isoleucine, phenylalanine, tyrosine, threonine and valine. Adjustment of the 
prescription composition led to an increase in amino acid score. Industrial testing of new products was carried 
out. The developed shortbread pastries are recommended for mass, preventive and baby nutrition. 
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Постановка проблеми. Борошняні кондитер-

ські вироби – це достатньо велика група харчових 
продуктів з високою енергетичною цінністю, які 
користуються попитом у населення. Суттєвим недо-
ліком цих виробів є низький вміст у них важливих 
біологічно активних речовин. 

Розроблення вітчизняних технологій борошня-
них кондитерських виробів з поліпшеними органо-
лептичними властивостями, підвищеною біологіч-
ною цінністю, подовженим терміном зберігання, які 
здатні конкурувати із закордонною продукцією, – 
актуальна проблема, вирішення якої сприятиме роз-
витку вітчизняного виробництва та захисту вітчиз-
няного ринку від імпортної неякісної кондитерської 
продукції. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
науковій та практичній діяльності виробництва 
борошняних кондитерських виробів накопичено 
значний досвід щодо розширення асортименту ви-
робів, збагачених натуральними фізіологічно важ-
ливими компонентами [1]. 

Перед фахівцями з харчових технологій поста-
ють завдання з розроблення ресурсозберігаючих 
технологій, що забезпечують раціональне викорис-
тання сировинних ресурсів, більш широке залучен-
ня місцевих і нетрадиційних видів сировини, підви-
щення якості та біологічної цінності за одночасного 
зниження енергетичної цінності борошняних конди-
терських виробів [2].  

Науковці стверджують, що використання нетра-
диційних видів борошна (ячмінне, вівсяне, кукуру-
дзяне і з проса) у виробництві бісквітних напів-
фабрикатів дає змогу регулювати хімічний склад 
бісквітних виробів, підвищити їх харчову цінність, 
розширити асортимент нових виробів функціональ-
ного призначення [ 3]. 

Запропоновано використання кукурудзяного бо-
рошна у технології заварного напівфабрикату. Вста-
новлено, що заміна пшеничного борошна на кукуру-
дзяне до 50 % дає можливість отримати заварний 
напівфабрикат високої якості та підвищеної біоло-
гічної цінності [4]. 
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За допомогою математичного планування екс-
перименту розроблена і оптимізована рецептура 
бісквіту на основі тритікалевого борошна хлібо-
пекарського. Отримані вироби з високими показни-
ками якості, підвищеної харчової та біологічної 
цінності (за рахунок збільшеного вмісту білкових 
речовин тритікале, зокрема незамінних амінокис-
лот) рекомендовано для дитячого і лікувально-
профілактичного харчування [5]. 

Розроблено рецептуру і технологію виробниц-
тва бісквітного напівфабрикату з додаванням напів-
знежиреного соєвого борошна. Вивчено вплив до-
бавки на піноутворювальну здатність яєчно-цукро-
вої суміші і структурно-механічні характеристики 
бісквітного тіста. Доведено доцільність викорис-
тання напівзнежиреного соєвого борошна з метою 
підвищення якості і поліпшення амінокислотного 
складу розробленого бісквітного напівфабрикату 
[6]. 

Борошно гарбузового насіння характеризується 
високим вмістом білків і жирнокислотним складом. 
Тому за рахунок його використання рекомендують 
підвищити харчову цінність виробів з пісочного 
тіста [7]. 

Постановка завдання. Метою наших дослі-
джень є вдосконалення технологій борошняних 
кондитерських виробів підвищеної біологічної цін-
ності із встановленням раціональних параметрів 
технологічних процесів та оптимального складу 
інгредієнтних композицій, з урахуванням вимог нут-
риціології до харчування різних груп населення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні у структурі українського асортименту 
борошняних кондитерських виробів обмежено пред-
ставлені тістечка підвищеної біологічної цінності. 
Рецептурний склад цих виробів піддається регулю-
ванню і дає змогу створювати продукцію, яка 
відповідає сучасним вимогам науки про харчування. 
З цією метою використовують нову нетрадиційну і 
функціональну сировину, що призводить до втру-
чання в традиційну технологію і потребує глибоких 
досліджень для отримання високоякісної конку-
рентоспроможної продукції. 

Традиційна рецептура виробництва пісочних 
тістечок, зокрема для випеченого напівфабрикату, 
передбачає використання борошна пшеничного 
вищого сорту, цукру білого, маргарину (масла 
вершкового), яєць (меланжу), солі кухонної, розпу-
шувачів. З метою збагачення тістечок біологічно 
активними речовинами ця рецептура була скорего-
вана, зокрема введено борошно горохове та ядра 
насіння соняшника як джерело незамінних аміно-
кислот.  

Оскільки запропонована нами нетрадиційна 
сировина була використана у випечених напів-
фабрикатах, то доцільно розглянути технологічні 
особливості їх приготування. Так, технологія виго-
товлення нового пісочного напівфабрикату для 
тістечок Горіхові складається з чотирьох етапів: 

І етап. Підготовка сировини до виробництва. 
Борошно пшеничне вищого сорту, горохове одно-
сортне, цукор білий, сіль, натрій двовуглекислий і 
амоній вуглекислий просіюють крізь сито з отво-
рами 1,4 мм. Яйця курячі обробляють відповідно до 
“Санітарних правил для кондитерських цехів”. 
Маргарин зачищають, розрізають на шматочки. 

ІІ етап. Приготування пісочного напівфабри-
кату. Яйця курячі збивають із цукром протягом 
2 хв. Борошно пшеничне вищого сорту і горохове, 
натрій двовуглекислий, амоній вуглекислий та сіль 
перетирають із маргарином протягом 6 хв. Обидві 
маси з’єднують і замішують не більше 2 хв. Вистою-
ють напівфабрикат протягом 20 хв. Пісочне тісто 
повинно мати гладку поверхню, без грудочок та 
слідів непромісу, колір від світло-жовтого до жов-
того, приємний запах. Вологість тіста – 18,5-19,5 %. 

ІІІ етап. Формування напівфабрикату. Готове 
тісто розкачують до товщини 6-7 мм та формують у 
металеві форми у вигляді кошичків вручну і викла-
дають на деко. 

ІV етап. Випікання. Тісто випікають 15 хв. за 
температури 200-220 оС. Охолоджують до темпера-
тури 18-20 оС. 

Об’єктами наших досліджень були контрольний 
зразок тістечок Кошички пісочні з фруктово-желей-
ною начинкою і розроблені нові пісочні кошички 
поліпшеного складу: Обліпихові та Горіхові. 

Тістечка Обліпихові складалися із випеченого й 
оздоблювального напівфабрикатів. Випечений на-
півфабрикат був світло-жовтого кольору, у вигляді 
кошичків, ароматизований пелюстками троянди 
дамаської. Начинка жовтого кольору, включала об-
ліпихове варення і яблучний пектин. Поверхня 
оздоблена цукатами із пастернаку. Відчувався аро-
мат внесених добавок. 

Тістечка Горіхові були у вигляді кошичків з 
фігурними краями. Випечений напівфабрикат ко-
ричневого кольору, оскільки за рецептурою містив 
ядра насіння соняшника та какао-порошок, на роз-
різі із вкрапленнями порошку листя волоського го-
ріха. Начинка поєднувала пектин яблучний з горіхо-
вим варенням, яке надавало тістечкам зеленуватого 
відтінку. Поверхня була оздоблена подрібненими 
волоськими горіхами.  

У рецептурі нових тістечок Обліпихові борошно 
пшеничне вищого сорту частково замінювали бо-
рошном гороховим (10 % до кількості борошна 
пшеничного вищого сорту із врахуванням органо-
лептичних показників готового виробу), а у тістечок 
Горіхові – подрібненими ядрами насіння соняшника 
(5 %). Слід зауважити, що внесення у рецептуру 10% 
горохового борошна не змінювало властивостей 
тістечок, а понад 10 % – призводило до зміни 
реологічних властивостей тіста і появи добре 
вираженого запаху гороху.  

Примітно, що рецептура пісочних тістечок 
Обліпихові захищена патентом України на корисну 
модель № 57090 [8]. 

Горохове борошно містить білка – 12-23 %, 
крохмалю – 50-55 %, цукрів – 2-3 %, пентозанів та 
пектинових речовин – 8-10 %, жиру – 2-3 %, золи – 
2-2,5 % і клітковини – 1,2-1,5 %. 

Білки горохового борошна представлені на 90 % 
водо- і солерозчинними фракціями і тільки 5 % – 
лужнорозчинні, небілковий азот становить – 6-15 % 
відповідно до загального. Білки багаті на аргінін, 
лізин, треонін, валін, фенілаланін і триптофан, проте 
в них замало метіоніну і цістину (табл. 1).  

Горохове борошно, на відміну від пшеничного 

вищого сорту, містить більше таких біологічно 

цінних компонентів, як вітаміни В1 і РР, мінеральні 

елементи Na, K, Ca, Mg, P, і Fe та клітковини. У 
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горохового борошна значно вищий вміст золи, 

моно- і дисахаридів та менший – крохмалю. 

 

Таблиця 1 

Амінокислотний склад білків борошна 

пшеничного і горохового  
Вміст амінокислот, 

% до загальної 

кількості 

Вид борошна 

пшеничне горохове 

Триптофан 1,1 2,5 

Лізин 2,9 6,2 

Метіонін 1,5 0,8 

Валін 4,1 3,8 

Лейцин 6,5 7,2 

Ізолейцин 3,4 13,0 

Фенілаланін 3,8 4,3 

Треонін 2,1 4,7 

Гістидин 2,3 3,1 

Лімітована аміно-

кислота, скор, % 

Лізин – 57 

Треонін – 

78 

Метіонін – 

76 

 
Аналіз хімічного складу ядер насіння соняш-

ника свідчить про високий вміст основних пожив-

них речовин: ліпідів – 64-66 %, білків (альбуміни, 

глобуліни, глютеніни) – 19-29 %, вуглеводів - 24-

27 %, зокрема сахарози, фруктози, глюкози, рафі-

нози, клітковини 1,7-3,8 %, дубильних речовин, 

фітину, органічних кислот (лимонна, винна, оцтова, 

хлорогенова), стеролів (0,23-0,34 %), стеринів, 

фосфоліпідів (0,74-0,85 %), флавоноїдів, вітамінів, 

каротиноїдів (0,12-0,16 %), пектинових речовин, 

макро- і мікроелементів, зокрема фосфору (вище 

50 %), калію, натрію, магнію, кальцію, кремнію, 

заліза, сірки, бору, марганцю, міді, цинку та ін. (золи 

3 %). 

Оцінку якості нових пісочних тістечок прово-

дили сенсорним методом за наступними стандарт-

ними показниками: зовнішній вигляд, форма, по-

верхня, колір, стан начинки, вид у розрізі. З метою 

більш повного виявлення впливу запропонованих 

добавок ми виділили показник “Гармонійність 

поєднання рецептурних компонентів”. 

За результатами дегустаційної оцінки, яка про-

водилася згідно з розробленою нами 50-баловою 

шкалою оцінки якості, нові зразки тістечок отри-

мали значно більшу загальну кількість балів: Облі-

пихові – 49,62 і Горіхові – 48,53, тоді як конт-

рольний зразок – лише 45,83 балів. 

На основі комплексної оцінки можна стверджу-

вати, що розроблені зразки тістечок за органо-

лептичними показниками значно перевищували 

контрольний зразок, що наочно видно на профіло-

графі (рис. 1). 

Найбільш вагомим для споживачів є смак і запах 

виробів. За цим показником високі бали отримали 

зразки тістечок Обліпихові та Горіхові – 9,92 і 9,78, 

що перевищувало контрольний зразок на 0,78 і 0,64 

бала відповідно.  

За кількістю балів досить вдало досягнута гармо-

нійність поєднання рецептурних компонентів: у 

зразках тістечок Обліпихові - 4,98 та Горіхові 4,89 

бала. 

Усі нові зразки тістечок пісочних відповідали 

високому рівню якості, зокрема для тістечок Облі-

пихові він становив 0,99 од., дещо менший для 

Горіхових – 0,97, тоді як для контролю – 0,92. 

 

 

 

Рис. 1. Профілограма нових пісочних тістечок  

(бали наведені без урахування коефіцієнта вагомості та показника - гармонійність поєднання 

рецептурних компонентів) 

 

 

4

4,5

5

Зовнішній 

вигляд

Форма

Поверхня

НачинкаКолір

Вид у 

розрізі

Смак і запах

Горіхові Обліпихові Контроль



80 

Таблиця 2 

Амінокислотний склад нових пісочних тістечок 

 p ≤ 0,05; n = 3 

Назва 

амінокислоти 

Контроль Горіхові Обліпихові 

кількість 

мг/100 г 

кількість 

мг/100 г 

у % до  

контролю 

кількість 

мг/100 г 

у % до  

контролю 

Незамінні амінокислоти: 

Валін 146 318 217,8 351 240,4 

Ізолейцин 97 252 259,8 279 287,6 

Лейцин 375 480 128,0 534 142,4 

Лізин 101 179 177,2 156 154,5 

Метіонін 67 80 119,4 86 128,4 

Треонін 155 237 152,9 264 170,3 

Фенілаланін 181 275 151,9 315 174,0 

Замінні амінокислоти: 

Гістидин 86 117 136,0 116 134,9 

Аргінін 143 240 167,8 232 162,2 

Аспарагінова кислота 323 422 130,6 433 134,0 

Серин 330 368 111,5 409 123,9 

Глютамінова кислота 2279 1915 84,0 2391 104,9 

Пролін 607 699 115,1 731 120,4 

Гліцин 307 212 69,0 235 76,5 

Аланін 223 280 125,6 300 134,5 

Цистин 67 91 135,8 85 126,9 

Тирозин 166 191 115,1 199 119,9 

Сума: 

   у тому числі 

   незамінних 

5653 

 

1122 

6353 

 

1821 

112,4 

 

162,3 

7117 

 

1985 

125,89 

 

176,9 

 

 

Рис. 2. Вміст незамінних амінокислот у нових пісочних тістечках, мг/100 г 
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Дослідження амінокислотного складу білків 

пісочних тістечок проводили методом іонообмінної 

рідинно-колонкової хроматографії на автоматич-

ному аналізаторі амінокислот Т 339 (виробництва 

“Мікротехна”, Чехія). 

Незамінні амінокислоти відіграють дуже важ-

ливу роль, оскільки вони не синтезуються в орга-

нізмі людини і повинні надходити до нього з їжею, а 

дефіцит тієї чи іншої амінокислоти в їжі впливає, 

передусім, на регенерацію білків. 

Дані експериментальних досліджень щодо вміс-

ту незамінних і замінних амінокислот білків дослід-

них та контрольного зразків тістечок наведено у 

табл. 2 і на рис. 2. 

Виходячи з результатів проведених досліджень, 

встановлено, що розроблені нові вироби 

відрізнялися збільшеним вмістом незамінних 

амінокислот порівняно із контрольним зразком. Так, 

за рахунок використання горохового борошна у 

тістечках Обліпихові збільшено вміст незамінних 

амінокислот на 76,9 %, у тому числі ізолейцину – на 

187,6 %, валіну – 140,4, фенілаланіну – 74,0, 

треоніну – 70,3, лізину – 54,5, лейцину – 42,4 і 

метіоніну – на 28,4 % порівняно із контролем. Вве-

дення у рецептуру тістечок Горіхові подрібнених 

ядер насіння соняшника сприяло підвищенню 

вмісту незамінних амінокислот на 62,3 % відносно 

контрольного зразка. Збільшено вміст ізолейцину і 

валіну - на 159,8 і 117,8 % відповідно, лізину – 77,2, 

фенілаланіну і треоніну – 51,9 і 52,9 % відповідно, 

лейцину – 28,0 та метіоніну – на 19,4 %. 

Звідси випливає: внесена нетрадиційна сиро-

вина поліпшила якісний склад білків. Зокрема, 

співвідношення незамінних до замінних амінокис-

лот покращилося і становило для тістечок Облі-

пихові – 0,39 та Горіхові – 0,40, тоді як у контроль-

ному зразку - лише 0,25.  

Підтвердженням високої біологічної цінності 

білків розроблених пісочних виробів є дані 

амінокислотного скору (табл. 3). 

Таблиця 3 

Амінокислотний скор нових пісочних 

тістечок, % 

Назва 

амінокислоти 

Шкала 

ФАО/ВООЗ, 

г/100 г білка 

Назва тістечок 

к
о

н
тр

о
л
ь
 

о
б

л
іп

и
х

о
в
і 

го
р

іх
о

в
і 

Ізолейцин 4,0 43 98 99 

Лейцин 7,0 95 107 108 

Лізин 5,5 33 40 51 

Метіонін + 

цистин 
3,5 68 69 77 

Фенілаланін + 

тирозин 
6,0 102 121 122 

Треонін 4,0 69 93 93 

Валін 5,0 52 99 100 

 

Усі нові зразки тістечок містять дещо менше 
незамінних амінокислот порівняно зі шкалою 
ФАО/ВООЗ, проте значення амінокислотного скору 
нових виробів є вищими, порівняно з контрольним 
зразком. У розроблених виробах всі амінокислоти є 
лімітованими, окрім лейцину і фенілаланіну та 
тирозину (тістечка Обліпихові – скор 107 і 121 % 
відповідно), а також крім валіну, лейцину та фені-
лаланіну і тирозину (тістечка Горіхові - скор 100, 
108 та 122 % відповідно). 

Висновки і перспективи подальших дослі-
джень у даному напрямі. Таким чином, введення 
до рецептури нових пісочних тістечок борошна 
горохового та ядер насіння соняшника дає змогу 
підвищити біологічну цінність виробів, зокрема 
збільшити вміст незамінних амінокислот у складі 
білків розроблених виробів в середньому на 62-
77 %. Застосування зазначеної сировини сприяло 
зростанню кількості ізолейцину, фенілаланіну, 
тирозину, треоніну і валіну. Коригування 
рецептурного складу призвело до підвищення 
амінокислотного скору. Проведена промислова 
апробація нової продукції. Розроблені пісочні 
тістечка рекомендовано для масового, 
профілактичного та дитячого харчування. 

На перспективу буде проводитися пошук мож-
ливостей розроблення і вдосконалення інноваційних 
технологій хлібопекарського і кондитерського 
виробництв. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 
1. Поп Т. М. Технологія пісочних кондитер-

ських виробів з порошком листя волоського горіха 
та борошном “Здоров’я” / Т. М. Поп // Харчова наука 
і технологія. – 2016. - № 10. – С. 58-65. 

2. Кравченко М. Ф. Якість борошна з зерна 
пшениці, пророщеного в розчині морської харчової 
солі / М. Ф. Кравченко, Т. М. Поп, М. Ю. Криво-
ручко // Товари і ринки. – 2012. - № 2. – С. 106-111. 

3. Влияние мучных композитных смесей на 
показатели качества бисквитных полуфабрикатов / 
Е. Иоргачева, О. Макарова, Е. Котузаки [и др.] // 
Хлібопекарська і кондитерська промисловість 
України. – 2010. – № 1. – С. 11-15. 

4. Артемова Е. Н. Обоснование возможности 

использования кукурузной муки в технологии завар-

ного полуфабриката / Е. Н. Артемова, С. Г. Ушакова 

// Технол. и товаровед. инновац. пищ. продуктов. – 

2010. – № 1. – С. 9-12. 

5. Тертычная Т. Оптимизация параметров ре-

цептуры бисквита на основе тритикалевой муки / 

Т. Тертычная // Хлебопродукты. – 2011. – № 7. – 

С. 31-33. 

6. Киселев В. М. Разработка рецептуры и 

технологии бисквитного полуфабриката повышен-

ной пищевой ценности / В. М. Киселев, Р. З. Гри-

горьева, Н. Н. Зоркина // Техника и технология 

пищевых производств. – 2010. – № 4. – С. 15-20.  

7. Власова К. В. Разработка технологии песоч-

ного полуфабриката с мукой семечек тыквы и 

оценка его качества / К. В. Власова, Е. Н. Артемона 

// Технол. и товаровед. инновац. пищ. продуктов. – 

2010. – № 3. – С. 12-16. 



82 

8. Пат. 57090 Україна, МПК А 21 D 13/00. Склад 

пісочних тістечок кошичків “Обліпихові” / 

Палько Н. С., Сирохман І. В.; заявник і власник 

Палько Н. С., Сирохман І. В. - № u 201008869; заявл. 

16.07.2010; опубл. 10.02.2011, Бюл. № 3. 

 

REFERENCES 

 

1. Pop, T. M. (2016), Tekhnolohiia pisochnykh 

kondyters'kykh vyrobiv z poroshkom lystia volos'koho 

horikha ta boroshnom “Zdorov'ia”, Kharchova nauka i 

tekhnolohiia, № 10, s. 58-65. 

2. Kravchenko, M. F. Pop, T. M. and Kryvoruchko, 

M. Yu. (2012), Yakist' boroshna z zerna pshenytsi, 

proroschenoho v rozchyni mors'koi kharchovoi soli, 

Tovary i rynky, № 2, s. 106-111. 

3. Vlijanie muchnyh kompozitnyh smesej na poka-

zateli kachestva biskvitnyh polufabrikatov, E. Iorga-

cheva, O. Makarova, E. Kotuzaki [i dr.] (2010), 

Hlіbopekars'ka і konditers'ka promislovіst' Ukraїni, 

№ 1, s. 11-15. 

4. Artemova, E. N. and Ushakova, S. G. (2010), 

Obosnovanie vozmozhnosti ispol'zovanija kukuruznoj 

muki v tehnologii zavarnogo polufabrikata, Tehnol. i 

tovaroved. innovac. pishh. produktov, № 1, s. 9-12. 

5. Tertychnaja T. (2011), Optimizacija parametrov 

receptury biskvita na osnove tritikalevoj muki, Hlebo-

produkty, № 7, s. 31-33. 

6. Kiselev, V. M. Grigor'eva, R. Z. and. Zorkina, N. N. 

(2010), Razrabotka receptury i tehnologii biskvitnogo 

polufabrikata povyshennoj pishhevoj cennosti, Tehnika 

i tehnologija pishhevyh proizvodstv, № 4, s. 15-20.  

7. Vlasova, K. V. and Artemona, E. N. (2010), 

Razrabotka tehnologii pesochnogo polufabrikata s 

mukoj semechek tykvy i ocenka ego kachestva, Tehnol. 

i tovaroved. innovac. pishh. produktov, № 3, s. 12-16. 

8. Pat. 57090 Ukraina, MPK A 21 D 13/00. Sklad 

pisochnykh tistechok koshychkiv “Oblipykhovi” / 

Pal'ko N. S., Syrokhman I. V.; zaiavnyk i vlasnyk Pal'ko 

N. S., Syrokhman I. V. - № u 201008869; zaiavl. 

16.07.2010; opubl. 10.02.2011, Biul. № 3. 

  



83 

УДК 664.1-631:34  

 

Полотай Б. Я., 

старший викладач, кафедра туризму та готельно-ресторанної справи, Львівський 

торговельно-економічний університет, м. Львів 

 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ 

ВИРОБІВ 

 
Анотація. У статті розглянуто поняття харчових барвників. Проаналізовано види та 

особливості харчових барвників. Досліджено використання натуральних барвників, виготовлених із 

продуктів повсякденного використання. Розглянуто основні труднощі застосування харчових 

барвників у кондитерських виробах. Встановлено, що основною групою речовин, що визначають 

зовнішній вигляд продуктів харчування, є харчові барвники. Забарвлення харчового продукту має 

велике значення для споживача як фактор, що визначає його показники свіжості та якості, та є 

необхідною характеристикою упізнавання продукту. Подальші дослідження повинні відбуватися у 

напрямі вивчення перспектив застосування окремих барвників рослинного походження у виробництві 

кондитерських виробів. 
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FEATURES OF FOOD DYES FOR CONFECTIONERY PRODUCTS 

 
Abstract. The article deals with the concept of food dyes. The types and characteristics of food dyes are 

analyzed. The use of natural dyes made from products of daily use is investigated. The main difficulties of 

using food dyes in confectionery products are considered. It has been determined that the main group of 

substances that determine the appearance of food products are the  food dyes. The coloration of a food product 

is of great importance to the consumer as a factor determining its freshness and quality and is a necessary 

characteristic of the product's identification. Further researches should be focused on the study of the 

prospects for the use of particular dyes of vegetable origin in the confectionery production. 
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Постановка проблеми. Харчові барвники – це 

добавки, що використовуються для додання певних 

колірних характеристик різних продуктів, страв, 

напоїв. Особливо широко харчові барвники 

використовуються при виготовленні кондитерських 

виробів як у промислових, так і в домашніх умовах. 

Адже харчові барвники для мастики і різних кремів 

дозволяють “оживити” елементи декору тортів, 

надати їм святковий вигляд. 

Галузь харчових добавок, у склад яких входять і 

харчові барвники, стрімко розвивається в наш час і 

її продукти є вживаними кожного дня. Харчові 

барвники бувають як природними, так і штучно 

синтезованими. Вони, як і будь-які харчові добавки, 

бувають нешкідливими, умовно шкідливими та 

шкідливими для людського організму – це є однією 

з основних причин актуальності дослідження 

використання основних харчових барвників у 

продуктах харчування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

харчовій промисловості барвники застосовуються 

для багатьох продуктів з метою надання їм 

привабливішого зовнішнього вигляду. Зазвичай 

забарвлюються кондитерські вироби, безалкогольні 

напої, лікери, сири, масло, маргарин, макарони, 

деякі м’ясні продукти та ін. 

У даний час харчова промисловість України 

досить активно розвивається і споживає велику 

кількість харчових барвників (за нашими оцінками 

— не менше 85-100 тонн в рік). Вітчизняні вчені, які 

вивчають термінологію харчових барвників, - це: 

Л. Д. Комач, В. Т. Копилов, М. П. Мінаєва, В. Е. По-

пов, Е. В. Попов, О. Л. Гуменюк, С. Є. Катаєва. 
Вітчизняного виробництва харчових барвників 

в Україні немає. Для забезпечення підприємств 
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харчової промисловості проводяться закупівлі ім-

портних, переважно синтетичних барвників. Слід 

зазначити, що синтетичні барвники, будучи за своєю 

природою чужорідними по відношенню до людсь-

кого організму, мають певні недоліки, зокрема вони 

містять у тому або іншому ступені домішки почат-

кових і проміжних речовин, використані при їх син-

тезі. Значна частина цих речовин токсична, багато з 

них викликають онкологічні захворювання. Крім 

того, синтетичні барвники в людському організмі 

можуть руйнуватися з утворенням речовин, синер-

гізм яких не вивчений.  

Постановка завдання. Метою статті є дослі-

дження видів харчових барвників, а також барв-

ників, які найчастіше використовуються вітчизняни-

ми виробниками, наявності у продуктах забороне-

них в Європі барвників, а також визначення 

перспективи їх подальшого використання.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Відомо, що зовнішній вигляд харчового продукту є 

головним критерієм у виборі його споживачем. 

Надання продуктам харчування необхідного зов-

нішнього вигляду, смаку та аромату є одним з 

основних завдань при їх виготовленні. З цією метою 

використовують відповідні харчові добавки, що 

дозволяють не тільки зберегти традиційні якості 

продукту, але й розширити асортимент. З розвитком 

високотехнологічного промислового виробництва 

з’явилася можливість використання речовин, які 

здатні покращувати смак, аромат та колір. Такими 

речовинами є підкислювачі, підсолоджувачі і замін-

ники цукру, солоні речовини, ароматизатори, підси-

лювачі смаку та харчові барвники.  

Основною групою речовин, що визначають 

зовнішній вигляд продуктів харчування, є харчові 

барвники. Забарвлення харчового продукту має 

велике значення для споживача як фактор, що 

визначає його показники свіжості та якості, та є 

необхідною характеристикою упізнавання продук-

ту.  

Споживач давно звик до певного кольору 

харчових продуктів, пов’язуючи з ним їх якість, 

тому барвники в харчовій промисловості застосову-

ються з давніх часів. В умовах розвитку сучасних 

харчових технологій, що включають різні види 

термічної обробки (кип’ятіння, стерилізацію, сма-

ження і т. ін.), а також при зберіганні продукти 

харчування часто змінюють своє первинне, звичне 

для споживача забарвлення, а іноді набувають 

неестетичного зовнішнього вигляду, що робить їх 

менш привабливими, негативно впливає на апетит і 

процес травлення. Особливо сильно змінюється 

колір при консервації овочів і фруктів. Як правило, 

це пов’язано з перетворенням хлорофілів у феофітин 

або із зміною кольору антоціанових барвників в 

результаті зміни рН середовища або утворення 

комплексів з металами. В той же час барвники іноді 

використовуються для фальсифікації харчових 

продуктів, наприклад їх підфарбовування, не перед-

баченого рецептурою і технологією, – для надання 

продукту властивостей, що дозволяють імітувати 

його високу якість або підвищену цінність.  

Харчові барвники – це індивідуальні органічні 

або неорганічні забарвлюючі речовини та їх суміші, 

неорганічні та органічні пігменти та їх суміші, які 

використовують для підсилювання або відновлення 

забарвлення харчових продуктів. 

Мету використання харчових барвників 

зображено на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Мета використання харчових барвників 
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Основними технологічними вимогами до харчо-

вих барвників є: 

 відсутність вираженої біологічної активності; 

 стійкість фарбування (стійкість до дії світла 

та окислення, змін кислотності середовища, 

температурного режиму); 

 інтенсивність фарбування (насичений колір 

за незначної кількості барвника); 

 здатність розчинятися у воді або жирах; 

 здатність рівномірно розподілятися в масі 

харчових продуктів. 

На рис. 2 зображена класифікація харчових 

добавок, що впливають на колір харчових продуктів. 

Натуральні (природні) барвники – речовини, які 

виділені із природних джерел (рослинних або тва-

ринних); ідентичні натуральним – це штучно отри-

мані (мікробіологічним або хімічним способом) 

препарати натуральних харчових барвників із зада-

ними властивостями і стандартним вмістом основ-

ного барвника [5].  

Перевагами природних барвників є те, що вони 

містять біологічно активні, смакові та ароматичні 

речовини, що надають продуктам не тільки приваб-

ливого вигляду, але й природний аромат, смак і 

додаткову харчову цінність. Натомість їхніми недо-

ліками є низька світлостійкість, невисока стійкість 

до дії окисників, недостатня термостійкість, неви-

сока забарвлююча здатність (у порівнянні з 

синтетичними барвниками).  

Абсолютно нескладно зробити натуральні хар-

чові барвники самостійно. Ймовірно, оформлені з їх 

допомогою елементи тортів менш яскраві, але зате 

складаються виключно з натуральних інгредієнтів. 

Наприклад, харчовий барвник коричневого ко-

льору можна зробити з цукру, який з’єднується в 

сковороді з водою (5:1) і розігрівається на малень-

кому вогні. Маса розігрівається до темно-коричне-

вого кольору. Отриманий таким чином палений 

цукор треба зняти з вогню і, помішуючи, додати 

воду, після чого процідити розчин через сито. Крім 

цього, надати крему коричневий відтінок можна за 

допомогою кави, шоколаду або какао-порошку. 

Потужним натуральним харчовим барвником є 

відвар з буряків. Їх треба дрібно порізати (можна 

натерти з допомогою великої терки), помістити в 

каструлю і залити підкисленою оцтом або лимон-

ною кислотою водою. Рівень рідини при цьому 

повинен бути вище рівня буряків не більше, ніж на 

3-5 пальців. Каструлю ставлять на вогонь до заки-

пання води, далі вона знімається, настоюється 

близько 2 хвилин. Рідина відціджується й остуджу-

ється, після чого її можна додавати в крем. Червоний 

і рожевий кольори отримуються при використанні 

соків або сиропів із різних ягід, зокрема вишні і 

малини. 

Для додання крему яскравого жовтого кольору 

треба взяти моркви, порізати кружальцями 

товщиною приблизно 5-7 мм, обсмажити до м’якості 

на вершковому маслі, після чого розім’яти або 

протерти через ситечко. Отриману масу слід 

змішати з вершковою олією в співвідношенні один 

до одного. Після цього барвник придатний для 

додавання в крем. Також для отримання жовтого 

кольору можна скористатися соком моркви, 

розведеним у воді шафраном або порошком 

куркуми. Якщо змішати морквяний сік з червоним 

ягідним або буряковим, вийде натуральний 

помаранчевий барвник. Також цей колір кремів 

надає сік з натертої на тертці апельсинової цедри. 

 
Рис. 2. Класифікація харчових добавок 
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Таблиця 1 

Харчові барвники, заборонені до використання в деяких країнах, але дозволені в 

Україні 

 

А от, щоб отримати зелений колір, у кондитер-

ських виробах застосовують шпинат, петрушку або 

салат. Зелень пропускається через м’ясорубку і 

загортається в марлю, після чого з неї віджимають 

сік, який і є барвником. Можна зробити по-іншому. 

Зелень дрібно порубати, скласти в пакет для 

бутербродів і розкачати, використовуючи для цього 

звичайну качалку. Краї пакета, які відкриті, поміс-

тити в тарілку для того, щоб туди стікав виділений 

сік. При додаванні в сік із зелені крапельки 

бурякового соку отримується хвойний відтінок. 

Це, звичайно ж, далеко не всі варіанти самос-

тійного приготування натуральних харчових барв-

ників. Змішуючи різні кольори, можна отримувати 

безліч відтінків, які дозволять створити справжній 

кондитерський шедевр. 

Синтетичні барвники в порівнянні з натураль-

ними мають технологічні переваги, вони є стійкими 

до технологічного оброблення, зберігання, надають 

яскравих кольорів, що легко відтворюються; біль-

шість синтетичних барвників є добре розчинними у 

воді, але деякі з них утворюють нерозчинні комп-

лекси (лаки) з йонами металів і в такій формі 

використовуються для забарвлення порошкоподіб-

них продуктів, таблеток, драже, жувальної гумки 

[7]. До їхніх недоліків відносять відсутність біоло-

гічної активності, смакових речовин та вітамінів. Та 

найбільш неприємним їх недоліком є несприятли-

вий вплив на організм людини: синтетичні барвники 

викликають харчові алергії, гіперактивність у дітей, 

впливають на щитовидну залозу, канцерогенні та 

справляють інші негативні ефекти на здоров’я та 

самопочуття людини [4]. У зв’язку з цим у 

європейських країнах, США, Канаді, Австралії, 

Росії на деякі барвники є заборона, в той же час в 

Україні вони дозволені до використання (табл. 1). 

Мінеральні (неорганічні) харчові барвники - 

неорганічні речовини, які спостерігаються у природі 

та отримані з мінеральної сировини природного 

походження у промислових умовах або шляхом 

хімічного синтезу [1].  

Кольорокоректуючі матеріали, стабілізатори 

забарвлення - харчові добавки, які виконують роль 

стабілізаторів натурального забарвлення продукту, 

або зберігають (підсилюють) забарвлення. 

Деякі інгредієнти кондитерських виробів 

можуть викликати значне зниження інтенсивності 

забарвлення (особливо в деяких технологічних 

процесах). Коли для отримання бажаного кольору 

використовують два і більше вихідних барвника, 

вицвітання одного з них може привести до зміни 

кольору іншого. Приклад - фіолетовий колір, який 

змінився на блідо-зелений, коли один з барвників 

через кілька тижнів повністю вицвів. 

На інтенсивність кольору кондитерського виро-

бу поряд з хімічним впливом впливає його фізичний 

стан. Так, яскравість кольору помадки значно змен-

шується при збиванні. Наявність твердих речовин 

(цукрової пудри, крохмалю або діоксиду титану) 

також позначається на доданому фарбнику знижен-

ням дії. Зовнішній вигляд желе або рахат-лукуму 

повністю змінюється, коли вкритий шоколадом 

виріб кусають або ріжуть, відкриваючи забарвлену 

начинку. Коли начинка не покрита, колір сприйма-

ється через напівпрозоре середовище, що дає інший 

ефект. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Певні кольори для 

підфарбовування харчових продуктів можна отри-

мати і в домашніх умовах. Це займе певний час і не 

завжди заощадить кошти, але отриманий у резуль-

таті барвник не завдаватиме шкоду здоров’ю 

людини. Результати дослідження свідчать, що 

споживачам необхідно обережніше підходити до 

купівлі і вживання продуктів забарвлених у яскраві 
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кольори. Подальші дослідження повинні відбува-

тися у напрямі вивчення перспектив застосування 

окремих барвників рослинного походження у вироб-

ництві харчових продуктів. 
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THE USE OF THE COMPETENСE APPROACH IN THE CONTEXTUAL 

EDUCATION OF COMMODITY EXPERTS IN THE HIGHER EDUCATION 

ESTABLISHMENTS – THE MAIN RESERVE OF THEIR TRAINING 

QUALITY GROWTH  
 

Abstract. The expediency of using the competence approach of the contextual form of training of 

commodity profile students in the higher educational establishments of light industry and trade of Ukraine is 

substantiated, its essence and significance is revealed for the process of teaching, as well as generalized 

foreign and domestic experience in applying this approach, considering its popularity and perspectivity in the 

training of various profile specialists. For example, some of the key competencies of the commodity-profile 

specialists are formulated and substantiated, which are most common in the practice of Ukrainian trade 

enterprises. In the course of the research, it was found that, apart from a set of key professional competencies 

required, the commodity expert of one or another product group must possess the basic skills of examination 

of its range, properties, level of quality and safety. 

 
Keywords: competence, competence approach, contextual forms of education, professional orientation, 

educational standards. 
 
Постановка проблеми. Проблема потреби у 

постійному забезпеченні підприємств вітчизняної 

легкої промисловості України та торгівлі висококва-

ліфікованими фахівцями товарознавчого профілю 

вимагає сучасної трактовки та використання нових 

підходів для її успішного вирішення. Це обумовлено 

низкою причин. Назвемо основні з них: 

- докорінні зміни у сировинних ресурсах, 

асортименті, властивостях і рівні якості продукції в 

окремих підгалузях легкої промисловості, які відбу-

ваються в Україні в останні роки;  

- постійне зростання вимог ринку до рівня якості 

та безпечності різних видів вітчизняної продукції та 

оптимальності її асортименту; 

- орієнтація асортименту, якості та безпечності 

продукції вітчизняної легкої промисловості на 

вимоги європейських і міжнародних стандартів 

замість стандартів колишнього СРСР; 

- постійне насичення вітчизняного ринку 

товарами імпортного виробництва, які створюють 

відповідну конкуренцію продукції вітчизняних 

підприємств; 

- постійне зростання обсягів експорту товарів 

вітчизняних підприємств на зарубіжні ринки. 

Успішне вирішення піднятих питань зумовлює 

нагальну потребу у суттєвому підвищенні квалі-

фікації фахівців товарознавчого профілю, які нині 

працюють у сферах вітчизняної легкої промисло-

вості та торгівлі. Одним із радикальних шляхів 

вирішення цього завдання є впровадження у систему 

підготовки фахівців даного профілю компетент-

нісного підходу при їх контекстному навчанні у 

вузах сфери вітчизняної легкої промисловості та 

торгівлі, як це прийнято у багатьох економічно 

розвинутих країнах світу [1, 2]. 

У великому тлумачному словнику сучасної 

української мови даються такі визначення компе-

тенції та компетентності [3]: 

- компетенція – добра обізнаність із чим-небудь; 

- компетентність – властивість, яка базується на 

глибоких (достатніх) знаннях у якій-небудь галузі. 

Для фахівців товарознавчого профілю сфери 

легкої промисловості та торгівлі України актуаль-

ним і ще невивченим завданням є встановлення 

переліку та обґрунтування ключових професійних 

компетентностей, отриманих студентами вузів 

названих галузей у процесі їх контекстного нав-

чання в цих вузах. Так, на думку експертів Євро-

пейського Союзу, поняття пріоритетних компетент-

ностей визначається як спроможність фахівцями 

виконувати на практиці свою роботу, використо-

вуючи ефективно при цьому набуті у вузі знання, 

вміння та навички [1]. 

Розглядаючи суть і значимість контекстного 

навчання при реалізації компетентнісного підходу в 

процесі навчання студентів товарознавчого профілю 

у вузах сфери легкої промисловості та торгівлі, слід 

підкреслити, що при використанні форм і методів 

даного навчання в навчальному процесі моделю-

ються умови реальної практичної діяльності товаро-

знавця. При цьому сучасні освітні технології при 

даній формі навчання, як правило, включають вико-

нання різноманітних видів ситуаційних завдань, 

ділових ігор, участь у різних професійних конкурсах 

та ін. [1]. 

Як відомо, в останні роки в Україні відбува-

ються суттєві зміни в технологіях виробництва, 

асортиментній політиці, вимогах до рівня якості та 

безпечності непродовольчих товарів, спостерігаєть-

ся постійне наповнення вітчизняного ринку імпорт-

ними товарами, які створюють суттєву конкуренцію 

вітчизняним. За цих умов виникає гостра потреба у 

підвищенні якості та переорієнтації спрямованості 

підготовки фахівців товарознавчого профілю як у 

сфері виробництва, так і торгівлі різними за техно-

логіями виробництва і призначенням непродоволь-

чими товарами. Особливо актуальною виявилася ця 

проблема у сфері виробництва та реалізації товарів 

вітчизняної легкої промисловості.  

Як підтверджує зарубіжний досвід, одним із 

радикальних шляхів докорінної перебудови та 

вдосконалення системи підготовки фахівців 
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товарознавчого профілю у вузах вітчизняної легкої 

промисловості та торгівлі є широке використання в 

навчальному процесі цих вузів компетентнісного 

підходу та різних форм контекстного навчання. На 

безвідкладну реалізацію цих завдань слід націлити 

зусилля не тільки вузівської, але й галузевої науки у 

вітчизняних сферах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Аналіз вітчизняних літературних джерел, присвя-

чених застосуванню компетентнісного підходу і 

контекстних форм навчання, свідчить про обме-

жений перелік цих джерел. До того ж, дані підходи 

описані з врахуванням потреб вдосконалення сис-

теми освіти в середній школі. На відміну від 

зарубіжної практики, ці новітні підходи ще дуже 

обмежено використовуються у вузах при підготовці 

фахівців різного профілю. Це в повній мірі стосу-

ється системи підготовки фахівців товарознавчого 

профілю вузів сфери торгівлі та легкої промисло-

вості в Україні. 

Поки дані проблеми не стали предметом широ-

кої дискусії на періодичних вузівських і міжвузівсь-

ких науково-практичних конференціях з товаро-

знавства та матеріалознавства товарів легкої про-

мисловості України.  

Зупинимося для прикладу на розгляді деяких 

літературних джерел, в яких узагальнено вітчиз-

няний і зарубіжний досвід впровадження компе-

тентнісного підходу та контекстних форм навчання 

в останні роки. 

Автором роботи [1] розглянуто широке коло 

питань, пов’язаних із: 

- визначенням основних термінів і понять, що 

стосуються впровадження компетентнісного під-

ходу в навчальний процес; 

- формуванням змісту освіти у навчальних 

закладах різних рівнів; 

- узагальненням вітчизняного та зарубіжного 

досвіду впровадження компетентнісного підходу у 

системі освіти; 

- використанням компетентнісного підходу в 

освітніх стандартах у всіх галузях науки та техніки; 

- обґрунтуванням вибору ключових компетент-

ностей для фахівців різного профілю; 

- обґрунтуванням необхідності інтеграції компе-

тентнісного підходу у навчальні плани та програми 

підготовки фахівців різних освітніх рівнів і 

професійної спрямованості; 

- обґрунтуванням доцільності імплементації 

вимог європейських і міжнародних стандартів у 

навчальний процес вітчизняних освітніх закладів. 

Автором роботи [2] дано визначення основних 

понять, що стосуються компетентнісного підходу. 

Він трактує різницю і спільність у поняттях 

,,компетентність”, ,,компетенція”, ,,готовність до 

діяльності”, які використовуються у сучасній 

освітній парадигмі. Підкреслюється, що компе-

тентнісний підхід розглядається як уміння діяти, 

застосовувати набуті знання в процесі навчання. 

Акцентується увага на формуванні готовності 

майбутніх фахівців реалізувати на практиці набуті 

ними ключові компетентності в процесі їх навчання. 

В роботі [3] розглянуто сучасний стан вико-

ристання компетентнісного підходу та контекстної 

форми навчання у вузах сфери легкої промисловості 

та торгівлі України при підготовці фахівців товаро-

знавчого профілю. Основна увага приділена вибору 

та обґрунтуванню переліку ключових професійних 

компетентностей названих фахівців. Обґрунтована 

доцільність розроблення нового підручника із теоре-

тичних основ товарознавства товарів легкої промис-

ловості та торгівлі, який базувався би на засто-

суванні компетентнісного підходу при контекст-

ному навчанні студентів у вузах названих галузей. 

Обґрунтована необхідність поглиблення у вузах сфери 

легкої промисловості та торгівлі вивчення тих питань 

в курсах товарознавства та матеріалознавства різних 

груп товарів, які безпосередньо пов’язані з 

формуванням конкретних ключових професійних 

компетентностей випускників вузів названих галузей. 

В роботі [4] розглянуто шляхи підвищення 

якості підготовки товарознавців-експертів у вузах 

України. Одним із радикальних шляхів вирішення 

цього завдання, на думку автора, є моделювання у 

навчальному процесі вузів реальних умов діяльності 

майбутніх фахівців товарознавчого профілю. Для 

цієї мети автором пропонується модель формування 

професійних компетентностей товарознавців-екс-

пертів у митній справі в навчальному процесі това-

рознавчих факультетів вищих навчальних закладів 

України. Названа модель базується на: всесторон-

ньому вивченні умов практичної діяльності май-

бутніх фахівців, володінні ними набором ключових 

фахових компетентностей, набутих у навчальному 

процесі, вмінні вирішувати конкретні ситуаційні 

завдання, які спостерігаються в реальних умовах 

праці товарознавців-експертів із митної справи. 

На основі аналізу наведених літературних 

джерел сформулюємо деякі невирішені питання, які 

стосуються проблем ширшого використання компе-

тентнісного підходу при контекстному навчанні 

студентів товарознавчого профілю у вузах легкої 

промисловості та торгівлі України, акцентуючи 

основну увагу на пошук ефективних шляхів їх вирі-

шення. На наш погляд, це стосується першо-

чергового вирішення наступних питань: 

- розроблення та обґрунтування теоретичних 

засад формування ключових професійних компе-

тентностей у навчальному процесі при підготовці 

фахівців товарознавчого профілю у вузах легкої 

промисловості та торгівлі України; 

- створення науково обгрунтованих моделей 

формування названих компетентностей і їх впро-

вадження у навчальний процес названих вузів при 

підготовці товарознавців; 

- розкриття ролі контекстного навчання у вузах 

сфери легкої промисловості та торгівлі у фор-

муванні ключових професійних компетентностей 

при підготовці фахівців товарознавчого профілю; 

- вибір та обґрунтування ефективних методів 

діагностики якості набутих студентами у вузах 

необхідних ключових професійних компетентностей; 

- узагальнення вітчизняного та зарубіжного 

досвіду застосування компетентнісного підходу при 

контекстному навчанні студентів товарознавчого 
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профілю у вузах у сучасних підручниках і нав-

чальних посібниках із різних розділів товаро-

знавства і матеріалознавства непродовольчих това-

рів, а також у відповідних навчальних і товарних 

стандартах. 

Постановка завдання. На основі аналізу та 

узагальнення літературних джерел, що стосуються 

впровадження компетентнісного підходу та різних 

форм контекстного навчання при підготовці 

товарознавців у вузах, а також врахування багато-

річного особистого досвіду роботи авторів даної 

статті на кафедрі товарознавства непродовольчих 

товарів ЛТЕУ сформулювати основні напрямки 

впровадження названих підходів у практику нав-

чання на товарознавчих факультетах закладів вищої 

освіти сфери торгівлі України. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

наше переконання, основні положення компетент-

нісного підходу та контекстних форм навчання на 

товарознавчих факультетах вузів сфери торгівлі слід 

детально висвітлити у сучасних підручниках із 

„Теоретичних основ товарознавства непродоволь-

чих товарів”. Саме в цих підручниках повинні бути 

розглянуті такі основні блоки питань із даного 

підходу, а саме: 

- дана загальна класифікація компетентностей, 

які досягаються в процесі навчання студентами на 

товарознавчих факультетах торговельних вузів; 

- сформульовані та обґрунтовані вимоги до 

ключових професійних компетентностей фахівців 

товарознавчого профілю; 

- дано обґрунтування критеріїв і методів 

діагностики відповідності набутих у вузах ключових 

професійних компетентностей фахівців товарознав-

чого профілю потребам вітчизняного ринку непро-

довольчих товарів України. При цьому в даному 

підручнику слід описати саме ті ключові професійні 

компетентності, які вважаються найважливішими та 

значимими для товарознавців різних товарних груп, 

різних спеціальностей і спеціалізацій та освітніх 

рівнів підготовки. 

Набуття товарознавцями різних спеціальностей 

і спеціалізацій необхідних ключових професійних 

компетентностей повинно базуватися на індивіду-

альному виборі та обґрунтуванні конкретних форм і 

методів контекстного навчання, які враховують: 

специфіку асортименту та властивостей окремих 

товарних груп, особливості вимог до їх властивос-

тей, якості та безпечності; насиченості ринку імпортними 

аналогами товарів, їх цінами та якістю і т.п. 

Для прикладу в табл. 1 розглянемо деякі форми 

контекстного навчання у вузах сфери вітчизняної 

торгівлі в процесі підготовки фахівців товарознав-

чого профілю з метою забезпечення цими фахівцями 

потреб торговельного комплексу „Текстиль-одяг”. 

Окрім підручників із теоретичних і спеціальних 

курсів товарознавства непродовольчих товарів, 

основні положення компетентнісного підходу та 

форм і методів контекстного навчання при 

підготовці фахівців товарознавчого профілю слід 

описати і в підручниках із матеріалознавства, які 

включені навчальними планами підготовки 

названих фахівців. 

В умовах докорінної перебудови змісту і 

напрямків підготовки фахівців товарознавчого 

профілю у вузах вітчизняної легкої промисловості 

та торгівлі, які спостерігаються в останні роки, 

необхідність впровадження компетентнісного 

підходу та контекстного навчання при підготовці 

названих фахівців набуває особливої актуальності. 

Це, в свою чергу, вимагає: 

- залучення до вирішення цих питань більш 

широкого кола науковців і фахівців вузівської та 

галузевої науки у названих галузях; 

- широкого висвітлення цих питань не тільки у 

відповідних підручниках з товарознавства та 

матеріалознавства різних груп товарів, але й в 

фундаментальних монографічних та періодичних 

виданнях; 

- включення названих проблем у тематику 

дисертаційних робіт аспірантів і докторантів цих 

галузей; 

- більш широкого висвітлення піднятих питань 

на вузівських, міжвузівських і галузевих науково-

практичних конференціях і симпозіумах. 

Таблиця 1 

Перелік деяких форм контекстного навчання на товарознавчих факультетах вузів при 

підготовці товарознавців для торговельного комплексу „Текстиль-одяг” 
№ 

з/п 
Назва форми контекстного навчання Зміст і завдання контекстного навчання  

1 Рішення ситуаційних завдань 

студентами товарознавчих 

факультетів, 

безпосередньо пов’язаних із їх 

майбутньою фаховою діяльністю.     

1. Встановлення способу виробництва, призначення та 

волокнистого складу наданих взірців текстильних матеріалів. 

2. Встановлення способу виробництва, призначення та 

волокнистого складу наданих взірців нетканих матеріалів. 

3. Встановлення волокнистого складу, виду переплетення і 

оброблення наданих трикотажних полотен для білизни. 

4. Встановлення волокнистого складу, виду переплетення і 

оброблення наданих трикотажних полотен для верхнього одягу. 

2 Участь студентів товарознавчих 

факультетів у ділових іграх, 

націлених на вдосконалення 

фахових компетентностей для 

роботи у комплексі „Текстиль-

одяг”. 

1. Визначення фасону 10 шт. жіночих чи чоловічих вовняних 

костюмів. 

2. Визначення розмірних характеристик 5 шт. жіночих 

вовняних зимових пальто. 

3. Встановлення основних параметрів будови та обробки верху 

та підкладки 5 штук чоловічих вовняних демісезонних пальто. 
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Серед широкого кола питань піднятої проблеми 
першочергового вирішення, на наш погляд, 
вимагають питання формування та обґрунтування, а 
також опису у відповідних підручниках з товаро-
знавства та матеріалознавства непродовольчих това-
рів ключових професійних компетентностей для 
фахівців різних спеціальностей та спеціалізацій та 
рівнів підготовки. Саме на пошуку шляхів вирі-
шення цього міжгалузевого завдання зупинимося 
більш конкретно. Цілком зрозуміло, що товаро-
знавець конкретної товарної групи, конкретної 
спеціальності та спеціалізації, а також відповідних 
посад на підприємствах у сферах торгівлі чи легкої 
промисловості повинен володіти набором необ-
хідних ключових професійних компетентностей 
конкретного рівня та значимості. Для прикладу 
нами сформульовані деякі ключові професійні ком-
петентності товарознавців, які працюють у торго-
вельних комплексах „Текстиль-одяг” у різних 
регіонах України (табл. 2). 

Таблиця 2  

Перелік ключових професійних 

компетентностей товарознавців 

торговельного комплексу „Текстиль-

одяг” [4] 

№ 

з/п 

Назви ключових професійних 

компетентностей 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

Ідентифікація волокнистого складу 

текстильного матеріалу верху, підкладки 

та прокладки одягу. 

Ідентифікація основних параметрів будови 

(виду переплетення, фактури поверхні та 

інших) одягових текстильних матеріалів 

тканого, нетканого та трикотажного 

виробництва. 

Ідентифікація основних способів 

оброблення одягових текстильних 

матеріалів різних способів виробництва. 

Вміння оцінити вплив волокнистого 

складу, виду переплетення, фактури 

поверхні та способу оброблення одягового 

текстильного матеріалу на формування 

гігієнічності, безпечності, зносостійкості, 

формостійкості та естетичного вигляду 

одягу. 

Вміння оцінити відповідність розмірних 

характеристик одягу його маркуванню. 

Вміння встановити фасон одягу різного 

призначення та його відповідність вимогам 

існуючої моди. 

Вміння оцінити якість художньо-

колористичного оформлення одягу будь-

якого призначення. 

 Знання вимог існуючої нормативної 

документації до асортименту, 

властивостей якості та безпечності одягу та 

вміння встановлювати його відповідність 

вимогам. 

 

Цілком зрозуміло, що професійні ключові ком-
петентності товарознавців, практика діяльності яких 
пов’язана з іншими групами товарів (наприклад, 
взуття, холодильники, телевізори та ін.), повинні 
суттєво відрізнятися від наведених в табл. 2 компе-
тентностей до названих фахівців і враховувати 
специфіку асортименту та властивостей цих товарів. 

Бажано, щоб, окрім набору необхідних клю-
чових професійних компетентностей, товарознавець 
тієї чи іншої товарної групи володів ще основними 
принципами експертизи її асортименту, власти-
востей, рівня якості та безпечності даної групи 
товарів. 

Висновки і перспективи подальших дослід-

жень у даному напрямі:  

1. Обґрунтовано доцільність та основні 

напрямки використання компетентнісного підходу 

та контекстної форми навчання для підготовки 

фахівців товарознавчого профілю у вузах сфери 

легкої промисловості та торгівлі України. 

2. На прикладі діяльності товарознавців торго-

вельного комплексу „Текстиль-одяг” сформульо-

вані найбільш поширені ключові професійні ком-

петентності фахівців товарознавчого профілю; цей 

підхід підтверджує необхідність докорінної пере-

будови навчального процесу на товарознавчих 

факультетах вузів сфери торгівлі та легкої про-

мисловості. 

3. На основі використання принципів кон-

текстного підходу та контекстного навчання у вузах 

сфери легкої промисловості та торгівлі України 

запропоновано алгоритм суттєвого вдосконалення 

змісту, форм і методів підготовки фахівців товаро-

знавчого профілю. 
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КВІТНИКАРСТВА В УКРАЇНІ 

 
Анотація. У статті викладено основні питання щодо формування ринку квітів в Україні, умови 

та перспективи його розвитку. Проаналізовано показники імпорту та експорту квітів в Україні за 

2012-2017 роки та фактори, що визначають їх динаміку. Охарактеризовано світових лідерів із 

виробництва квіткової продукції у розрізі асортименту. Подано інформацію про вітчизняних 

учасників квіткової галузі і визначено проблеми, пов’язані з розвитком квітникарства в Україні і 

реалізацією готової продукції. Зроблено висновок, українські квіткарі ставлять за мету широко 

застосовувати можливості модернізації систем опалення, запровадження комп’ютерних технологій 

управління процесом вирощування, використання систем клімат-контролю, застосування 

крапельного зрошування, що виведе українське квітникарство на світовий рівень. 

 

Ключові слова: квітникарство, ринок квіткової продукції, зрізані квіти, горщикові рослини. 

 

Dontsova I. V., 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Science, 

Technologies and Food Quality Management, Lviv University of Trade and Economics, Lviv     

 

Havrylychyn V. V.,  

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Science, 

Technologies and Food Quality Management, Lviv University of Trade and Economics, Lviv   
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Abstract. The article outlines the main issues concerning the formation of the flower market in Ukraine, 

the conditions and prospects for its development. The indicators of import and export of flowers in Ukraine 

for 2012-2017 and the factors determining their dynamics are analyzed. The world leaders in the production 

of flower products in terms of assortment are characterized. Information is provided about the domestic 

players of the flower industry as well as the problems associated with the development of floriculture in 

Ukraine and the implementation of finished products are identified. It is concluded that Ukrainian florists are 

aiming at the wide use of the possibilities of modernizing heating systems, introducing computer technologies 

for controlling the growing process, using climate control systems, using drip irrigation, which will bring the 

Ukrainian floriculture to the world level. 
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Постановка проблеми. В Україні квітникар-

ство як галузь має великий потенціал та перспек-

тиви. Під впливом багатьох негативних факторів 

вона занепала, але згодом почала відроджуватися і 

трансформуватися. В основному її розвивають при-

ватні підприємці та поодинокі компанії, які виро-

щують продукцію високої якості для вітчизняного 

ринку. Проте конкуренції серед виробників квітів 

поки не спостерігається. Головна проблема у тому, 

що ця галузь розвивається сама по собі, дії учасників 

ринку не координуються і не узгоджуються, а 

продукція не завжди відповідає європейським 

стандартам. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Українські вчені С. В. Сорокіна, В. І. Баюра, 

С. М. Кваша, В. А. Ходарченко досліджували проб-

леми на ринку квітникарства в Україні [1]. Аналізом 

ринку живих зрізаних квітів в умовах постійно 

зростаючого попиту, недостатньої пропозиції з боку 

національних виробників та обмеженої статистичної 

інформації в Україні займаються науковці 

Бутко М. П. і Соломаха І. В. [2]. 

Постановка завдання. Метою даної роботи є 

вивчення факторів, що вплинули на формування 

ринку квітів у нашій країні та перспективи його 

розвитку.  

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

сьогодні у квітникарському виробництві відсутні 

кваліфіковані фахівці з великим досвідом роботи, на 

відміну від Нідерландів, визнаного світового лідера 

в квітковому бізнесі, де воно розвивається понад 

150 років. Традиції ведення квітникарства переда-

ються з покоління в покоління, технологія удоскона-

люється з врахуванням сучасних вимог і є достатня 

кількість професіоналів із вирощування, маркетингу 

квіткового ринку, багато продавців та аматорів.  

Учасників квітникарської галузі можна розділи-

ти на дві категорії - виробники та реалізатори 

продукції. Рентабельність торгівлі квітами складає 

понад 100 %, значно менший цей показник для їх 

вирощування - 30-50 %. Квітковий бізнес є досить 

ризиковий - потребує великих вкладень для заку-

півлі посадкового матеріалу, добрив, оплати енерго-

носіїв, лабораторної бази, до втрат продукції можуть 

призвести хвороби та неправильний догляд, велика 

ймовірність невчасної реалізації такого швидко-

псувного товару [3].  

На сьогодні вітчизняні виробники не можуть 

забезпечити потреби споживачів, і тому основна 

маса квітникарів переорієнтувалася на торгівлю 

імпортною сировиною і товаром (живі квіти, гор-

щикові рослини і супутні товари), частка яких зали-

шається високою і коливається в межах 70-80%. При 

такій ситуації споживач не помічає дефіциту квітів, 

особливо при сучасному розвитку економіки, коли 

вони не є предметом першої необхідності. Але на 

одного українця на рік у середньому припадає 4-5 

троянд.  

Варто відмітити, що у вітчизняних споживачів 

поступово приживаються європейські смаки. Це 

визначається вибором колірної гами і розмірів буке-

тів. Раніше надавали перевагу здебільшого черво-

ним квітам, а сьогодні - ніжнішим і вишуканим 

букетам із оригінальним оформленням [4]. 

Обіг світового квіткового бізнесу становить 

30 млрд доларів на рік. У 2017 році в Україну було 

імпортовано зрізаних квітів майже на суму 

178 млн грн. або майже 7 млн дол. США, що в 

натуральному вимірі становить близько 92,2 млн 

шт. квітів і на 25% перевищує показник 2016 року. 

Середня ціна за кілограм квітів протягом року 

становила 2 дол. США [5]. 

В структурі імпорту домінували троянди (36%), 

хризантеми (33 %) і гвоздики (29 %), також 

асортимент поповнювався тюльпанами, ліліями, 

орхідеями та іншими менш традиційними квітами. 

На сьогодні Нідерланди є найбільшим імпор-

тером квітів в Україну (рис. 1). У 2017 році вартість 

завезеної продукції склала 93 млн грн.  

Рис. 1. Основні імпортери зрізаних квітів в Україну у 2017 році [6] 
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В цілому ця країна постачає на світовий ринок 

45 % квіткової продукції на суму $4-4,5 млрд. У 

структурі асортименту домінують троянди - близько 

2,5 млрд штук (35 % від світового), хризантеми - 0,7-

0,9 млрд (41 % від світової торгівлі). У більшості з 

нас дана країна асоціюється з різнобарвними тюль-

пановими полями. Ці квіти були завезені купцями з 

Стамбула ще у XVI столітті. Щорічно на квіткових 

аукціонах Нідерландів продають від 2 до 4 млрд 

свіжих тюльпанів або 7 із 10 проданих у світі.  

Також в цій країні функціонує найбільший у 

світі квітковий аукціон “Flora Holland”, який зосере-

джує в собі 60 % світового ринку квітів і експортує 

квіти в 140 країн світу. Квіти з цього аукціону 

відправляються навіть у найбільш віддалені краї-

ни - Японію, Австралію та Сінгапур. Найбільший 

обсяг квіткової продукції для реалізації надходить із 

Кенії, Ефіопії, Ізраїлю.  
Троянди з Еквадору займали другу позицію в 

імпорті квітів у 2017 році в нашу країну, в обсязі 

40 млн грн. Україна отримала багато квітів (у тому 

числі гвоздики) також і з Туреччини – на 16,4 млн грн 

та з Колумбії – на 11 млн грн [7].  

Ринку квітів притаманні сезонні коливання – у 

лютому імпорт досягає піку, завдяки підвищеному 

попиту на День Святого Валентина (14 лютого) та 

Міжнародний жіночий день - 8 березня. Так, у 

лютому 2017 року було імпортовано 952 тонни квіт-

кової продукції. У червні попит дещо знизився – 

імпортовано лише 422 тонни, оскільки на ринку 

з’являється багато квітів, вирощених в Україні. В 

кінці зазначеного року імпорт знову зріс до 687 тонн 

у зв’язку великою кількістю новорічних корпо-

ративів (рис. 2). 

У 2017 році постачанням живих зрізаних квітів 

в Україну займалися десять найбільших компаній-

імпортерів і вони завезли продукції на суму 

153,4 млн грн. Серед них – “Ладовиф-16” (44 млн грн), 

“Дантарбуд-ДТБ” (19,2 млн грн), “Рікон +” 

(18,3 млн. грн), “Видубичі” (15,2 млн грн), ТОВ СП 

“Украфлора” (14 млн грн.), “Файн інвест ЮА” 

(11,4 млн грн), “Турфлора” (8,5 млн грн), “Ама-

рилліс” (8,5 млн грн), “Лексінг трейд” (7,9 млн грн), 

“Все цвета цветов” (6,4 млн грн). Українсько-поль-

ське спільне підприємство “Украфлора”, яке поста-

чає квіти з більш ніж 20 країн світу, пропонувало 

більше 80 сортів троянд. Польські підприємства 

швидко переймають всі нові смаки і тенденції в 

квітковому бізнесі та й витрати на виробництво у 

них нижчі, тому що дешевша робоча сила, ніж в 

країнах Західної Європи. Решту квітів в Україну 

постачають середні та дрібні оптово-роздрібні 

фірми і значна їх кількість потрапляє на ринок 

нелегальним шляхом.  

В Україні вирощують в основному троянди, 

хризантеми та гвоздики. Вітчизняні виробники 

троянд намагаються наздогнати у галузі квітникар-

ства західних конкурентів і прокладають шлях до 

Європи. Експорт таких квітів у 2016 році збільшився 

втричі і сягнув 2890 тис. шт. на суму 1167 тис. дол., 

тоді як у 2015 році - 956 тис. шт. (354 тис. дол.) в рік 

(рис. 3). 

Причиною такого зростання стало відкриття 

нових ринків збуту - Ірану, Іраку і Казахстану. 

Основними покупцями українських троянд також 

залишилися Польща – 50 % від загального обсягу, 

Білорусь – 29 %, Нідерланди – 20 %. Ціна вітчиз-

няної троянди - в середньому 0,4 дол. США.  

Квіткова продукція на вітчизняному ринку реа-

лізується у невеликих торговельних павільйонах в 

місцях масового скупчення людей, магазинах серед-

ньої цінової категорії, бутиках, а також інтернет-

магазинах.  

 

 

 

Рис. 2. Обсяги імпорту квітів в Україну у 2017 р. [3]. 
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Рис. 3. Динаміка експорту українських троянд у період 2012-2016 років [8, 9]. 

 

Завдяки широкому асортименту і гнучким цінам 

найбільші обсяги реалізації фіксуються на ринках. 

Водночас продукція квітникарства, що вирощена у 

населення, не може бути вчасно і цивілізовано 

реалізована через відсутність організованих каналів 

збуту, оптових ринків квітникарства і розвинутої 

інфраструктури. У супермаркетах зазвичай реалізу-

ють не свіжі квіти, а рослини в горщиках (орхідеї, 

троянди, бегонії, фуксії). В свою чергу, спеціалізо-

вані квіткові магазини у великих містах пропонують 

покупцям широкий асортимент продукції, але за 

досить високою ціною, що обумовлено використан-

ням обладнаних торговельних стелажів, а також 

техніки, необхідної для роботи флориста.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У перспективі українські 

квіткарі ставлять за мету широко застосовувати 

можливості модернізації систем опалення, запрова-

дження комп’ютерних технологій управління про-

цесом вирощування, використання систем клімат-

контролю, застосування крапельного зрошування, 

що виведе українське квітникарство на сучасний 

рівень. Реалізація таких заходів призведе до стрім-

кого розвитку квітникарства як прибуткової галузі в 

Україні, з можливістю виведення вітчизняної конку-

рентоздатної продукції на міжнародні ринки. 
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Анотація. Вивчено передумови виникнення та особливості функціонування вітчизняного ринку 
інтелектуальної власності. Проведено аналіз патентної активності вітчизняних та іноземних 
суб’єктів на території України. У сучасній економіці України інтелектуальний потенціал ще не 
оцінюється належним чином: незатребуваність накопиченого інтелектуального багатства стала 
однією з причин розпаду у свій час багатьох наукових і виробничих колективів, масового відтоку 
талановитих фахівців за кордон, технологічної деградації виробництва. Встановлено, що велика 
кількість порушень у сфері інтелектуальної власності вимагає запровадження широкого спектра 
заходів з її удосконалення. Виявлено основні проблеми у патентуванні в Україні та визначено шляхи їх 
вирішення. Створення державної системи охорони інтелектуальної власності стане міцним 
фундаментом для подальшого інноваційного розвитку України, підвищення її конкурентноздатності 
на світовому ринку. Визначено тенденції розвитку українського ринку інтелектуальної власності. 

 
Ключові слова: інтелектуальна власність, ринок, патентування, винахід, корисна модель, об’єкт 

промислової власності. 

 
Davydovych O. Ya., 
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Science, 
Technologies and Food Quality Management, Lviv University of Trade and Economics, Lviv     

 
STATE AND TRENDS OF THE UKRAINIAN MARKET OF 

INTELLECTUAL PROPERTY 

 
Abstract. The preconditions for the emergence and features of the functioning of the domestic intellectual 

property market are studied. The analysis of patent activity of domestic and foreign subjects on the territory 
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Постановка проблеми. На початку ХХІ ст. 

різко зросла цінність інтелектуальної власності, 
збільшуються масштаби її використання та швид-
кість освоєння. Інтелектуальна власність виступає 
однією з найважливіших складових економічного, 
наукового та виробничого потенціалу країни.  

У провідних країнах світу інтелектуальна влас-
ність пронизує майже всі галузі, перетворюючись на 
справжній капітал. Підтвердженням цьому є, нап-
риклад, загальний обсяг корпоративних активів 
США, який у 80-х роках ХХ ст. складався на 62 % з 

матеріальних активів, а на початок третього тисячо-
ліття ця цифра під впливом жорсткої ринкової 
боротьби зменшилася до 30 %. На початку 90-х 
років у Європі обсяг нематеріальних активів стано-
вив уже понад одну третину від загального обсягу 
всіх активів. 

В Японії об’єкти інтелектуальної власності ста-

новлять більше ніж 45 % від загального обсягу 

корпоративних знань. За результатами проведених 

досліджень британськими вченими визначається, 
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що на сучасному етапі в середньому 40 % від загаль-

ної вартості компанії складає вартість об’єктів інте-

лектуальної власності. 

Термін “ринок інтелектуальної власності” є ще 

доволі новим, використовується в науці відносно 

недавно, загальне розуміння цього терміна знахо-

диться на стадії становлення. Необхідно відмітити, 

що сучасний ринок інтелектуальної власності харак-

теризується не лише специфічними тенденціями 

розвитку, а й властивими лише йому суперечнос-

тями, які зумовлюються особливостями інтелек-

туального продукту як об’єкта ринкових відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми, пов’язані із забезпеченням функціону-

вання системи інтелектуальної власності, досліджу-

валися багатьма як зарубіжними, так і вітчизняними 

вченими, що детально висвітлюють у своїх працях 

проблеми формування та розвитку ринку інтелекту-

альної власності. 

Постановка завдання. Динаміку становлення 

та розвиток ринку інтелектуальної власності багато 

в чому характеризує статистичний аналіз основних 

показників, які характеризують цей ринок.  

Слід також відзначити недостатнє висвітлення в 

наявних публікаціях динаміки показників розвитку 

окремих сегментів ринку інтелектуальної власності, 

зокрема патентної активності винахідників, термінів 

розглядання патентних заявок, впливу ринку патен-

тів на винаходи на показники інноваційного розвит-

ку вітчизняної економіки, розроблення комплексу 

задач, пов’язаних із моніторинговим обстеженням 

рівня економічних збитків, які несуть правовласни-

ки від незаконних дій деяких виробників контра-

фактних виробів.  

Метою статті є дослідження та аналіз показників 

ринку інтелектуальної власності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

Україні склалася ситуація, яка характеризується, з 

одного боку, зростанням деяких показників щодо 

об’єктів промислової власності, на які видані охо-

ронні документи, а з іншого боку, гальмуванням 

розвитку високотехнологічних і економічно важли-

вих для України та її майбутнього галузей госпо-

дарства. 

Причин такого гальмування декілька. Йдеться 

про розпорошення та дублювання управлінських 

функцій, зокрема організаційних, між кількома 

центральними органами виконавчої влади. Крім 

того, забезпечення реалізації політики у сфері 

охорони інтелектуальної власності характеризу-

ється браком належної координації та недостатньою 

ефективністю діяльності структур, які мають опіку-

ватися питаннями розвитку національного інституту 

інтелектуальної власності. Вагомою є й причина 

повільного розгортання діяльності підрозділів з 

питань трансферу технологій, інноваційної діяль-

ності та інтелектуальної власності в органах вико-

навчої влади, бюджетних установах, організаціях і 

на підприємствах, діяльність яких пов’язана з 

використанням об’єктів інтелектуальної власності. 

Не розроблено систему дієвих економічних стиму-

лів (податкових, кредитних, страхових тощо) щодо 

створення та комерціалізації об’єктів права інтелек-

туальної власності з метою формування ринку цих 

об’єктів. Не запроваджені механізми державної під-

тримки патентування вітчизняних об’єктів інтелек-

туальної власності в іноземних державах, створених 

за бюджетні кошти. Немає методики визначення 

розміру шкоди, завданої порушенням прав на 

об’єкти права інтелектуальної власності. Бракує 

нормативно-правового регулювання питань, пов’я-

заних з необхідністю здійснення оцінки інтелекту-

альної власності. 

Формування ринку інтелектуальної власності 

відбувається повільно, немає ефективних механізмів 

обліку та запровадження у виробництво результатів 

інтелектуальної діяльності. Мають місце неконтро-

льована передача наукових і конструкторських роз-

робок за кордон, витік з України вітчизняних заявок 

на перспективні винаходи (невирішеність питань 

інтелектуальної безпеки). 

Статистика показує, що протягом 2017 р. спос-

терігалася невисока активність у поданні заявок на 

об’єкт промислової власності. Загальна їх кількість 

перевищила показник 2016 р. на 3,6 %. Зменшилася 

активність у поданні заявок на знаки для товарів і 

послуг національними заявниками. Практично не 

змінилася активність у поданні заявок на винаходи, 

на 4,8 % зменшилася активність у поданні заявок на 

корисні моделі. Водночас на 7,7 % збільшилася 

активність у поданні заявок на промислові зразки, 

але їх частка залишилася незначною в загальній 

кількості заявок на об’єкт промислової власності. Із 

загальної кількості поданих заявок 7,6 % становлять 

заявки на винаходи, 17,1 % – на корисні моделі, 

4,5 % – на промислові зразки. Кількість заявок на 

знаки для товарів і послуг становила 70,8 %. 

Активність іноземних заявників за національ-

ною процедурою збільшилася на 11,5 %, національ-

них заявників – на 2,2 %. Частка іноземних заявок у 

загальній кількості заявок на винаходи становила 

43,6 % (рис. 1).  

Серед іноземних країн лідерами у 2017 р. в по-

данні заявок на винаходи, як і в попередні роки, 

були: США (515 заявок), Німеччина (231 заявка), 

Швейцарія (202 заявки), Франція (84 заявки), Вели-

ка Британія (75 заявок), Бельгія та Японія (по 59 

заявок) і Російська Федерація (58 заявок), при цьому 

кількість заявок від заявників зі США, Бельгії та 

Російської Федерації збільшилася на 7,5 %, 22,9 % 

та 7,4 % відповідно. Водночас кількість заявок від 

заявників із Швейцарії, Франції, Великої Британії, 

Японії, Люксембургу та Нідерландів зменшилася на 

17,6 %, 15,2 %, 14,8 %, 13,2 %, 15,5 % та 17,9 %. 

Кількість заявок від заявників з Німеччини прак-

тично залишилася на рівні 2016 р. Також треба 

зазначити, що кількість заявок від заявників з Данії 

зросла на 28,6 % (36 заявок), Австрії – на 36,0 % (34 

заявки), Китаю – на 6,7 % (32 заявки) та Польщі – на 

20,0 % (24 заявки). Загалом заявниками з перелі-

чених країн було подано більше ніж 1,5 тис. заявок, 

або майже 88,0 % від загальної кількості заявок, що 

надійшли від іноземних заявників (рис. 2). 
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Рис. 1. Динаміка надходження заявок на винаходи від національних та  

іноземних заявників у 2012-2017 рр., % 

 

 

Рис. 2. Країни-лідери в поданні заявок на винаходи за національною процедурою у 2017 р., % 

 

У 2017 р. національними заявниками подано 

майже 11,3 тис. заявок на винаходи та корисні 

моделі, що на 3,9 % менше порівняно з 2016 р. 

(табл. 1). Серед поданих переважають заявки на ко-

рисні моделі (79,7 %). Кількість заявок на винаходи 

від національних заявників збільшилася на 2,3 %. 

Протягом 2017 р. заявниками-юридичними осо-

бами подані близько 7,2 тис. заявок на винаходи і 

корисні моделі, це на 5,0 % менше порівняно з 2016 р. 

Активність фізичних осіб зменшилася на 1,7 %. 

Однак, як і в попередні роки, частка заявок на 

винаходи була вищою серед заявників-фізичних 

осіб (рис. 3). 

Найбільша частка заявок на винаходи і корисні 

моделі від юридичних осіб припадає на галузі 

“Освіта” і “Наукові дослідження та розробки” 

(89,3 %). Закладами освіти подана 4561 заявка на ви-

находи і корисні моделі (63,8 % від загальної кіль-

кості), а науковими організаціями – 1823 заявки 

(25,5 %). 

Кількість заявок, поданих закладами освіти, що-

року перевищує кількість заявок, поданих наукови-

ми організаціями (рис. 4). 

Винахідницька активність у промисловості за-

лишається низькою, промисловими підприємствами 

подано у 2017 р. 255 заявок на винаходи і корисні 

моделі, тоді як у 2016 р. 3339 заявок, що становить 
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2,6 % від їх частки у загальній кількості поданих 

заявок. Найбільш активними у поданні заявок у 

промисловості були підприємства з виробництва 

машин та устаткування фармацевтичних продуктів і 

препаратів, харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів та автотранспортних засобів (рис. 5). 

 

Таблиця 1 

Надходження заявок на винаходи і корисні моделі від національних заявників 
 

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 
2017 р. % 

до 2016 р. 

Усього заявок 12836 11701 10763 11705 11253 96,1 

Винаходи 2858 2457 2273 2232 2283 102,3 

юридичні особи 1597 1335 1128 1207 1197 99,2 

фізичні особи 1261 1122 1145 1025 1086 105,9 

Корисні моделі 9978 9244 8490 9473 8970 94,7 

юридичні особи 5970 5001 5295 6324 5953 94,1 

фізичні особи 4008 3243 3195 3149 3017 95,8 

 

Заявники-юридичні особи Заявники-фізичні особи 

  

Рис. 3. Співвідношення заявок на винаходи і корисні моделі, поданих національними заявниками у 2013-

2017 рр., % 

 

Рис. 4. Динаміка подання заявок на винаходи і корисні моделі закладами освіти та науковими 

організаціями у 2012-2017 рр. 
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Рис. 5. Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі за видами економічної діяльності заявників у 

2017 р., % 

 

 

Рис. 6. Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі за організаціями  

у 2017 р., % 
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Таблиця 2 

Заклади освіти з найвищою винахідницькою активністю 

(кількість заявок на винаходи і корисні моделі від національних заявників) 

Усього за закладами освіти 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

5042 4664 4281 4458 4561 

Національний університет харчових 

технологій 
485 446 354 294 277 

Національний університет біоресурсів і 

природоко-ристування України 
212 232 261 278 271 

Національний технічний університет 

України “Київський політехнічний 

інститут” 

196 229 203 223 221 

Національний аерокосмічний універси-

тет ім. М. Є. Жуковського “Харківський 

авіаційний інститут” 

68 138 135 122 160 

Буковинський державний медичний 

університет 
80 123 63 129 147 

Одеська національна академія харчових 

технологій 
98 122 82 83 138 

Тернопільська державна медична акаде-

мія ім. І. Я. Горбачевського 
37 48 65 95 128 

Вінницький національний технічний 

університет 
137 132 127 116 123 

Харківський національний медичний 

університет 
78 77 67 104 113 

Таврійський державний агротехнологіч-

ний університет 
61 76 100 86 101 

Ужгородський національний університет 34 59 75 38 91 

Національний університет “Львівська 

політехніка” 
100 102 78 75 88 

Одеський національний медичний 

університет 
104 101 71 60 86 

Національний медичний університет 

ім. О. О. Богомольця 
225 181 205 56 84 

Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького 
31 47 3 95 74 

Харківський національний автомобіль-

но-дорожній університет 
62 56 45 70 74 

Національний технічний університет 

“Харківський політехнічний інститут” 
76 103 80 91 70 

Вищий державний навчальний заклад 

України “Українська медична стома-

тологічна академія” 

3 50 57 78 69 

Донбаська державна машинобудівна 

академія 
63 43 57 45 69 

Національний гірничий університет 58 53 57 67 67 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 
34 51 64 76 66 

Східноукраїнський національний уні-

верситет імені Володимира Даля 
301 97 68 34 64 

Національна медична академія після-

дипломної освіти імені П. Л. Шупика 
53 41 35 59 61 

Київський національний університет 

технології та дизайну 
102 119 121 117 60 

Харківська національна академія місь-

кого господарства 
21 18 15 19 58 

Національний авіаційний університет 81 75 68 60 57 

Приазовський державний технічний 

університет 
59 50 45 58 57 

Інші 2183 1795 1600 1830 1687 
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Рис. 7. Розподіл заявок на винаходи і корисні моделі за регіонами  

у 2017 р., % 
 

У 2017 р. найвищою винахідницькою актив-

ністю відрізнялися організації, підпорядковані 

Міністерству освіти і науки України (МОН 

України), Міністерству охорони здоров’я України 

(МОЗ України), Національній академії наук України 

(НАН України), Міністерству аграрної політики і 

продовольства України, Національній академії 

медичних наук України, Національній академії 

аграрних наук України. Структуру подання заявок 

протягом 2017 р. наведено на рис. 6. 

Серед вищих навчальних закладів найбільш 

активними в поданні заявок виявилися Національ-

ний університет харчових технологій, Національний 

університет біоресурсів і природокористування Ук-

раїни, Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут” та ін. (табл. 2). 

Аналіз винахідницької активності в регіональ-

ному розрізі свідчить, що найбільше заявок пода-

ється заявниками м. Київ (3137 заявок) і Харківської 

області (1522). Високою активністю відрізняються 

також Дніпропетровська (956), Вінницька 

(941 заявка), Одеська (572), Львівська (465), Запо-

різька (398), Донецька (332), Тернопільська (306) 

області. Загалом заявниками цих регіонів протягом 

2017 р. подано понад 8,6 тис. заявок, або майже 77 % 

від загальної їх кількості (рис. 7). 

У 2017 р. зареєстровано майже 10,6 тисячі 

патентів на винаходи і корисні моделі на ім’я 

національних заявників, з них майже 9,4 тисячі 

складають патенти на корисні моделі (88,4 %). 

Частка патентів, виданих на ім’я юридичних осіб, 

становила 66,7 % (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

Реєстрація охоронних документів на винаходи і корисні моделі на ім’я національних 

заявників 

Усього заявок 
2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 

2017 р. % до 

2016 р. 

11689 10717 9551 10208 10589 103,7 

У т.ч. на ім’я юридичних 

осіб 
7464 6972 6316 6848 7061 103,1 

корисні моделі 6307 5799 5251 6025 6329 105,0 

винаходи 1157 1173 1065 823 732 88,9 

У т.ч. на ім’я фізичних осіб 4225 3745 3235 3360 3528 105,0 

корисні моделі 3639 3216 2784 2906 3036 104,5 

винаходи 586 529 451 454 492 108,4 
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Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У сучасній економіці 

України інтелектуальний потенціал ще не оціню-

ється належним чином: незатребуваність накопи-

ченого інтелектуального багатства стала однією з 

причин розпаду у свій час багатьох наукових і 

виробничих колективів, масового відтоку талано-

витих фахівців за кордон, технологічної деградації 

виробництва. 

Економічний розвиток України всупереч наяв-

ному потужному інтелектуальному потенціалу деда-

лі більше набуває досить вираженого сировинного, 

трудомісткого й енергоємного характеру, а сама 

держава вже стала постійним донором найроз-

винутіших країн з інтелектуальних ресурсів. 

Сучасна система охорони інтелектуальної влас-

ності практично перебуває на етапі свого станов-

лення та потребує подальшого удосконалення. 

Велика кількість порушень у сфері інтелектуальної 

власності вимагає запровадження широкого спектра 

заходів з її удосконалення. Створення державної 

системи охорони інтелектуальної власності стане 

міцним фундаментом для подальшого інновацій-

ного розвитку України, підвищення її конкурентно-

здатності на світовому ринку. 
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Анотація. У статті розглядаються вимоги до формування та удосконалення проектування 

сучасних готелів у відповідності до існуючих нормативів. Значна увага приділяється питанню вибору 
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MODERN APPROACHES TO PROBLEMS SOLVING OF HOTELS DESIGN 

AND CONTENT COMPLIANCE WITH NORMATIVE REQUIREMENTS 
 

Abstract. The article examines the requirements for the formation and improvement of modern hotels 
designing in accordance with the existing standards. Considerable attention is paid to the choice of a land 
plot for hotel placement as a key condition for its further successful functioning. The author also considers the 
issues of rational planning of the abutting territory, the conformity of the territory of the building with its 
functional organization, observance of norms concerning the area of the housing stock and other premises, as 
well as the conformity of the interior of the premise and its purpose. Successful decisions during the designing, 
as well as compliance with norms and standards in the hotel construction are the integral parts of the future 
effective development of its business. 

 
Keywords: hotel, motel, designing, design, interior. 

 
Постановка проблеми. Проектування готелів 

належить до одного з напрямів проектування гро-
мадських будівель. Швидкий розвиток сучасного 
інформаційного суспільства, зростаючий рівень ко-
мунікації людей та вимоги до якості життя та його 
комфорту вимагають удосконалення архітектурних 
характеристик готелів. Існуючі типові рішення та 
вимоги не дають достатнього переліку та набору 
інформації для набуття готелем індивідуальності. 
Постає проблема в правильному застосуванні нор-
мативних вимог до проектування готельних примі-
щень з метою удосконалення їх індивідуальних 
характеристик. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Основні правила проектування готелів відображені 
в працях авторів Писаревський І. М., Рябєв А. А., 
Мазаракі А. А., Головко О. М., Лінда С. М. [6, 7, 10]. 
Основи розроблення дизайн-проектів інтер’єрів, різ-
них за складністю і призначенням, відображено у 

працях Олійника О. П., Гнатюка Л. Р., Валюшко М. В., 
Іванова Л. А., Резвухіна Л. О., Новосельчук Н. Є. [8, 
9, 11].  

Проте сучасні наукові дослідження недостатньо 
висвітлюють багато важливих питань, зокрема: ви-
бору земельної ділянки для розміщення готелю як 
визначальної умови його подальшого успішного 
функціонування. Практичні дослідження свідчать, 
що проблемним також є питання раціонального пла-
нування прилеглої території, відповідності території 
забудови та її функціональної організації, дотри-
мання норм щодо площі житлового фонду та інших 
приміщень, а також відповідності інтер’єру примі-
щення та його призначення. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
сучасних умовах у зв’язку з розвитком туризму в 
Україні відзначається тенденція до збільшення 
місткості нових готелів. Будівництво готелів великої 
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місткості викликане передусім економічними мірку-
ваннями. Так, збільшення місткості призводить до 
підвищення відношення робочої площі до загальної; 
при цьому скорочується допоміжна площа по відно-
шенню до площі, наданої безпосередньо у розпоря-
дження гостей, а це дає можливість власнику 
скоротити питомі будівельні витрати. При збіль-
шенні готельних місць у великих готелях раціональ-
ніше використовується праця обслуговуючого пер-
соналу, клієнти мають можливість отримати значно 
комфортніший набір послуг при зменшенні витрат 
готелю на них. 

Готель – це основне підприємство індустрії 
гостинності, метою діяльності якого є прийом, 
обслуговування, забезпечення відпочинку і харчу-
вання відвідувачів. За розміром готелі поділяються 
на: 

‒ малі (до 100-150 номерів); 
‒ середні (від 100 до 300-400 номерів); 
‒ великі (від 300 до 600-1000 номерів); 
‒ гігантські (понад 1000 номерів) [6]. 
Зазвичай різні приміщення готелів групують за 

функціональними ознаками, що дозволяє організу-
вати між ними чіткі технологічні взаємозвʼязки, які 
відповідають санітарно-гігієнічним і протипожеж-
ним вимогам та сприяють зручності експлуатації 
готелю, а також підвищують комфорт проживання в 
ньому. До складу сучасних готелів згідно з ДБН 
В.2.2-20:2008 можуть входити такі групи приміщень 
і служб: приймально-вестибюльна, житлова, куль-
турно-дозвіллєва, фізкультурно-оздоровча, медич-
на, підприємств побутового обслуговування і тор-
гівлі, підприємств харчування, ділової діяльності, 
адміністрації і служб експлуатації, приміщень 
обслуговування, вбудовано-прибудованих підпри-
ємств і закладів [2].  

Склад додаткових приміщень, що підвищують 
комфорт готелю, не нормується і приймається згідно 
із завданням на проектування або за проектом. 
Житлова частина будинків готелів (номерний фонд) 
повинна бути функціональною і відокремленою. У 
випадку розташування приміщень готелів у складі 
багатофункціональних будинків, а також у випадках 
блокування приміщень готелів із іншими підпри-
ємствами та установами готелі повинні бути від-
окремлені, ізольовані та забезпечені самостійними 
входами і комунікаціями (вертикальними і горизон-
тальними) [2]. 

Функціональне призначення готелів істотно 
впливає на їхнє розташування в планувальній струк-
турі міста. Містобудівний аналіз розміщення готелів 
у планувальній структурі великих та найбільших 
міст дозволяє виділити кілька характерних прийомів 
їх розташування [4, 7]: 

‒ у центрі міста; 
‒ на територіях, що прилягають до центра; 
‒ у центрі житлових районів і мікрорайонів; 
‒ на межі міста; 
‒ за межами міста. 
Готелі, розташовані у центрі міста, є невід’єм-

ним планувальним елементом центральних площ 
міста, розташовуються на центральних магістраль-
них вулицях.  

Розташування готелів на межі міста і за його 
межами має свою специфіку. Такі готелі, як пра-

вило, призначені для автотуристів. Вони в основ-
ному розташовуються на основних автомагістралях 
міста, у зоні вʼїзду до великих міст.  

Однією з наступних проблем, яка породжена 
глобальною урбанізацією та перенасиченістю буді-
вель житлового характеру українських міст, є від-
сутність вибору земельних ділянок, які б відповіда-
ли типовим вимогам до проектування готелів та 
готельних комплексів. 

Втім, заміське розташування готелів також 
породжує певні складності, повʼязані з доступністю 
до центру міста і роботою окремих блоків готелю, 
таких, наприклад, як ресторан, перукарня, що розра-
ховані і на обслуговування міського населення. 

У зв’язку з цим слід розглянути основні сучасні 
нормативні акценти щодо проектування та дизайну 
готелів. Так, готельні комплекси є складними, най-
частіше унікальними спорудами; тому їхнє розмі-
щення в планувальній структурі міста є передусім 
відповідальним процесом. Своєю чергою, вибір 
ділянки для розташування готельного комплексу 
визначається багатьма факторами. 

Передусім ділянка, що обирається для розмі-
щення готелю, повинна відповідати вимогам сані-
тарно-епідеміологічних правил і гігієнічних норма-
тивів щодо рівнів природних та штучних радіо-
нуклідів, вмісту потенційно небезпечних для лю-
дини хімічних і біологічних речовин у повітрі, 
ґрунті, негативних фізичних факторів (шум, вібра-
ція, інфразвук, електромагнітні поля тощо) та ін. 
Розміщення й обʼємно-просторове рішення будин-
ків готелів повинні відповідати вимогам ДБН 360, 
ДБН В. 1.4-2.01, ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.2-9, ДБН 
В.2.2-15, ДБН В.2.2-17, ДБН В.2.3-4, ДСП 173, 
ДСанПіН 239, СанПіН 2605, СанПіН 3077 [1]. 

Слід акцентувати увагу на тому, що неабияке 
значення для готельних підприємств має прилегла 
територія. Сучасні вимоги передбачають розміщен-
ня на прилеглій території таких об’єктів: 

- спеціальних майданчиків перед входами в 
приміщення громадського і житлового призначення 
(з розрахунку не менше 0,2 м2 на одного прожива-
ючого); 

- майданчиків для стоянки автомобілів; 
- майданчиків для тимчасового паркування ав-

томобілів і автобусів для висадки та посадки паса-
жирів згідно з вимогами ДБН 360 і ДБН В.2.3-5 [1, 6]; 

- внутрішніх наскрізних проїздів, підʼїздів до 
головного та інших входів до готелю згідно з вимо-
гами ДБН 360 [1]. 

Кількість місць на автостоянках готелів, що 
мають у своєму складі відкриті для сторонніх відві-
дувачів підприємства харчування, побутового об-
слуговування і торгівлі, культурно-масового приз-
начення, рекомендується збільшувати з урахуван-
ням потужностей цих підприємств згідно з завдан-
ням на проектування (табл. 1). 

Відстань між житловими корпусами (будинка-
ми) готелів та автостоянкою визначається згідно з 
вимогами ДБН 360 та ДСП 173 [1] і повинна 
становити не більше 300 м, а до автостоянок не 
більше 75 м. 
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Таблиця 1 

Кількість місць на автостоянках 

залежно від категорії готелю (мотелю)* 

Види 

готелів 

Кількість місць, %, від кількості номерів 

при готелях категорій: * ** *** **** ***** 

Готелі 20 20 20 25 25 

Мотелі 100 100 100 100 100 

*Таблиця складена на підставі джерела 

ДСТУ 4269:2003 [5] 
 
До ділянок для розташування готелів слід 

застосовувати й архітектурно-ландшафтні критерії, 

а саме: наявність озеленення, водних поверхонь, 

рельєфу. Суттєвою перевагою є розташування поруч 

з готелем парку, саду або скверу. 

Тому в сучасних умовах під час проектування 

готелів слід правильно використовувати рельєфно-

ландшафтне довкілля для досягнення органічного 

звʼязку зовнішнього і внутрішнього простору. 

Однією з обовʼязкових умов будівництва готелю 

є те, що його ділянка має бути екологічно комфорт-

ною. Розташування готелю в екологічно кризових 

зонах міст є ризиковим для забудовника, оскільки 

санітарно-гігієнічні параметри його довкілля (чис-

тота повітряного басейну, рівень шуму, аерація, 

інсоляція) повинні відповідати нормативним вимо-

гам зазначених ДБН В.2.2-20:2008 [2]. 

 

Таблиця 2 

Загальна площа приміщень вестибюля 

готелю* 

Місткість  

(місць 

готелю) 

Площа приміщень, м2, не менше, і 

залежно від категорії готелю 

* ** *** **** ***** 

50 36 45 50 60 70 

100 70 90 90 100 120 

300 150 210 210 300 330 

500 - 300 300 350 400 

800 - - 400 480 560 

1000 - - - 600 - 

*Таблиця складена на підставі джерела 

ДБН В.2.2-20:2008 [2] 
 

Важливим моментом та запорукою успішного 

функціонування майбутнього готелю є відповід-

ність території та функціональної організації будів-

лі. Місткість готелів визначають кількістю номерів 

або числом спальних місць, тому дуже часто 

використовують обидва ці показники. Критерій 

місткості готелів використовують для того, щоб 

порівнювати за ступенем ефективності функціону-

вання подібні готельні підприємства. 

Для функціональної організації готелю істотне 

значення має також число входів у будинок. Готелі 

великої місткості й високого рівня комфорту зви-

чайно мають не менше 3-4 входів [4, 10]. 

Готелі малої місткості нерідко обмежуються 

двома входами (головним і до службово-побутового 

приміщення), а також вантажно-розвантажувальним 

майданчиком на господарському подвір’ї. 

Під час проектування сучасних готелів визнача-

ються групи основних функціональних приміщень, 

до яких належать: 

‒ група приймально-вестибюльних приміщень; 

‒ група приміщень житлової групи; 

‒ група приміщень харчування; 

‒ група приміщень адміністрації; 

‒ група підсобних і господарських приміщень. 

Вестибюльна група приміщень є головною в 

організації готелю, презентує його, формує перші 

візуальні враження про готель. У вестибюлі розмі-

щуються основні приміщення, які призначені для 

обслуговування гостей, відбувається організація ос-

новного технологічного процесу – організація при-

йому гостей, відвідувачів, багажу, розміщення, тор-

гове, побутове та екскурсійне обслуговування, на-

дання послуг поштового, телефонного зв’язку, бан-

ківських послуг [11]. Слід звернути увагу на те, що 

площа вестибюля у готелі згідно з ДБН В.2.2-

20:2008 повинна відповідати нормам, які наведені у 

табл. 2 [2, 11]. 

До приміщень житлової групи належать номери 

всіх типів і категорій, коридори, холи, вітальні, 

приміщення побутового обслуговування на поверсі. 

Залежно від прийнятого архітектурного планування 

та конструкторського рішення житлової частини 

будівлі, а також від категорії готелю площа номерів 

повинна складати від 54 до 70 % від площі забудови 

житлового поверху, площі приміщень для персоналу 

– 1,8-8,4 %, комунікації – 13,1-22 %, вітальні на 

житловому поверсі – 0-3,8 % [11]. 

Неабияким сучасним презентаційним акцентом 

готелю є житловий номер, що використовується як 

головне житлове приміщення і забезпечує його ос-

новну функцію з надання послуг із розміщення та 

проживання гостей. Поряд з цим житловий номер 

повинен виконувати функції універсального примі-

щення для забезпечення необхідних потреб гостей 

під час їх короткочасного проживання (відпочинку, 

умов праці, комунікацій). 

У зв’язку з цим під час проектування житлових 

номерів слід виділяти наступні функціональні зони: 

житлова кімната, прихожа, санвузол, кухня (у номе-

рах-апартаментах). 

Житлові номери у залежності від кількості кім-

нат поділяються на одно-, двох-, трьох- і багато-

кімнатні (номери-апартаменти). Структуру номера 

слід проектувати залежно від категорії готелю, рівня 

комфортності, місткості та його спеціалізації [11]. 

Зокрема, однокімнатний номер, який містить 

житлову кімнату, прихожу та санвузол, може бути 

одно-, двох-, трьох-, чотирьохмісним. Відповідно до 

категорії готелю та вимог, які зазначені у ДСТУ 

4269:2003 [5], площа житлових номерів повинна 

відповідати таким вимогам (табл. 3). 

Як свідчить аналіз практики проектування і 

будівництва готелів, житлову частину проектують із 

прямокутною, компактною, атриумною та ускладне-

ною формою плану. Готелі з прямокутною та 

ускладненою формою плану поширені більше, ніж із 

компактною й атриумною. Як зазначалося нами 
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раніше, на вибір форми плану неабиякий вплив 

справляють такі чинники: містобудівні особливості 

ділянки будівництва, її розмір і форма, санітарно-

гігієнічні і протипожежні вимоги, техніко-еконо-

мічні міркування, а також творчий задум архітек-

тора. 

Блок групи приміщень адміністрації повинен 

розташовуватися, як правило, на першому або 

другому поверсі готелю. Приміщення адміністрації 

повинне мати зручний зв’язок із блоками прий-

мально-допоміжних приміщень, а також житловими 

та блоками харчування. До складу групи приміщень 

адміністрації входять кабінети директора і його 

заступників, головного інженеpa, керуючого справа-

ми, кімнати відділу кадрів, планового відділу, від-

ділу постачання, бухгалтерії, архіву, інше. 

Як свідчить практика, під час проектування 

сучасних готельних приміщень не завжди дотриму-

ються і нормативних вимог щодо площі не лише 

номерного фонду, але й інших приміщень [8]. 

Так, у готелях місткістю 50-400 осіб площа 

адміністративного блоку обчислюється з розрахун-

ку 0,12-0,18 м2 на одне ліжко-місце. Для більших 

готелів також установлені відповідні нормативи. 

У готелях із високим рівнем комфорту передба-

чається також блок ділових, культурних та спортив-

но-рекреаційних приміщень, які містять: універ-

сальний зал для проведення конгресів, культурних 

заходів; приміщення для секційних засідань, пере-

говорів; експозиційний зал (салон) для організації 

виставок, демонстрації творів мистецтва, призначе-

них для продажу; сауну з баром і залом спортивних 

тренажерів; масажний зал; зал ігрових автоматів; 

кімнату (зал) для настільного тенісу тощо [5, 8]. 

Блок підсобних і господарських приміщень 

повинен функціонувати в готелях будь-якого типу. 

Це, зокрема, приміщення обслуговуючого персо-

налу, різні побутові майстерні, склади, білизняні 

брудної і чистої білизни. У невеликих готелях (до 

300 осіб) для цієї групи приміщень визначений 

норматив площі 0,33-0,39 м2 на одне ліжко-місце. 

Установлена також норма на шафи (білизняні) у 

господарських кімнатах невеликих готелів: 0,06-

0,04 м2 на одне ліжко-місце; на гардеробні шафи 

персоналу: 0,07-0,05 м2 на одну людину [2, 8]. 

Таблиця 3 

Вимоги до площі житлових номерів залежно від категорії готелю* 

№ 

з/п 
Вимога 

Категорія готелю 

* ** *** **** ***** 

1 Місць в одно-, двомісних номерах не менше ніж 60% 80% 100 % 100 % 100% 

2 Житлова площа однокімнатних номерів (без площі санвузла, 

коридора та балкона) в м2: 
     

1) одномісні; 8 9 10 12 14 

2) двомісні; 10 12 14 15 16 

3) тримісні; 14 16 - - - 

4) чотиримісні; 16 18 - - - 

5) для номерів, в яких кількість ліжок більше чотирьох, до площі 

чотиримісного номера додається на кожного наступного гостя 

4,5 м2; 

+ + - - - 

6) допущено відхил не більше ніж на 10 % житлової площі номерів, 

за умови збільшеної площі інших частин номера (лоджія, коридор 

тощо) і (або) підвищеної функціональності меблів 
+ + + - - 

3 Багатокімнатні номери - - + - - 

4 Багатокімнатні номери, які повинні мати щонайменше: вітальню 

площею не менше ніж 16 м2, спальню із санвузлом (ванна, душ, 

умивальник, унітаз), коридор з додатковим туалетом.  

Кількість — не менша ніж 5 % від загальної кількості номерів 

- - - + + 

5 Звукоізоляція номерів на рівні 35 дБА + + + - - 

 6  Усі номери з підвищеною звукоізоляцією дверей та вікон, яка 

забезпечує захист від вуличного шуму 
- - - 

+ - 

7 Усі номери з особливою звукоізоляцією стін, дверей та вікон, яка 

повністю запобігає проникненню стороннього шуму з вулиці та 

готельних приміщень 

- - - 
- + 

*Таблиця складена на підставі джерела ДСТУ 4269:2003 [5] 
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Одним із найважливіших господарських примі-

щень готелю є центральні білизняні чистої і брудної 

білизни. Вони повинні бути самостійними, ізольова-

ними одне від одного приміщеннями. Центральна 

білизняна чистої білизни повʼязується вантажним 

ліфтом із поверховими білизняними. Поруч повинне 

бути передбачене місце для лагодження і прасу-

вання білизни. Центральна білизняна для брудної 

білизни повʼязується з поверховими білизнопрово-

дом. Іноді приміщення для зберігання використаної 

білизни облаштовують у підвалі. Розміри білизня-

них кімнат також визначаються будівельними 

нормами. 

Значна увага повинна бути приділена розташу-

ванню та обладнанню технічних приміщень і уста-

новок. У великих багатоповерхових готелях для 

облаштування машинних і різних санітарно-техніч-

них відділень виділяється окремий технічний по-

верх. Тут розташовуються бойлерні, приміщення 

для кондиціонування повітря, вентиляційні камери, 

приміщення для лічильників, акумуляторна, транс-

форматорні, а також ремонтні майстерні для енерге-

тичної, санітарно-технічної, слюсарної, столярної та 

інших груп. 

У сучасних умовах під час проектування готелів 

особлива увага повинна приділятися відповідності 

інтер’єру приміщення та його призначення. На 

сучасному етапі готелі є одночасно і житловими, і 

громадськими будівлями, що визначає особливості 

формування їх інтерʼєрів. 

Інтерʼєр готелів – це організація внутрішнього 

простору будівлі, що являє собою зорово обмежене, 

штучно створене середовище, яке забезпечує нор-

мальні умови життєдіяльності людини. Це складне, 

багатопланове явище, яке здатне справляти величез-

ний естетичний психофізіологічний вплив на люди-

ну [9]. 

Сприятливі умови життєдіяльності людини в 

готелях забезпечуються завдяки створенню ком-

форту і в самому готелі, і на території, що прилягає 

до нього. Загальний комфорт внутрішнього прос-

тору готелів є інтегральним поняттям, яке містить 

екологічний, функціональний і естетичний комфорт 

середовища будь-якого приміщення готелю.  

У зв’язку з цим охарактеризуємо взаємозв’язок 

приміщення готелю та вимоги до його комфорту. 

Екологічний комфорт створюється оптималь-

ним для організму людини поєднанням темпера-

тури, вологості, швидкості руху повітря і впливу 

променистого тепла. Наприклад, у стані спокою або 

при виконанні легкої фізичної роботи температура 

взимку не повинна перевищувати 18-22 °С, а влітку 

23-25 °С; швидкість руху повітря взимку повинна 

складати 0,15 м/с, а влітку 0,2-0,4 м/с; відносна 

вологість - 40-60% [1, 2]. 

Функціональний комфорт визначає зручність 

експлуатації будь-якого приміщення. Він створює 

захист від довкілля, безпеку і здійснення усіх функ-

ціональних процесів життєдіяльності людини: сну, 

харчування, відпочинку, особистої гігієни, розва-

жання, ділових контактів. 

Естетичний комфорт визначає позитивний емо-

ційний настрій людини. Це забезпечується завдяки 

засобам і прийомам, за допомогою яких досягається 

обʼєднання всіх елементів інтерʼєру в єдине для 

сприйняття ціле. Естетичний комфорт інтерʼєру 

залежить передусім від гармонійності предметно-

просторового оточення, від того, наскільки досяг-

нута цілісність і погодженість його елементів [9]. 

Естетична організація середовища, або досяг-

нення краси інтер’єру, містить безліч різноманітних 

завдань. Головні з них – це композиція простору, 

колірне вирішення та обробка поверхонь, господар-

ська (дизайнерська) форма облаштування і меблів, 

вирішення декоративних деталей, освітлення, озеле-

нення, інше. 

Слід зауважити, що одним із найважливіших 

елементів інтерʼєру є колірне вирішення приміщень 

– розфарбування стін, підлог, обробка їх різними 

матеріалами (пластик, кераміка, гіпсокартон). Ко-

лірне вирішення інтер’єру створюється з викорис-

танням принципів контрасту і нюансу. В практиці 

використовуються обидва прийоми. Колір є актив-

ним засобом архітектури інтерʼєру. Поєднання яск-

равості і кольору формують пластику інтерʼєру, а 

також його просторову композицію [8, 9]. 

Отже, інтерʼєр будь-якого приміщення готелю 

повинен бути наділений рисами екологічного, функ-

ціонального та естетичного комфорту. 

Таким чином, на сучасному етапі розвитку еко-

номіки держави визначальним чинником наповнен-

ня бюджету є розвиток туристичного бізнесу, що 

спонукає інвесторів до будівництва готельних при-

міщень. Це вимагає дотримання норм під час проек-

тування та дизайну готелів і готельних комплексів. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведені нами дослі-

дження свідчать про те, що під час проектування 

готелів вибір земельної ділянки для їх розміщення є 

запорукою подальшого успішного функціонування 

цих закладів. В умовах урбанізації важливим є 

раціональне планування прилеглої території, дотри-

мання відповідності території забудови та її 

функціональної організації, дотримання норм щодо 

площі житлового фонду та інших приміщень, а 

також відповідності призначення приміщення та 

його інтер’єру. Вдалі рішення під час проектування, 

а також дотримання норм і нормативів у будівництві 

готелю є невід’ємною складовою майбутнього ефек-

тивного розвитку об’єкта бізнесу. У подальших нау-

кових дослідженнях ми плануємо детально розгля-

нути проблемні питання практичного застосування 

дизайну готельних приміщень і комплексів в 

сучасних умовах розвитку готельного бізнесу. 
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