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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЛЬОНОВМІСНИХ  

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Анотація. Україна має вікові надбання щодо вирощування та переробки льону. За останні роки льонарст-

во зазнало чи не найбільшої кризи серед інших галузей вітчизняного сільського господарства. Порівняно висока 

міцність, мала електризованість, висока термостійкість і здатність зберігати ці властивості в процесі  

експлуатації зумовили традиційне використання багатьох видів лляних тканин для виготовлення різноманіт-

них виробів побутового та технічного призначення. У статті охарактеризовано основні закономірності зно-

шування досліджуваних льоновмісних текстильних матеріалів. Розглянуто критерії підвищення зносостійкос-

ті льоновмісних текстильних матеріалів шляхом цілеспрямованого підбору волокнистого складу. Проаналізо-

вано показники розривальних характеристик тканин білизняного та платтяно-костюмного призначення, які 

мають велике значення при оцінці якості текстильного матеріалу та визначають здатність зберігати форму, 

чинити опір деформаціям згину, а також визначати його зносостійкість. Одержано нові результати щодо 

кінетики зношування льоновмісних текстильних матеріалів під дією прання. Аналізуючи отримані результати, 

встановлено, що тканини, які складаються лише з натуральних волокон, мають найменшу стійкість до тертя 

і найкращі гігієнічні показники – найменший показник питомого поверхневого електричного опору, високу   

гігроскопічність і капілярність. Льоновмісні текстильні матеріали, навпаки, характеризуються високою міц-

ністю на розривання та стирання, високою капілярністю, але невисокими гігієнічними показниками. Доведено 

та обґрунтовано доцільність застосування хімічних волокон у льоновмісних текстильних матеріалах, що  

дозволяє надати цим тканинам високих ефектів незминальності та малоусадковості при одночасному збере-

женні їх формостійкості та зносостійкості. 

 

Ключові слова: льоновмісний текстильний матеріал, розривальне навантаження, зносостійкість. 
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RESEARCH OF THE WEAR RESISTANCE OF FLAX-CONTAINING  

TEXTILE MATERIALS 
 

Abstract. Ukraine has an age-old heritage in growing and processing flax. In recent years, flax industry has 

experienced the largest crisis among other sectors of domestic agriculture. The relatively high durability, low 

electrization, high heat resistance and ability to maintain these properties during using have led to the traditional use of 

many types of linen fabrics for the manufacturing of various household and technical products. The article describes 

the basic patterns of the studied flax-containing textile materials wearing. The criteria of flax-containing textile 

materials wear resistance increase by purposeful selection of fibrous composition  are considered. Indicators of tensile 

breaking  characteristics of linen and dress&suit fabrics, which are of great importance in assessing the textile material 

quality and determining its shape stability,  resisting bending deformation as well as estimating wear resistance are 

analyzed. New results have been obtained regarding the kinetics of flax-containing textile materials wearing under the 

action of washing. Analyzing the results, it was found that fabrics consisting only of natural fibers have the least 

resistance to friction and the best hygienic parameters – the lowest index of surface resistivity, high hygroscopicity and 

capillarity. By contrast, flax-containing textile materials, are characterized by high tensile and friction resistance, high 

capillarity, but low hygienic performance. The expediency of using chemical fibers in flax-containing textile materials 

has been proved and substantiated, which allows to give these fabrics high effects of low wrinkling and shrinking while 

maintaining their  shape stability and wear resistance. 

 

Key words: flax-containing textile material, breaking load, wear resistance. 

 

JEL Classification: L 60 

DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2020-23-01 

 

 
Постановка проблеми. В останні роки значно 

збільшився попит на лляні та льоновмісні тканини 

завдяки їхнім гігієнічним та експлуатаційним влас-

тивостям: високій гігроскопічності, міцності, по-

вітропроникності та незначному питомому поверх-

невому електричному опору. Лляні тканини часто 

імітують, використовуючи суміші з синтетичними 

та бавовняними волокнами.  

Україна має вікові надбання щодо вирощування 

та переробки льону. За останні роки льонарство 

зазнало чи не найбільшої кризи серед інших галу-

зей сільського господарства. За прогнозами різних 

країн світу, льон як екологічно формуюча культура 

має позитивну перспективу для подальшого роз-

витку та забезпечення надходження на вітчизняний 

ринок продукції з льоновмісних текстильних мате-

ріалів. Саме тому його називають “золотом тексти-

лю” та “українським шовком”. Завдяки своїм уні-

кальним споживним властивостям лляні тканини 

незамінні для багатьох виробів. Так, висока гігіє-

нічність, зносостійкість та гарний зовнішній вигляд 

цих тканин зумовили широке їх застосування для 

пошиття столової, постільної, натільної білизни, 

швейного одягу та інших виробів [1]. Порівняно 

висока міцність, мала електризованість, висока 

термостійкість і здатність зберігати ці властивості в 

процесі експлуатації зумовили традиційне викорис-

тання багатьох видів лляних тканин для виготов-

лення різноманітних виробів побутового та техніч-

ного призначення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літерату-

ри, патентної інформації свідчить про широке          

використання для виготовлення технічних та побу-

тових текстильних матеріалів лляних та змішаних 

тканин [2-4]. При цьому використання тканин зі 

змішаних волокон підвищує довговічність виробів та 

покращує їхній зовнішній вигляд. Результати дослі-

джень свідчать про те, що лляний текстильний мате-

ріал має підвищену міцність, достатню повітро- та 

паропроникність. Проте введення синтетичних во-

локон у змішані тканини зумовить покращення  

експлуатаційних властивостей, від яких залежить 

зносостійкість тканини. Отже, актуальною пробле-

мою є дослідження властивостей льоновмісних текс-

тильних матеріалів, які характеризуються підвище-

ними властивостями зносостій-кості. 

Постановка завдання. Лляні тканини характе-

ризуються високою гігроскопічністю, вологоємніс-

тю, міцністю, стійкістю проти гниття. Одяг з льону 

позитивно впливає на фізичний та емоційний стан 

людини, збільшує опірність організму до різних 

хвороб, сприяє збереженню здоров’я. Отже, метою 

статті є дослідження впливу волокнистого складу 

текстильних матеріалів із лляних та змішаних           

волокон на експлуатаційні властивості. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для забезпечення тривалої експлуатації текстильні 

матеріали повинні мати високі механічні власти-

вості, тому ці властивості відносять до найважли-

віших. Розривальне навантаження – це досить важ-

ливий показник, але він не дає повної характерис-

тики зносостійкості та терміну придатності лляних 

текстильних матеріалів. За зміною величини розри-

вального навантаження текстильних матеріалів ще 

не можна зробити об’єктивний висновок про їх 
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зношування, оскільки для порівняння можуть бра-

тися зразки різного волокнистого складу і різнорід-

на за структурою пряжа [5, 6]. Крім того, текстиль-

ні матеріали в процесі експлуатації майже завжди 

піддаються не одноразовій дії поступово зростаю-

чої сили розтягу, що доводить їх до руйнування, а 

комплексу механічних дій. 

Для дослідження зносостійкості було розробле-

но 4 зразки тканин білизняного та платтяно-кос-

тюмного призначення ПРАТ “Едельвіка” (м. Луцьк). 

Оскільки на показники цих властивостей важливий 

вплив має волокнистий склад, то тканини підбира-

лися таким чином, щоб їхній волокнистий склад був 

різним. Об’єктами дослідження служили тканини, 

які виготовляються з натуральної (лляна) та зміша-

ної (з різним відсотком лляних, бавовняних, віскоз-

них, поліакрильних і ацетатних волокон) пряжі. (вар. 

2-4). За базову обрано тканину (вар. 1), виго-товлену 

з лляної пряжі лінійної густини 29 текс2 за осно-

вою та за утоком, полотняного переплетення.           

Характеристику досліджуваних текстильних мате-

ріалів наведено у таблиці 1. 

Розривальні характеристики розтягу зали-

шаються основними критеріями для оцінки меха-

нічних властивостей текстильних матеріалів. Вони 

мають велике значення при оцінці якості текстиль-

ного матеріалу та визначають здатність зберігати 

форму, чинити опір деформаціям згину, а також 

визначати його зносостійкість [7, 8].  

Міцність лляних тканин змінюється залежно 

від поверхневої густини, тому важко порівнювати 

між собою величини розривальних навантажень із 

різною поверхневою густиною, товщиною та во-

локнистим складом. Аналіз табл. 2 показує, що 

розривальне навантаження збільшується зі збіль-

шенням поверхневої густини, навіть коли товщина 

зменшується. Так, у вар. 2 при найбільшій поверх-

невій товщині (225 г/м
2
) розривальне навантаження 

найбільше і становить за основою 1310 Н та за 

утоком – 1395 Н.  

 

Таблиця 1 

Характеристика досліджуваних льоновмісних текстильних матеріалів  

Вар 

зр. 

Вид і лінійна густина  пряжі (нитки), 

склад сировини /текс 
Перепле-

тення 

Поверхнева 

густина, 

г/м
2
 

Тов-

щина, 

мм 

Щільність, 

кількість  ниток на 

10 см 

основа уток основа уток 

1 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 100%, 

29 текс 2 

полот-

няне 
180 0,58 61 66 

2 
Льон 100%, 

29текс 2 

Льон 80%, 

Віскоза 20%, 

29 текс 2 

жакар-

дове 
225 0,44 215 196 

3 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 20%, 

Бавовна 30%, 

Поліакрил 50%, 

29 текс 2 

дрібно-

візерун-

кове 

202 0,73 171 176 

4 

Льон 33%, 

Ацетатне 67% 

29 текс 2 

Льон 33%, Ацетатне 

67%, 

29 текс 2 

полот-

няне 
144 0,28 231 208 

 

Таблиця 2 

Дослідження розривних характеристик льоновмісних 

 текстильних матеріалів  

Вар 

зр. 

Вид і лінійна густина  пряжі (нитки), 

склад сировини /текс 

Поверх-

нева гус-

тина, 

г/м
2
 

Розривальне наван-

таження, Н 

Видовження на мо-

мент розірвання, % 

основа уток основа уток основа уток 

1 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 100%, 

29 текс 2 
180 370 746 14 16 

2 
Льон 100%, 

29текс 2 

Льон 80%, 

Віскоза 20%, 

29 текс 2 

225 1310 1395 6 10 

3 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 20%, 

Бавовна 30%, 

Поліакрил 50%, 

29 текс 2 

202 852 695 16 31 

4 

Льон 33%, 

Ацетатне 

67% 

29 текс 2 

Льон 33%, Ацетатне 

67%, 

29 текс 2 

144 890 641 22 24 
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Визначальний вплив на розривальне наванта-

ження має також і щільність тканини. Збільшення 

щільності ниток за основою чи утоком приводить 

до збільшення розривального навантаження за 

основою чи утоком. Так, у вар. 4 при щільності 

ниток на 10 см за основою становить 231, розри-

вальне навантаження рівне 890 Н, а при щільності 

208 ниток на 10 см за утоком розривальне наванта-

ження становить 641 Н. Зразок вар. 1 має найменшу 

щільність за основою (61 нитку на 10 см), що зумо-

вило і найменше розривальне навантаження – 370 Н. 

Досліджуваний зразок вар. 2 має меншу щіль-

ність за утоком (196 ниток на 10 см), ніж за осно-

вою (215 ниток на 10 см) при розривальному на-

вантаженні за утоком 1395 Н, а за основою –              

1310 Н. Це пояснюється міцністю ниток віскози, які 

присутні у тканині за утоком. У зразку вар. 3 щіль-

ність за основою становить 171 нитку на 10 см та 

176 ниток на 10 см за утоком при розривальному 

навантаженні за основою 852 Н та за утоком –             

695 Н. Це можна пояснити наявністю в тканині за 

утоком, окрім волокон льону, волокна бавовни та 

поліакрилу. Розривальне навантаження і видовжен-

ня на момент розірвання визначаються молекуляр-

ною та надмолекулярною структурою волокон, а 

також залежать від міцності зв’язків у ланцюгах і 

між ними, від числа ланцюгових молекул, від фор-

ми і довжини молекул. 

При розтягуванні в напрямку основи або утоку 

міцність тканин залежить від міцності і кількості 

поздовжніх ниток у досліджуваному зразку, які 

безпосередньо приймають навантаження [9, 10]. 

Величина видовження на момент розірвання 

пов’язана з видовженням текстильних волокон, яке 

найкраще проявляється в структурі матеріалу, із 

скрученістю пряжі або ниток, із переплетенням. 

Величина видовження тканини знаходиться у пря-

мій залежності від кількості згинів нитки, що при-

падають на одиницю її довжини. Кількість згинів 

визначається переплетенням тканини. Так, дослі-

джуваний зразок вар. 3 із дрібновізерунковим пе-

реплетенням характеризується найбільшим видов-

женням на момент розірвання за основою 16 % та 

за утоком – 31 %. Це пояснюється характерною для 

цього переплетення великою кількістю згинів ни-

ток. 

Видовження на момент розірвання є важливим 

показником у виробництві льоновмісних текстиль-

них матеріалів, оскільки його величина робить 

певний вплив на експлуатаційні властивості тка-

нин. Тканини, які мають найбільше видовження на 

момент розірвання, зазвичай деформуються в про-

цесі експлуатації. Згідно з дослідженнями най-

меншим видовженням на момент розірвання воло-

діє зразок вар. 2, який становить за основою 6 % та 

за утоком – 10 %. 

У процесі багаторазового прання лляні текс-

тильні матеріали піддаються довготривалим діям 

комплексу фізико-хімічних і механічних факторів. 

До фізико-хімічних факторів відносяться дія мию-

чого засобу, температури і вологи, до механічних – 

мокре стирання матеріалу до матеріалу і деталей 

пральної машинки, багаторазові деформації розтя-

гування, згину, стиснення і кручення. При нагрі-

ванні та намоканні льоновмісних текстильних ма-

теріалів поглинаюча ними теплова енергія перет-

ворюється на енергію руху молекул та атомів, що 

призводить до послаблення міжмолекулярних 

зв’язків та збільшення рухомості молекул, що ро-

бить волокна менш міцними і більш схильними до 

деформації. В результаті цих дій спостерігається 

зміна механічних властивостей текстильних мате-

ріалів: збільшення деформації, зниження міцності 

та ін. 

Всі зразки льоновмісних текстильних матеріа-

лів досліджувалися за основою, оскільки під час 

експлуатації навантаження на матеріал припадає на 

систему ниток основи. 

Після аналізу отриманих даних можна відзна-

чити, що внаслідок багаторазового прання відбу-

вається зниження розривального навантаження у 

всіх зразках. Це пов’язано з накопиченням у по-

верхневих шарах волокон продуктів деструкції. 

Результати проведених досліджень розривальних 

характеристик льоновмісних текстильних матеріа-

лів після багаторазового прання наведені у таблиці 3. 

Найбільший спад показників розривального на-

вантаження у досліджувальних зразків за основою 

спостерігається у вар. 4, після багаторазового пран-

ня він має значення 78,3 % порівняно з початковим 

значенням. Це пояснюється особливостями волок-

нистого складу зразка, в якому присутні волокна 

ацетату, та полотняним переплетенням. 

Необхідно звернути увагу на те, що найменша 

різниця у показниках розривального навантаження 

порівняно з початковим є у матеріалі вар. 1 – 37 Н, 

він втратив лише 10 % своєї міцності. Це можна 

пояснити будовою лляного волокна та накопичен-

ням продуктів деструкції на його поверхні, що 

виконали захисну функцію. 

Аналіз зміни розривального навантаження дос-

ліджувальних льоновмісних текстильних матеріалів 

свідчить про особливу роль волокнистого складу 

зразків. Так, зразок вар. 2 характеризується най-

більшим значенням розривального навантаження 

після багаторазового прання і становить 1053 Н. 

Різниця у показниках розривального навантаження 

порівняно з початковим становить 257 Н, він втра-

тив 19,6 % своєї міцності і посідає друге місце за 

втратою міцності серед усіх зразків. Це пояснюєть-

ся наявністю в складі віскозних волокон, які суттє-

во зменшують свою міцність після мокрих обробок. 

Досліджуваний зразок вар. 1 має найменшу щіль-

ність за основою, що зумовило і найменше розри-

вальне навантаження – 333 Н. 
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Таблиця 3 

Характеристика досліджуваних лляних текстильних матеріалів  

після багаторазового прання 

Вар 

зр. 

Вид і лінійна густина  пряжі (нитки), 

склад сировини /текс 

Щільність, 

кількість ниток на  

10 см 

Розривальне 

наван-

таження, 

Н 

Видовження 

на момент розір-

вання, 

% 

 основа уток основа уток основа основа 

1 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 100%, 

29 текс 2 
61 66 333 25 

2 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 80%, 

Віскоза 20%, 

29 текс 2 

215 196 1053 14 

3 
Льон 100%, 

29 текс 2 

Льон 20%, 

Бавовна 30%, 

Поліакрил 50%, 

29 текс 2 

171 176 727 22 

4 

Льон 33%, 

Ацетатне 67% 

29 текс 2 

Льон 33%, Ацетатне 

67%, 

29 текс 2 

231 208 697 22 

 

 

Аналіз табл. 3 свідчить, що величина видов-

ження на момент розірвання льоновмісних текс-

тильних матеріалів залежить від видовження воло-

кон. Також суттєву роль відіграють елементи будо-

ви та способи оброблення цих матеріалів. У всіх 

досліджуваних зразках спостерігається збільшення 

видовження на момент розірвання, і лише у зразка 

вар. 4 цей показник залишився без змін. Так, най-

більше значення видовження на момент розірвання 

за основою у зразках знаходиться у вар. 1 і стано-

вить 25 % після багаторазового прання. Це пояс-

нюється більшою кількістю перекриття ниток, що 

припадають на одиницю довжини. Встановлено, що 

текстильні матеріали, які мають найбільше видов-

ження на момент розірвання, у процесі експлуатації 

деформуються. 

Найменшим показником видовження на момент 

розірвання характеризується зразок вар. 2 і за осно-

вою становить 14 % після багаторазового прання. 

Це пояснюється наявністю в складі тканини віскоз-

ного волокна і жакардового переплетення.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведені дослідження з 

визначення показників, що характеризують міц-

ність на розривання льоновмісних текстильних 

матеріалів, охарактеризували критерії, які призво-

дять до зносу тканин. Аналізуючи отримані резуль-

тати, встановлено, що тканини, які складаються 

лише з натуральних волокон, мають найменшу 

стійкість до тертя і найкращі гігієнічні показники – 

найменший показник питомого поверхневого елек-

тричного опору, високу гігроскопічність і капіляр-

ність. Льоновмісні текстильні матеріали, навпаки, 

характеризуються високою міцністю на розривання 

та стирання, високою капілярністю, але невисоки-

ми гігієнічними показниками.  

Результати проведеного дослідження свідчать 

про доцільність збалансованого поєднання          

гігієнічних та експлуатаційних властивостей текс-

тильних матеріалів, що досягається шляхом засто-

сування тканин зі змішаним волокнистим складом. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ДИЗЕЛЬНИХ 

ПАЛИВ ДОБАВКАМИ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ 

 
Анотація. Проаналізовано вплив багатофункціональних пакетів добавок різних виробників на дизельні па-

лива з метою покращення експлуатаційних властивостей. Для проведення досліджень використано дизельне 

паливо виробництва ПАТ “Укртатнафта”. Для покращення фізико-хімічних показників використовували до-

бавки Keropur® DP Energy виробництва концерну BASF (Німеччина) та добавки Сhimec EP Line компанії 

Chimec (Італія). Метою даної публікації є проведення випробувань та визначення впливу багатофункціональних 

добавок європейських виробників на фізико-хімічні показники та зниження відпрацьованих газів дизельного 

палива. Використання багатофункціональних пакетів добавок для дизельного палива дозволяє підтримувати 

чистоту системи впорскування палива двигуна на необхідному технічному рівні, що забезпечує оптимальний 

склад паливно-повітряної суміші і гарантує найбільш повне та ефективне її згорання. При цьому значно зни-

жується рівень викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах – сажі, незгорілих вуглеводнів, чадного газу і 

оксидів азоту, а також на 2-5 % знижується витрата дизельного палива і, відповідно, виділення вуглекислого 

газу. 
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IMPROVING THE QUALITY OF DIESEL FUELS BY 

ADDITIVES OF DIFFERENT PRODUCERS 
 

Abstract. The effect of multifunctional additive packages of different manufacturers on diesel fuels is analyzed in 

order to improve the performance properties of these fuels. Diesel fuel produced by Ukrtatnafta PJSC was used for the 

research. Keropur® DP Energy additives from the BASF Concern (Germany) and Chimec EP Line additives from 

Chimec (Italy) were used to improve the physico-chemical properties. The purpose of this publication is to conduct tests 
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and determine the impact of multifunctional additives of European manufacturers on the physico-chemical parameters 

and the reduction of harmful emissions of diesel fuel. The use of multifunctional diesel fuel additives allows to maintain 

the purity of the engine fuel injection system at the required technical level. Thus, the optimal composition of the fuel-

air mixture is ensured and its most complete and efficient combustion is guaranteed. This significantly reduces the level 

of harmful substances in the exhaust gases - soot, unburnt hydrocarbons, carbon monoxide and nitrogen oxides, as well 

as 2-5% reduced consumption of diesel fuel and, accordingly, carbon dioxide evolution. 
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Постановка проблеми. Економічний розвиток 

країни багато у чому залежить від забезпечення 

постійно зростаючої потреби економіки в моторних 

паливах. На сьогодні та в найближчій перспективі 

обсяг споживання нафтопродуктів залишатиметься 

високим. Науково-технічний прогрес у галузі авто-

мобілебудування разом із підвищенням еколо-

гічних вимог та умов експлуатації автотранспорту 

висуває високі вимоги до якості моторних палив, у 

тому числі дизельних. Використання добавок дає 

можливість забезпечити виконання сучасних вимог 

до якості таких палив. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Окремим аспектам функціонування нафтохімічної 

промисловості України присвячені праці таких 

науковців, як П. Топільницький, Б. Бугай, О. Гай-

дай, С. Зубенко, О. Гринишин, В. Бростов, С. Бой-

ченко та інші [1-3]. Зокрема, праці П. Топіль-

ницького присвячені розробленню та впроваджен-

ню деемульгаторів для зневоднення нафт, 

нейтралізаторів та інгібіторів корозії нафтозаводсь-

кого обладнання, вивченню дії депресорних приса-

док у дизельних паливах та зріджених газах, роботи 

С. Бойченка – проблемам ефективного та раціо-

нального використання паливно-мастильних ма-

теріалів та технічних рідин. У наших попередніх 

публікаціях досліджено якість світлих нафто-

продуктів, проблеми та перспективи ринку даної 

продукції [4-6].  

Постановка завдання: провести випробування 

та визначити вплив багатофункціональних добавок 

європейських виробників на фізико-хімічні показ-

ники та зниження шкідливих викидів дизельного 

палива. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Дизельне паливо (ДП) - одне з найбільш популяр-

них видів пального, що використовується для 

двигунів внутрішнього згоряння. Воно більш еко-

номічне, ніж бензин, до того ж, ціна його дещо 

нижча [7]. Основними показниками його експлуа-

таційних властивостей є цетанове число, фракцій-

ний склад, в’язкість та густина, чистота палива, 

температура спалаху, низькотемпературні характе-

ристики палива. На роботу паливної системи і за-

гальні характеристики двигуна в цілому значно 

впливають якість та склад палива. В основному це 

стосується потужності і витрат. Неякісне паливо 

призводить до руйнування двигуна у результаті 

підвищеного навантаження і зносу рухомих          

елементів. Покращені експлуатаційні властивості 

даних палив досягаються введенням багато-

функціональних пакетів добавок.  

Для проведення досліджень використано ди-

зельне паливо виробництва ПАТ “Укртатнафта”, яке 

відповідає вимогам нормативних документів [8]. 

Для покращення фізико-хімічних показників 

(підвищення екологічності палив) використовували 

добавки Keropur® EnergyDP виробництва концерну 

Basf (Німеччина) та добавки Chimeс EP-D plus 

компанії Chimec (Італія). Дані пакети добавок є 

повністю синтетичними та багатофункціональ-

ними, мають властивості з підтримання чистоти 

(keep clean) і очищення (clean-up) паливної систе-

ми, що дозволяє оптимізувати процес утворення 

паливно-повітряної суміші і забезпечити її макси-

мально ефективне згорання, в результаті зни-

жуються витрати палива і зменшується емісія 

шкідливих відпрацьованих газів. Добавки ефектив-

но захищають паливну систему автомобіля, а також 

все паливне обладнання АЗС, нафтобаз і транспор-

ту, що перевозить паливо, від корозії. Деемульга-

тор, що входить до складу обох добавок, забезпечує 

оптимальний фазовий розподіл між дизельним 

паливом і водою, що з урахуванням високої схиль-

ності дизельного палива до емульгування є важли-

вим для запобігання потрапляння слідів води в 

паливний бак при заправці.  

Добавки містять також спеціальний піногасник, 

який істотно знижує об’єм піни, що утворюється 

при заправці та перекачуванні палива, і прискорює 

її осадження. Комплекс компонентів, що входять до 

складу добавки, дозволяє значно підвищити 

окиснювальну стабільність дизельного палива при 

тривалому зберіганні, зокрема при додаванні до 

дизельного палива нестабільних вуглеводневих 

фракцій [9]. 

Ефективність мийних добавок з підтримки чис-

тоти системи упорскування дизельного двигуна 

була визначена за найбільш поширеним стандарти-

зованим методом CEC-F23-A-01 [10]. Незважаючи 

на стандартизований метод випробувань, є безліч 

факторів, які істотно можуть впливати на кінцевий 

результат. Наприклад, одне і те ж паливо може дати 

різні результати випробування на двох моторах 

одного типу. Тому при проведенні на моторному 

стенді порівняльного випробування двох добавок 

використовується один і той самий двигун, одна 

моторна олива, дизельне паливо однієї партії, а 
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порівняльні випробування проводяться один за 

одним, близько за часом, тобто варіюється виключ-

но тільки присадка (т.зв. back-to-back - тест). Від-

творюваність результатів досліджень забезпечуєть-

ся постійним калібруванням двигуна за допомогою 

спеціально призначеного для цих цілей стандартно-

го палива фірми “Haitermann”. 

Для дизельних палив високої якості на ринках 

країн з законодавчо регульованими рівнями емісії 

автомобільного транспорту найбільш типовим є 

обмеження потоку менше 70 %. Для брендових 

палив більшості провідних європейських виробни-

ків середній рівень обмеження потоку менше 65 %, 

а кращі дизельні палива преміум-сегмента євро-

пейського ринку показують обмеження потоку 

менше 30 %. 

Чистота інжекторних форсунок і пов’язане з 

цим оптимальне утворення й горіння паливо-

повітряної суміші є одним з визначальних факторів, 

що впливають на ефективну і тривалу роботу дви-

гуна, зниження емісії шкідливих відпрацьованих 

газів і економію палива. 

Особливо актуальним стає питання мінімізації 

схильності дизельного палива до нагароутворення 

для дизельних двигунів сучасних конструкцій з 

прямим впорскуванням палива (двигуни Common 

Rail з тиском впорскування до 1500 бар). 

У Всесвітній паливній хартії відсутні вимоги до 

дизельних палив щодо захисту металів від корозії, 

оскільки корозія може становити значну проблему 

в інфраструктурі виробництва і споживання палива. 

Пакети присадок містять високоефективні інгібіто-

ри корозії, дія яких досліджується за стандартним 

методом ASTM D865 A mod. (аналог NACE ТМ-01-

72; суміш ДП-вода 10:1, впродовж 4 годин, за тем-

ператури 60 °С). У модифікації В даного стандарту 

застосовується солона вода, що імітує морську. 

Вміст інгібітора в пакеті підбирається таким 

чином, щоб при тих дозуваннях, які зазвичай засто-

совуються, забезпечувався достатній антикорозій-

ний захист в більшості представлених на ринку 

марках дизельного палива. У разі особливо критич-

них палив підбір величини дозування може мати 

вирішальне значення. 

У стандарті BNPe Foam Rig Test (NF M 07-075) 

вимірюється обсяг піни, що утворюється при             

впорскуванні дизельного палива тонким струменем 

під тиском в калібровану комірку, а також час пов-

ного осадження піни. Відповідно до рекомендацій 

Всесвітньої паливної хартії, розділ 4, вони не по-

винні відповідно перевищувати 100 мл і 15 с [11].  

Одним з основних компонентів багато-

функціональних пакетів є спеціальна органічна 

поверхнево-активна речовина. Її введення в склад 

дизельного палива не повинно призводити до поси-

лення емульгованості води в ньому. Тому до складу 

пакета обов’язково вводиться деемульгатор, який 

забезпечує і покращує (у порівнянні з базовим ди-

зельним паливом) оптимальне фазове розділення 

між дизельним паливом і водою.  

Випробування проводилося за стандартом 

ASTM 1094. Після струшування суміші дизельного 

палива з водним фосфатним буферним розчином 

через 5 хвилин і через 4 години візуально оці-

нюються зміна обсягу водного шару, ступінь сепа-

рації органічної і водної фаз, а також стан розмежу-

вання фаз [12]. Окиснювальна стабільність дизель-

ного палива регламентується стандартами, зокрема 

EN 590 [12]. Рівень нерозчинних продуктів окис-

нення у випробуванні по ASTM D 2274 не повинен 

перевищувати 25г/м
З
. 

Результати досліджень. Для визначення ефек-

тивності добавок щодо підтримки чистоти спочатку 

було досліджено вихідне паливо без додавання 

добавок. Отримана величина обмеження потоку, 

що характеризує схильність дизельного палива до 

нагароутворення на форсунці, для базового палива 

складала 79,4 %. Це значення знаходиться на рівні 

результатів типових палив, що відповідають євро-

пейському стандарту EN 590. 

При додаванні в паливо добавки Keropur® DP 

ENERGY в кількості 150 мг/кг після 10 год. випро-

бування обмеження потоку склало 58,4 % (табл. 1). 

Зниження обмеження потоку на більше ніж 20 % 

означає хорошу ефективність добавки в даному 

паливі щодо підтримання чистоти системи впорс-

кування (ефект Keep Clean). 

 

 

Таблиця 1 

Ефективність палива з підтримання чистоти  

(Keep Clean) і очищення (clean-up) форсунок 

Продукт Дозування, ppm 

Підняття голки форсунки 0,1 мм 
Середнє 

значення 

Ф. 1 Ф. 2 Ф. 3 Ф. 4 Обме-

ження по-

току, % 
Обмеження потоку, % 

Базове ДП 0 79,6 78,4 83,6 76,1 79,4 

Keropur DP ENERGY 150 59,6 54,7 64,6 54,7 58,4 

Keropur DP 4510 150 67,7 68,8 66,0 70,2 68,2 

Chimeс EP-D plus 190 – – – – 52,0 
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Таблиця 2  

Результати дослідження дизельного палива на корозію при додаванні добавки Chimeс EP-D plus 

Присадка Дозування, мг/кг Оцінка за шкалою  NACE 

Базове ДП (метод А) 0 В 

Keropur DP ENERGY (метод А) 150 А 

Базове ДП (метод В) 0 Е 

Keropur DP ENERGY(метод В) 150 С 

Chimeс EP-D plus (метод В) 190 В++ /A class 

 

 

Порівняння цього результату з даними для най-

більш поширених на європейському ринку дизель-

них палив показує, що паливо ПАТ “Укртатнафта” 

з добавкою Keropur® DP ENERGY в дозуванні вже 

150 мг/кг за схильністю до нагароутворення може 

бути віднесене до сегмента брендових марок про-

відних міжнародних компаній, таких як Esso, Shell 

та ін. При додаванні в паливо добавки Chimeс EP-D 

plus у кількості 190 мг/кг після 10 год. випробуван-

ня обмеження потоку склало 52 %, що теж є висо-

ким результатом. 

Додатково було проведено випробування ефек-

тивності добавки на очищення. При цьому забруд-

нені форсунки після прогону на базовому дизпаливі 

і визначення обмеження потоку монтуються у дви-

гун без очищення від утвореного нагару. Потім 

двигун проганявся по стандартному циклу вже на 

дослідженому паливі з пакетом добавок Keropur DP 

ENERGY в дозуванні 150 мг/кг. У даному випадку 

обмеження потоку знижується з 79,4 % (базове 

дизельне паливо) до 68,2 %, тобто більше половини 

відкладень, що утворилися, видаляються всього за 

один прогін протягом 10 год. (табл. 1). Такий ре-

зультат даного випробування вважається прийнят-

ним для європейських палив.  

При визначенні корозійної дії дизельного пали-

ва з додаванням пакетів добавок встановлено, що 

базове дизельне паливо проявляє відносно високу 

корозійну активність за стандартом ASTM D665 А, 

а у варіанті В (з морською водою) площа корозії 

становить понад 75%. Корозію, однак, можна пов-

ністю інгібувати при додаванні в паливо багато-

функціонального пакета Keropur® "DP ENERGY в 

дозуванні 150 мг/кг (за методом А). В значно більш 

жорсткому варіанті В дослідження спостерігається 

істотніше гальмування корозійних процесів.             

Додавання добавки Chimeс EP-D plus у кількості                    

190 ррm також істотно зменшує корозійну дію ди-

зельного палива. Результати наведені в табл. 2. 

Загальноприйнятою для сегмента брендових 

дизельних палив вважається повна відсутність ко-

розії сталі у варіанті ASTM D 665 А (з дистильова-

ною водою) і допускається обмежена корозійна 

активність у варіанті В з морською водою. Дизель-

не паливо ПАТ “Укртатнафта” з пакетом Keropur® 

DP ENERGY в дозуванні 150 мг/кг та Chimeс EP-D 

plus в дозуванні 190 мг/кг ці вимоги повністю задо-

вольняє. 

Проведення випробувань на визначення анти-

пінних властивостей показало, що застосування у 

дизельному паливі пакета добавок Keropur® DP 

ENERGY в концентрації 150 мг/кг дозволяє знизи-

ти об’єм піни, що утворюється, на 64 % з 110 до         

40 мл і скоротити час осадження піни в 4 рази від 

40 до 10 секунд (табл. 3). Застосування у дизельно-

му паливі пакета добавок Chimeс EP-D plus в дозу-

ванні 190 мг/кг дозволяє знизити об’єм піни, що 

утворюється, на 55 % з 110 до 50 мл і скоротити час 

осадження піни в 6,7 рази від 40 до 6 секунд.  

Таким чином, за даними показниками паливо з 

добавками перевершує загальноприйняті рекомен-

дації Всесвітньої паливної хартії. 

При проведенні дослідження на визначення 

ефективності сепарування води встановлено, що 

базове паливо демонструє у даному дослідженні 

помітну емульгованість води. Додавання 150 мг/кг 

добавки Keropur® ЕР ENERGY та Chimeс EP-D 

plus у дозуванні 190 мг/кг ефективно покращує 

поведінку ДП при сепаруванні води, як через 5 хв., 

так і після 4-годинної витримки. В табл. 4 надано 

отримані експериментальні дані. 

 

 

Таблиця 3 

Результати випробувань на антипінність при використанні  добавок Keropur® DP ENERGY 

Добавка Об’єм піни (мл) Час осадження піни (с) 

Базове ДП (метод А) 
110 40 

Базове ДП + Keropur DP ENERGY 
40 10 

Базове ДП + Chimeс EP-D plus 
50 6 
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Таблиця 4  

Результати випробування дизельного палива на ефективність сепарування води  

при використанні добавок 

Присадка 
К-сть, 

мг/кг 

Час, 

хв 

Границя 

разділення 

фаз, бали 

Фаза 

дизпалива, 

бали 

 

Водяна фаза, 

бали 

Втрата 

води, 

л 

Базове ДП 0 5 4 2 3 1 

Keropur DP ENERGY 150 5 3 2 1 0 

Базове дизельне паливо 0 

 
240 3 2 1 0 

Keropur® DP ENERGY 150 240 2 1,5 1 0 

Chimeс EP-D plus 190 5 2 3 1 0 

Chimeс EP-D plus 190 240 1 2 1 0 

 

Таблиця 5  

Вплив добавок Keropur DP ENERGY та Chimec EP-D plus на зниження шкідливих викидів у  

дизельному паливі 

Шкідлива речовина 
Зниження емісії, % 

Keropur® DP ENERGY Chimec EP-D plus 

Вуглеводні, які не згоріли 15,0 20,0 

СО 10,0 9,0 

NOx 2,0 10,7 

РМ 10,0 5,7 

С02 4,0 1,8 

 

 

При визначенні окиснювальної стабільності 

встановлено, що базове паливо має високу окисню-

вальну стабільність зі значним запасом в порівнян-

ні з нормованим рівнем. При введенні 150 мг/кг 

присадки Keropur® DP ENERGYабо Chimeс EP-D 

plus у кількості 190 мг/кг цей показник додатково 

знижується на 44%. 

Використання багатофункціональних пакетів 

добавок для дизельного палива дозволяє підтриму-

вати чистоту системи впорскування палива двигуна 

на необхідному технічному рівні. Таким чином, 

забезпечується оптимальний склад паливно-

повітряної суміші і гарантується найбільш повне та 

ефективне її згорання [13-16]. 

При цьому значно знижується рівень викидів 

шкідливих речовин у відпрацьованих газах – сажі 

(РМ), незгорілих вуглеводнів (НС), чадного газу 

(СО) і оксидів азоту (NOx), а також на 2-5 % зни-

жуються витрати дизельного палива і, відповідно, 

виділення вуглекислого газу С02 (“парникового 

газу”). Статистичні дані польових випробувань 

щодо зниження емісії шкідливих речовин автомо-

білів наведені в таблиці 5. 

Оптимальна витрата добавок Keropur DP 

ENERGY та Chimec EP-D plus складає 150 та 190 

г/т відповідно. При ринковій ціні на добавку Kero-

pur® DP ENERGY 3200 €/т та Сhimec EP-D plus 

3350 €/т збільшення собівартості дизельного палива 

складе 0,480 €/т при використанні присадки       

Keropur® DP ENERGY та 0,637 €/т при викорис-

танні добавки Сhimec EP-D plus.  

Таким чином, при закупівлі добавок 2-х різних 

виробників необхідно врахувати, окрім вартості 

добавки, схему доставки, умови оплати, об’єм од-

норазових партій, технологічну простоту змішу-

вання дизельного палива з добавкою. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведено дослідження 

ефективності додавання добавок Keropur® DP 

ENERGY та Сhimec EP-D plus в дизельні палива та 

визначено такі показники, як: підтримання чистоти 

системи впорскування, антипінна ефективність, 

ефект сепарування води, зменшення корозійної дії, 

стабільність до окиснення палива, зниження шкід-

ливих викидів.  

Отже, паливо ПАТ “Укртатнафта” з присадкою 

Keropur® DP ENERGY в дозуванні вже 150 мг/кг за 

схильністю до нагароутворення може бути віднесе-

не до сегмента брендових марок провідних міжна-

родних компаній, таких як Esso, Shell та ін. Випро-

бування обмеження потоку склало 52 %, що є висо-

ким результатом.  

Загальноприйнятою для сегмента брендових 

дизельних палив вважається повна відсутність ко-

розії сталі у варіанті ASTM D 665 А (з дистильова-

ною водою) і допускається обмежена корозійна 

активність у варіанті В з морською водою [10]. 

Дизельне паливо ПАТ “Укртатнафта” з пакетом 

Keropur® DP ENERGYв дозуванні 150 мг/кг та 
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Chimeс EP-D plus в дозуванні 190 мг/кг ці вимоги 

повністю задовольняє.  

Застосування у дизельному паливі пакета доба-

вок Chimeс EP-D plus в дозуванні 190 мг/кг дозво-

ляє знизити об’єм піни, що утворюється, на 55% з 

110 до 50 мл і скоротити час осадження піни в             

6,7 рази від 40 до 6 секунд. При визначенні окис-

нювальної стабільності встановлено, що базове 

паливо має високу окиснювальну стабільність зі 

значним запасом в порівнянні з нормованим рів-

нем. При введенні 150 мг/кг добавки Keropur® DP 

ENERGY або Chimeс EP-D plus в кількості                  

190 мг/кг цей показник додатково знижується на  

44 %.  

Використання багатофункціональних пакетів 

добавок для дизельного палива дозволяє підтриму-

вати чистоту системи впорскування палива двигуна 

на необхідному технічному рівні. При цьому знач-

но знижується рівень викидів шкідливих речовин у 

відпрацьованих газах – сажі, незгорілих вуглевод-

нів, чадного газу і оксидів азоту, а також на 2-5 % 

знижується витрата дизельного палива і, відповід-

но, виділення вуглекислого газу. 

За результатами проведених досліджень вста-

новлено високу ефективність обох добавок.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБЛЕННЯ ТЕКСТИЛЬНИХ      

МАТЕРІАЛІВ У ФОРМУВАННІ ЇХ ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ 
 

Анотація. В даній роботі досліджено вплив силіконового оброблення одягових бавовняних і бавовняно-

поліефірних тканин на формування їх асортименту і властивостей. Зокрема, досліджено вплив силіконового 

оброблення бавовняних сорочково-платтяних тканин на світлостійкість їх забарвлень. Також в роботі визна-

чено вплив силіконового оброблення поліефірно-бавовняних плащових тканин на формування їх водоопірності і 

світлостійкості. Визначено вплив силіконового оброблення бавовняних тканин на підвищення їх біостійкості. 

Встановлено залежність водоопірності, стійкості забарвлень і зносостійкості вказаних тканин від їх волок-

нистого та компонентного складу, а також виду їх переплетення. Описано залежність термінів зношування 

досліджуваних тканин від тривалості дії на них світлопогоди та повторних дощувань. Обгрунтовано доціль-

ність широкого використання силіконових обробних препаратів для підвищення зносостійкості, гігієнічності і 

світлостійкості одягових бавовняних і поліефірно-бавовняних тканин. Визначені суттєві резерви оптимізації 

структури асортименту і споживних властивостей одягових тканин різного волокнистого складу і будови. 

 

Ключові слова: текстильні матеріали, властивості, асортимент, світлостійкість, екологічна безпечність,           

гігієнічність, зносостійкість. 
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INVESTIGATION OF THE TEXTILE MATERIALS PROCESSING IMPACT 

ON THE FORMATION OF THEIR QUALITY AND SAFETY 
 

Abstract. In this article the influence of silicone treatment of clothing cotton and cotton-polyester fabrics on the 

formation of their range and properties is investigated. In particular, the influence of silicone treatment of cotton 

fabrics for shirts and dresses on the light fastness of their colors was investigated. The influence of silicone treatment of 

polyester-cotton cloak fabrics on the formation of their water resistance and light fastness is also determined in the 

article. The influence of silicone processing of cotton fabrics on increase of their biostability has been determined. The 

dependence of water resistance, color fastness and wear resistance of these fabrics on their fibrous and component 

composition, as well as the type of their weave, was determined. The dependence of the studied fabrics wear time on the 

duration of light and repeated sprinkling action is described. The expediency of widespread use of silicone processing 

agents to increase the durability, hygienity and light fastness of clothing cotton and polyester-cotton fabrics is 
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substantiated. Significant reserves of optimization the range and consumer properties of clothing fabrics of different 

fibrous composition and structure have been determined. 
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Постановка проблеми. Вплив силіконової об-

робки на стійкість пофарбованих тканин до дії 

різноманітних фізико-хімічних чинників залежить 

від багатьох факторів: клас і марка барвника, його 

фізичний стан на волокні, тип зв’язку барвника з 

волокном, властивості і склад обробного препарату, 

волокнистий склад і будова самого субстрату, 

склад навколишнього середовища, спектральний 

склад джерел опромінення тощо. Даною пробле-

мою автори займаються тривалий час.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

ведемо основні результати цих досліджень [1-6]. 

1. Вплив силіконового оброблення одягових 

бавовняних і бавовняно-поліефірних тканин на 

формування їх асортименту і властивостей. 

Як відомо, завдяки комплексу специфічних 

властивостей силіконові обробні препарати отри-

мали широке використання для заключного оброб-

лення бавовняних і змішаних тканин. Обмежимося 

оцінкою впливу силіконового оброблення бавовня-

них тканин на стійкість їх забарвлень, а бавовня-

но-лавсанових плащових тканин - на зміну їх          

водоопірності, світлостійкості, біостійкості та гігіє-

нічності [1]. 

1.1. Вплив силіконового оброблення бавовня-

них сорочково-платтяних тканин на світлостійкість 

їх забарвлень. 

Об’єктами досліджень були бавовняні тканини 

(сатин арт.647, репс арт.740 і поплін арт. 747), по-

фарбовані різними марками прямих, активних і 

кубових барвників за оптимальними для них кон-

центраціями, наведеними в табл. 1. Оцінка світлос-

тійкості забарвлень досліджуваних тканин прово-

дилася спектрофотометричним методом за відомою 

методикою [1]. 

Просочування досліджуваних тканин силіконо-

вими обробними препаратами проводилося за ре-

цептами, наведеними в табл. 2. Після просочування 

обробними препаратами тканини відтискалися на 

плюсовці до вмісту вологи 90-100%. Після цього 

тканини висушувалися при кімнатній температурі і 

піддавалися термофіксації протягом 5-ти хвилин 

при температурі 140°С. 

Загальна тривалість періодів сонячного опромі-

нення досліджуваних тканин в умовних дозах 

опромінення (УДО) і годинах наведена в табл. 3. 

 

Таблиця 1 

Назва тканини і барвника 

№ 

з/п 
Назва тканини Назва барвника 

Концентрація  

барвника у ванні, 

% 

1 Сатин арт.647 Прямий голубий світлостійкий 0,3 

2 -//- Прямий жовтий світлостійкий О 0,3 

3 -//- Прямий червоний світлостійкий 2С 0,2 

4 -//- Індигозоль сірий IBL  0,5 

5 -//- Кубозоль голубий К 0,2 

6 -//- Салазол жовтий  0,3 

7 -//- Кубозоль яскраво-рожевий Ж 0,2 

8 -//- Кубовий голубий К 0,2 

9 -//- Кубовий золотисто-жовтий ЖХ 0,2 

10 -//- Тіоіндиго яскраво-рожевий Ж 0,2 

11 -//- Активний голубий КХ 2,0 

12 -//- Проціон яскраво-червоний 2Б 0,2 

13 -//- Ремазоль чорний Б 5,0 

14 -//- Активний жовтий 2К 3,0 

15 Репс арт.740 Проціон оливково-зелений 1,0 

16 Поплін арт.747 Активний яскраво-червоний 5СХ 1,0 

17 -//- Ремазоль коричневий 3Г 1,0 

18 -//- Ремазоль бірюзовий Г 1,0 

19 -//- Ремазоль сірий Г 1,0 
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Таблиця 2 

Характеристика обробних препаратів 

№ рецепту Препарати Концентрація, г/л 

0 Контрольний взірець без оброблення - 

1 ГКР-10 100 

2 50%-ва емульсія ГКР-94 

Препарат АГМ-3 

60 

5 

3 35%-ва емульсія ПІНЗ 

Al2(NO3)3 

60 

6 

4 40%-ва емульсія смоли МБ-2 

Al2(NO3)3 

50 

7 

5 40%-ва емульсія смоли КП-100 

Al2(NO3)3 

50 

7 

6 Хромолан  

Уротропін  

50 

5 

 

Таблиця 3 

Тривалість періодів сонячного опромінення тканин 

Періоди опромінення I II III IV V VI 

УДО, тис. одиниць 5 15 25 50 75 100 

Години 15 30 83 174 262 342 

 

 

Відбір взірців тканин для оцінки світлостійкос-

ті забарвлень проводився після кожного періоду 

опромінення. Критеріями світлостійкості забарв-

лень на досліджуваних тканинах були: 

 загальний колірний контраст (∆Е), визна-

чений на основі даних спектрофотометра і розрахо-

ваний за формулою Г. Вишецького [1]; 

 загальний колірний контраст оцінювався на 

тканинах до і після відповідних періодів їх 

опромінення і визначався в балах за шкалою сірих 

еталонів (ГОСТ 9733-83). 

Отримані результати оцінки впливу силіконо-

вих препаратів на світлостійкість забарвлень ба-

вовняних сорочково-платтяних тканин наведено в 

табл. 4. 

Як видно з даних табл. 4, досліджувані види 

силіконових препаратів можуть прискорювати 

(сенсибілізувати) процес руйнування барвників на 

тканинах, його значно зменшувати або бути 

нейтральними до цього процесу. 

Залежність світлостійкості забарвлень бавовня-

них сорочково-платтяних тканин від марки синте-

тичного барвника, силіконового препарату і три-

валості сонячного опромінення наведена в табл. 4. 

 

Таблиця 4 

Вплив силіконових препаратів на світлостійкість забарвлень (після 100 тис. УДО) одягових бавовняних 

тканин, пофарбованих різними марками прямих, кубових і активних барвників 

№ 

з/п 
Назва барвника 

Вплив силіконових препаратів (рец.1-6,табл.2) 

на світлостійкість забарвлень 

1 2 3 4 5 6 

Прямі барвники 

1 Прямий голубий світлостійкий А* А А А Г А 

2 Прямий жовтий світлостійкий О В В А Г Г А 

3 Прямий червоний світлостійкий 2С А А А А А А 

Кубові барвники 

1 Індігозоль сірий IBL Б А Г Г Г Г 

2 Кубозоль голубий К А Г А Г А А 

3 Салазол жовтий А А Г Г Г Г 

4 Кубозоль яскраво-рожевий Ж А Г Г Г Г Г 

5 Кубовий голубий К В А А А А Г 

6 Кубовий золотисто-жовтий ЖХ В А А А Г Г 

7 Тіоіндиго яскраво-рожевий Ж А А А Г Г Г 

Активні барвники 

1 Проціон оливково-зелений Б Б В В В В 

2 Активний яскраво-червоний 5СХ Б Б Б А В А 

3 Активний голубий КХ В Б В Б В В 

4 Проціон яскраво-червоний 2Б В Б Б Б Б А 
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Продовження табл. 4 

№ 

з/п 
Назва барвника 

Вплив силіконових препаратів (рец.1-

6,табл.2) на світлостійкість забарвлень 

1 2 3 4 5 6 

5 Ремазоль коричневий 3Г Б А А А А Б 

6 Ремазоль бірюзовий Г В В Г Г А А 

7 Ремазоль сірий Г Г Г В В В А 

8 Ремазоль чорний Б Б А В Б Б В 

9 Активний жовтий 2 К В В А А Б А 
 

* В таблиці прийняті такі позначення світлостійкості забарвлень: 

- А – препарат практично не впливає на світлостійкість (світлостійкість збільшується або зменшується в межах 5-10%); 

- Б – препарат помірно активізує процес руйнування барвників (1,2-1,5 разів); 

- В – препарат суттєво (1,6-2,5 рази) знижує світлостійкість забарвлень; 

- Г – препарати, які підвищують світлостійкість забарвлень (1,2-20,0 рази).  

 

 

Ця залежність описується математичною мо-

деллю – рівнянням параболи другого ступеня: 

y=a+bx+cx2 , 

де у – величина загального контрасту, од. ∆Е; 

    х – тривалість сонячного опромінення, тис. 

УДО; 

    а,b,с – константи, які характеризують кінети-

ку знебарвлення отриманих пофарбувань, які зале-

жать від марки барвника і силіконового препарату.  

При цьому константа –   

а – характеризує початкову стадію знебарвлен-

ня пофарбувань;  

b – швидкість знебарвлення пофарбувань від 

тривалості опромінення; 

с – сповільнення процесу знебарвлення тканин 

на заключних етапах опромінення. 

1.2. Вплив силіконового оброблення поліефір-

но-бавовняних плащових тканин на формування їх 

водоопірності і світлостійкості. 

З метою обґрунтування доцільності викори-

стання для гідрофобізації поліефірно-бавовняних 

плащових тканин силіконовими обробними препа-

ратами нами вивчені наступні питання [1,3,5]: 

 сформульовані і обґрунтовані основні ви-

моги до асортименту і властивостей тканин плащо-

вого призначення; 

 обґрунтовані вимоги споживачів цих тка-

нин до особливостей їх будови, властивостей, рівня 

якості і безпечності; 

 вивчені можливості вітчизняних текстиль-

них підприємств задовольнити ці вимоги. 

В табл. 5 для прикладу наведені показники во-

доопірності та атмосферостійкості різноком-

понентних поліефірно-бавовняних плащових тка-

нин із заключним обробленням найбільш перспек-

тивними обробними препаратами. 

 

Таблиця 5 

Вплив виду гідрофобного оброблення на водоопірність і атмосферостійкість  

поліефірно-бавовняних плащових тканин 

Ш
и

ф
р

 т
к
а
н

и
н

и
 

Назва тканини і вид її  

оброблення 

Водоопірність, Па 

Розрахункове роз-

ривальне наванта-

ження, н 

Стійкість до вити-

рання, цикли 

вихідної 

тканини 

після 500 

тис. УДО       

і 100 до-

щувань 

вихід-

ної 

тканини 

після 500 

тис. УДО 

і 100 

дощувань 

вихідної 

тканини 

після 500 

тис. УДО 

і 100 

дощувань 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1К 
Саржа (2х1) гладко- фарбована 

з 100% поліефірного волокна* 
0 0 9,89 5,70 10817 5192 

1Г Те ж, з обробленням ГКР-94** 1832 1548 9,36 5,31 10948 4401 

1П Те ж, з обробленням ПІНЗ 1528 1352 9,91 5,81 11100 5039 

1Х 
Те ж, з обробленням  

хромоланом 
1881 1470 9,18 5,02 10149 3857 

2К 

Саржа (2х1) гладко- фарбована 

з 67% поліефірного і 33%  

бавовняного волокна 

0 0 6,46 3,62 7759 3259 

2Г Те ж, з обробленням ГКР-94 2665 2322 6,14 3,28 8100 2916 

2П Те ж, з обробленням ПІНЗ 2352 2195 6,60 3,62 8200 3149 

2Х 
Те ж, з обробленням  

хромоланом 
2724 2068 6,41 3,31 7330 2624 
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Продовження табл. 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3К 

Саржа (2х1) гладко- фарбована 

з 50% поліефірного і 50%  

бавовняного волокна 

0 0 5,27 2,84 3520 2249 

3Г Те ж, з обробленням ГКР-94 2518 2058 5,09 2,64 6850 2086 

3П Те ж, з обробленням ПІНЗ 2234 2029 5,37 3,07 6675 1935 

3Х 
Те ж, з обробленням  

хромоланом 
2655 1793 4,95 2,51 6074 1640 

4К 

Саржа (2х1) гладко- фарбована 

з 33% поліефірного і 67%  

бавовняного волокна 

0 0 5,43 2,75 5350 1712 

4Г Те ж, з обробленням ГКР-94 2685 2205 4,26 2,24 5734 1405 

4П Те ж, з обробленням ПІНЗ 2273 2323 5,30 2,82 5736 1574 

4Х 
Те ж, з обробленням хромола-

ном 
2802 2087 3,89 1,80 4561 958 

5К 
Саржа (2х1) гладко- фарбована 

з 100% бавовняного волокна 
0 0 5,61 2,75 3720 1042 

5Г Те ж, з обробленням ГКР-94 2744 2038 4,57 2,33 3878 853 

5П Те ж, з обробленням ПІНЗ 2420 2264 5,61 2,91 3821 945 

5Х 
Те ж, з обробленням  

хромоланом 
2861 2058 4,26 1,70 2792 335 

 

* Фарбування тканин у колір ˝хакі˝ проводилося суспензією барвників (г/л): кубового чорного 3Д-11, кубового золотисто-

жовтого КХД-13 і тііндиго червоно-коричневого ЖД-14. 

** Тканини з шифром ˝ Г ˝ були оброблені 50%-вою емульсією ГКР-94 (поліетилгідросилоксан) – 60 г/л і каталізатором 

АДЕ-1г/л; з шифром ˝П ˝ – 35%-вою емульсією поліізононілсілсесквіазону – 30г/л; з шифром ˝ Х ˝ – хромолан – 40г/л і    

уротропіном – 4г/л. 
 

 

Аналіз табл. 5 дозволяє зробити наступні уза-

гальнюючі висновки: 

 поверхнева модифікація плащових поліефір-

но-бавовняних тканин силіконовими препаратами 

ГКР-94 і ПІНЗ гарантує отримання на досліджуваних 

тканинах високих, стабільних і довговічних ефектів 

водоопірності та атмосферостійкості; 

 кращими з точки зору гігієни є тканини з 

вмістом 67 % поліефірних і 33% бавовняних воло-

кон з обробленням препаратом ГКР-94; 

 суттєвою перевагою гідрофобізованих 

силіконами досліджуваних поліефірно-бавовняних 

тканин над плащовими тканинами є і те, що високі і 

стабільні показники водоопірності поєднуються з їх 

гігієнічністю й екологічною безпечністю. 

Разом з тим, варто відзначити, що одним із 

недоліків досліджуваних плащових тканин є неви-

сока стійкість їх забарвлень до дії світлопогоди і 

мокрих оброблень [1,3,5]. Результати оцінки впли-

ву силіконового оброблення на стійкість забарв-

лень на поліефірній і бавовняній плащовій ткани-

нах наведені в табл. 6. 

 

Таблиця 6 

Вплив гідрофобної обробки плащових і курткових поліефірних і бавовняних тканин на зміну стійкості їх 

забарвлень до дії сонячної радіації і повторних дощувань 

Варіант 

тканини 

(табл. 5) 

Волокнистий склад 

і вид силіконового 

оброблення 

Загальний колірний контраст (од. ∆Е), після дії: 

100 тис. 

УДО і 20 

дощувань 

200 тис. 

УДО  і 40 

дощувань 

300 тис. 

УДО і 60 

дощувань 

400 тис. 

УДО і 80 

дощувань 

500 тис. 

УДО і 100 

дощувань 

1 2 3 4 5 6 7 

1К 

Поліефірна ткани-

на гладко фарбо-

вана*  

7,6 11,7 13,7 17,3 17,7 

1Г 
Те ж, з оброблен-

ням ГКР-94 
12,0 15,0 18,1 20,1 21,0 

1П 
Те ж, з оброблен-

ням ПІНЗ 
12,5 18,5 19,1 20,3 22,1 

1Х 
Те ж, з оброблен-

ням хромоланом 
6,5 9,7 13,2 14,4 16,6 
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Продовження табл. 6  
1 2 3 4 5 6 7 

5К 
Бавовняна  тканина 

гладкофарбована  
9,0 16,5 25,6 31,5 34,1 

5Г 
Те ж, з обробленням 

ГКР-94 
9,5 17,0 26,8 32,4 37,4 

5П 
Те ж, з обробленням 

ПІНЗ 
10,0 18,1 27,6 34,8 37,4 

5Х 
Те ж, з обробленням 

хромоланом 
10,0 15,5 25,0 29,0 33,0 

 

*Рецептурний склад кубових барвників, якими фарбувалися досліджувані тканини, наведено в табл. 5.  
 

 

Як видно з аналізу наведених даних, стійкість за-

барвлень до дії світлопогоди і повторних дощувань на 

чистополіефірній тканині значно вища, ніж на чисто-

бавовняній. Гідрофобізація досліджуваних тканин 

кремнійорганічними препаратами ГКР-94 і ПІНЗ 

призводить до незначного зменшення світлостійкості 

забарвлень, а оброблення хромоланом, навпаки, дещо 

сповільнює процес руйнування забарвлень.  

В зв’язку з цим обґрунтована необхідність ви-

користання для фарбування плащових поліефірно-

бавовняних тканин тільки світлостійких марок 

синтетичних барвників. 

1.3. Вплив силіконового оброблення бавовня-

них тканин на  підвищення їх біостійкості. 

Як відомо, мікробіологічне руйнування текс-

тильних одягових матеріалів є важливою складо-

вою їх зношування під дією різних факторів (особ-

ливо світлопогоди, мокрого оброблення та ін.). 

Особливо це актуально для плащових, курткових 

бавовняних тканин. В зв’язку з цим пошук шляхів 

підвищення антимікробної стійкості цих тканин є і 

залишається актуальним питанням [1,2,4,5,7]. В 

цьому підпункті ми обмежимося вивченням ролі 

деяких обробних силіконових препаратів на 

біостійкість бавовняних плащових тканин. 

Критеріями оцінки біостійкості досліджуваної 

плащової тканини були: чисельність мікроорганізмів 

(грибів, бактерій і загальна чисельність), а також 

ступінь розкладання фільтрувального паперу, оброб-

леного відповідним видом силіконових препаратів. 

Як видно з аналізу даних табл. 7, всі використані 

силіконові препарати суттєво зменшують кількість 

мікроорганізмів на досліджуваних тканинах. Причому 

кращий ефект досягається під час використання пре-

паратів ГКР-10, ГКР-94 і МБ-2. 

 

Таблиця 7 

Вплив силіконового оброблення вибіленої бавовняної тканини на її біостійкість 

№
 р

ец
еп

ту
 

Склад просочувальної ванни 

Концен-

трація пре-

парату, г/л 

Чисельність мікроорганізмів, 

тис./1г абсолютно сухої тканини* 

Ступінь 

розкла-

дання 

фільтру-

вального 

паперу, % 
гриби бактерії 

загальна 

кількість 

1 Дистильована вода - 
27,50 

3,45 

9,00 

2,10 

36,50 

5,55 
36,25 

2 
30%-вий водно-спиртовий розчин алкі-

лсиліконату натрію ГКР-10 

 

100 
2,75 

0,80 

0,97 

0,40 

3,32 

1,20 
7,50 

3 

50%-ва емульсія ГКР-94 (поліетилгід-

росилоксан) 

Препарат АГМ-3 

60 

 

1,5 

2,70 

1,05 

1,40 

0,42 

4,1 

1,47 
8,70 

4 

35%-ва емульсія ПІНЗа (поліізононілсі-

лсесквіазон) 

Al(NO3)3 

60 

 

7,0 

6,53 

2,50 

1,87 

1,20 

8,40 

3,70 
13,5 

5 

40%-ва емульсія КЕ42-40 (емульсія на 

базі смоли Ф-9 – фенілполісилоксанолу) 

Al(NO3)3 

50 

 

7,0 

6,70 

1,65 

3,50 

0,35 

10,20 

2,0 
12,70 

6 

40%-ва емульсія смоли МБ-2 (поліалкі-

лорганосилоксан) 

Al(NO3)3 

50 

 

7,0 

5,10 

0,55 

1,65 

1,52 

6,75 

2,07 
10,00 

7 
Хромолан  

Уротропін  

50 

7,0 

7,50 

2,75 

2,52 

1,12 

10,02 

3,87 
13,00 

 

*В чисельнику умовних дробів показана загальна чисельність мікроорганізмів, а в знаменнику – целюлозоруй-

нуючих. 
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Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Розкрита роль фарбу-

вання і заключного силіконового оброблення одя-

гових бавовняних і поліефірно-бавовняних тканин 

у формуванні структури їх асортименту, якості та 

безпечності. Обгрунтовано доцільність широкого 

використання силіконових обробних препаратів для 

підвищення зносостійкості, гігієнічності і світ-

лостійкості одягових бавовняних і поліефірно-

бавовняних тканин. Визначені суттєві резерви оп-

тимізації структури асортименту і споживних вла-

стивостей одягових тканин різного волокнистого 

складу і будови. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА АНТИКВАРНОЇ ПОРЦЕЛЯНИ 

 
Анотація. У статті представлено результати товарознавчої оцінки антикварної порцеляни. Антикварні 

вироби з порцеляни розкривають автентичні культурні традиції народів та є засобом задоволення гуманітар-

них потреб особистості. Метою статті є дослідження стану українського ринку антикварних виробів з пор-

целяни та розробка методики прогнозування їх вартості. Створено базу вихідних даних щодо творів декора-

тивно-ужиткового мистецтва з порцеляни, які виставлені на продаж в режимі інтернет-торгів. Зроблено 

розподіл показників вартості обраних предметів. Виділено та проаналізовано три товарознавчі групи анти-

кварних виробів з порцеляни. Показано, що друга товарознавча група є найбільш представницькою та змістов-

ною для прогнозування вартості предметів відповідно до їх якісних характеристик. Встановлено формулу 

розрахунку прогнозної вартості антикварної порцеляни залежно від кількості позитивної інформації про неї. 

На основі спеціальної групи критеріїв створено комплексну шкалу для обліку кількості позитивної інформації 

про антикварні вироби з порцеляни та розрахунку індексу їх соціокультурної цінності. Наведено приклади кла-

сифікації антикварної порцеляни відповідно до індексу соціокультурної цінності. Розроблено методику ро-

зрахунку прогнозованої вартості антикварної порцеляни. Розраховано індикаторні показники вартості на 

антикварні вироби з порцеляни залежно від індексу їх соціокультурної цінності. Подано три приклади прогно-

зування вартості антикварних виробів з порцеляни, які були виставлені на продаж у інтернет-аукціоні. Дані 

приклади демонструють ефективність запропонованої методики визначення прогнозованої вартості анти-

кварної порцеляни в завданнях незалежної вартісної оцінки.   
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COMMODITY ASSESSMENT OF ANTIQUE PORCELAIN 
 

Abstract. The article presents the results of commodity assessment of antique porcelain. Antique porcelain products 

reveal the authentic cultural traditions of peoples and is a mean of meeting the humanitarian needs of the individual. 

The purpose of the article is to study the state of the Ukrainian market of antique porcelain products and to develop a 

method for predicting their value. A database of decorative arts and crafts porcelain items offered for online sales has 

been created. The distribution of the value indicators of selected items is made. Three commodity groups of antique 

porcelain articles were highlighted and analyzed. It is shown that the second commodity group is the most representa-

tive and meaningful for forecasting the value of items according to their qualitative characteristics. The formula for 

calculating the predictive cost of antique porcelain depending on the amount of positive information about it is deter-

mined. On the basis of a special group of criteria, a comprehensive scale was created to account for the amount of 

positive information about antique porcelain products and to calculate their socio-cultural value index. Examples of 

classification of antique porcelain according to the index of socio-cultural value are given. A method for calculating the 

predictive cost of antique porcelain has been developed. Indicators of the antique porcelain products cost are calculat-

ed depending on the index of their socio-cultural value. There are three examples of cost forecasting of antique porce-

lain products that were offered for online auction sale. These examples demonstrate the effectiveness of the proposed 

method for determining the predictive cost of antique porcelain when implementing the tasks of independent cost esti-

mation. 

 

Key words: antique porcelain, market analysis, quality, predictive cost, evaluation criteria.   
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Постановка проблеми. Багатовікова історія 

виробництва декоративно-ужиткових та художніх 

виробів з кераміки й, зокрема, з порцеляни, най-

більш повно та всебічно висвітлює значимі події 

минулого й автентичні культурні традиції народів, 

містить інформацію про рівень розвитку техноло-

гій, видатні осередки виробництва та мистецькі 

стилі минулого. На відміну від багатьох видів мис-

тецтв, наприклад, живопису, порцеляна добре збе-

рігає первинне забарвлення, майже не ушкоджуєть-

ся мікроорганізмами, не потребує особливих умов 

зберігання та є тиражованою, що також сприяє 

збереженню віддзеркалених у ній художніх ідей.  

Масове виробництво виробів з порцеляни, яке 

спостерігалося в Україні протягом останніх двохсот 

років, допомогло зберегти та розвинути давні 

народні традиції у сфері декоративно-ужиткового 

мистецтва. Порцеляна стала їх матеріальним 

носієм, окремим явищем в історії багатьох націо-

нальних культур, які проживали на території 

України, а також набула самобутності й контраст-

них відмінностей від європейських традицій, які у 

переважній більшості були спрямовані на елітарну 

досконалість та маньєризм. Українська порцеляна є 

мінімалістською в собівартісному вимірі, однак 

високо виразною та сюжетно яскравою (рис. 1). 

Вона є частиною багатонаціонального культурного 

спадку. 

Вивчення історії та технологічних особливо-

стей виготовлення української порцеляни, яка 

створювалася на численних мануфактурах протя-

гом XIX та початку XX століть, доводить її універ-

сальність як джерела важливої інформації про  

побут, світогляд й культуру українського народу в 

цілому [1, 2, 12-15]. Упредметнені в антикварних 

виробах з порцеляни символи мають соціально 

генеруюче, виховне та загальноестетичне значення 

[1, 2], що врешті-решт пояснює привабливість їх як 

товару.   

Відзначимо, що антикварні вироби з порцеляни 

є передусім засобом задоволення гуманітарних 

потреб особистості в її причетності до спові-

дуваних культурних традицій; вони вирізняються 

доступністю для пересічного споживача й водночас 

характеризуються високою виразністю в утилі-

тарному використанні, наприклад у якості ін-

терʼєрних прикрас, що впродовж тривалого часу 

були популярними в Україні.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Нині створено достатню інформативну базу відпо-

відних наукових та популярних публікацій про 

осередки виробництва й стилістичні особливості 

української порцеляни [13, 14]. Вже укладені й 

набули визнання великі приватні колекції; порце-

ляна широко представлена в музейних експозиціях 

та на антикварному ринку України й світу.  

Маємо також зазначити, що сучасні глобалізо-

вані ринки й особливо інтернет-аукціони суттєво 

розширили доступ до інформації про традиції 

народів у виготовленні порцеляни, а також, що 

особливо важливо, створили належні умови для 

уніфікації товарознавчих підходів до визначення їх 

якості й прогнозування вартості.  
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Рис. 1. Порцелянова настільна прикраса “Біля тину” виробництва Баранівської фабрики 

 (Житомирська обл., Україна), представлена на аукціоні “violity”
1
 Висота – 250 мм; ширина – 130 мм 

 

Відтак дослідження сучасного ринку антиквар-

них порцелянових виробів, виділення основних 

чинників формування уявлень про їх якість та ро-

зробка теоретичних товарознавчих засад для 

здійснення оцінки якості та прогнозування вартості 

є нині актуальним завданням, яке має практичне 

значення, сприяє збереженню цієї групи художніх 

та історичних пам’яток й впровадженню 

відповідних знань у сферу культури, національного 

виховання й освіти. 

Постановка завдання. В цій роботі ми ставили 

перед собою завдання проаналізувати стан сучас-

ного ринку антикварних виробів, представлених на 

продаж у режимі інтернет-торгів
2, 3

. Нині це 

найбільш поширене та популярне джерело інфор-

мації, на яке посилаються усі учасники ринку.  

Важливими та актуальними є також розробка 

оптимальної за часом виконання методики прогно-

зування вартості антикварних виробів з порцеляни 

для задоволення потреб професійних оцінювачів у 

завданнях визначення рівня фінансових збитків в 

результаті втрати пам’ятки культури (або часткової 

втрати), обґрунтування страхових сум, облікової 

вартості, очікуваних вартісних показників при про-

дажу на вільному ринку, а також в операціях орен-

ди, застави, оцінки безхазяйного майна.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для вирішення поставлених проблем була створена 

база вихідних даних, яка являє собою таблицю, у 

якій послідовно – в порядку зростання вартості – 

вибрано 81 твір
4
 декоративно-ужиткового ми-

стецтва з порцеляни. Усі виставлені на продаж 

предмети на момент укладення таблиці знаходили-

ся в стані торгів, тобто поступового зростання вар-

тості, пропонованої власником (рис. 2).  

Стартова вартість порцелянової настільної при-

краси “Арфа” була встановленою на рівні однієї 

гривні. В торгах взяли участь 16 учасників, які 

зробили 18 ставок. Поточна вартість на момент 

введення інформації в таблицю вихідних даних – 

790 гривень, що не є остаточним результатом 

торгів. 

Відтак таблиця вихідної інформації від-

дзеркалює лише функцію зростання вартості й не 

може використовуватися як звичайний прейскурант 

для проведення порівняльного аналізу, адже на 

момент продажу останній показник ціни не співпа-

дає із зафіксованим поточним (є значно меншим) і, 

як правило, є нам невідомим. Водночас ми неодно-

разово наголошували на тому, що функція приро-

сту вартості описується у відповідності з законом 

товарознавства: “Чим більше позитивної інфор-

мації про товар, тим вища його якість й, відповідно, 

вартість” [4]. 

 

  

 
1
 https://auction.violity.com/75340322-statuetka-figurka-kompoziciya-arfa-farfor-germaniya-gr-fenthal 

2
 https://auction.violity.com/auction/471-keramika-farfor-proizvedeniya-dekorativno-prikladnogo-iskusstva 

3
 http://buyinukraine.com.ua/index.php?route=product/search&search=фарфор &search_provider=ebay 

4 
Таблиця вихідних даних укладена за матеріалами сайту https://auction.violity.com. 
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Рис. 2. Порцелянова настільна прикраса “Арфа” виробництва Німеччини (Gräfenthal), представлена на 

аукціоні “violity”
5
. Висота –  210 мм; ширина – 180 мм 

 

 

Досліджуючи функцію приросту вартості, ми 

з’ясовуємо наявність та вид функціональної відпо-

відності уявлень про якість до поточної вартості й, 

таким чином – на основі цієї відповідності – вирі-

шуємо питання прогнозування вартості антиквар-

них предметів і, зокрема, антикварних виробів з 

порцеляни. 

Так, на рис. 3 подано перманентний розподіл 

показників вартості (за штуку у гривнях станом на 

10.05.2019) у просторі вихідних даних, відсортова-

них в порядку зростання.   

Графік вказує на досить нерівномірне за кіль-

кістю представництво взірців порцеляни на ринку й 

описується експоненційно – недорогих взірців на 

ринку представлено значно більше, аніж дорогих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Розподіл показників вартості взірців порцеляни, описаних таблицею вихідних даних. Вісь ординат 

– показник вартості у гривнях. Вісь абсцис – порядок вартості або номер твору в таблиці вихідних даних 

 

 
5 
https://auction.violity.com/75340322-statuetka-figurka-kompoziciya-arfa-farfor-germaniya-gr-fenthal 
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Така тенденція розподілу вартісних показників 

спостерігається в усіх видах товарів, які представ-

лені на антикварному ринку, й пов’язана з тим, що 

вона рефлекторно описує особливості розподілу 

фінансових можливостей потенційних покупців, 

про що ми неодноразово писали [3, 5, 6, 7]. 

Далі ми здійснюємо перевірку гіпотези про те, 

що вартість товару описується законом товаро-

знавства: “Чим більше позитивної інформації про 

товар, тим вище його якість й, відповідно, вар-

тість”. Нагадаємо, що загальне формулювання за-

кону товарознавства є таким: 

С = ∝ × 𝟐і                             (1) 

де і – кількість позитивної інформації про то-

вар;  - база оцінки.    

Отже, щоб перевірити цю гіпотезу, а також до-

слідити характер цієї відповідності, здійснимо лога-

рифмування питомих показників вартості за осно-

вою 2 та побудуємо відповідний графік (рис. 4).  

На графіку, поданому на рис. 4, видно, що 

увесь діапазон вартісних показників на антикварні 

вироби з порцеляни можна розділити на три інтер-

вали (виділені вертикальними лініями на рис. 4) – 

товарознавчі групи, які відрізняються за тенден-

цією зростання показників: перша – це вироби від 

першого до дванадцятого з вартісними питомими 

показниками відповідно від 1 до 70 гривень; друга 

– вироби від 15 до 56 номера з показниками вар-

тості від 70 до 500 гривень; третя – це вироби під 

номерами від 57 до 81 з показниками вартості від 

500 до 4800 гривень. 

Перша група описує ті взірці антикварних 

порцелянових виробів, які виставлені на продаж й, 

відповідно, для залучення більшої кількості учас-

ників для них встановлюють змістовно невмотиво-

вані аномально низькі стартові показники вартості 

(одна гривня), які, зрозуміло, є значно нижчими від 

тих рівнів, на яких знаходиться основна маса 

творів, й які вже придбані. Тобто в цьому інтервалі 

торги не припиняються, адже зацікавлені учасники 

аукціону – потенційні покупці – завжди готові пла-

тити за цей товар значно більші суми. Тенденція, 

звичайно, може бути аналітично описаною за до-

помогою асимптотичної формули – функції наси-

чення: 

С = 𝟕𝟎 × (𝟏 −  𝟐(𝟏−і))                  (2) 

де і – кількість дефіцитарної інформації про то-

вар; 70 – показник базової вартості на графіку, 

поданому на рис. 4, в точці, де тенденція до зрос-

тання повністю змінюється. Цей показник може 

також вважатися базою оцінки для наступної групи 

взірців. 

Описану вище та аналітично визначену тенден-

цію, яка пов’язує якість товару з його вартістю, 

недоцільно використовувати в практиці прогно-

зування, крім випадків визначення мінімальних 

рівнів ліквідаційної вартості, оскільки в цьому 

інтервалі питомих показників відсутні ознаки 

врахування потенційним покупцем якісних пара-

метрів товару. Існує лише його бажання придбати 

твір; він вважає заявлену вартість аномально низь-

кою й продовжує участь у торгах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Розподіл логарифмованих за основою «2» показників вартості взірців порцеляни, описаних  

таблицею вихідних даних. Вісь ординат – логарифмовані за основою «2» показники вартості. Вісь абсцис 

– порядок вартості або номер взірця в таблиці вихідних даних. Червоними лініями розділені ділянки з 

різними тенденціями до зростання вартісних показників 
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Рис. 5. Загальний вигляд функції насичення, яка описує перший інтервал збільшення вартісних показ-

ників на антикварні вироби з порцеляни. Вісь ординат – показники вартості (у гривнях) в першому ін-

тервалі. Вісь абсцис – кількість дефіцитарної інформації у бітах, яка накопичувалася (зменшувалася 

невизначеність) при підході до першої кваліметричної точки. Кількість цієї інформації тут співпадає з 

порядковим номером взірця в таблиці вихідних даних 

 

 

Загальний вигляд функції насичення показано 

на рис. 5. 

Друга група – це антикварні вироби з порце-

ляни, де спостерігається чітке виконання вищезга-

даного закону товарознавства, адже в логарифмо-

ваній за основою «2» шкалі питомих вартісних 

показників спостережена тенденція описується 

лінійно й у повній відповідності з формульним 

виразом закону. Це, зокрема, підтверджує те, що 

вартісні показники, які ми бачимо в цьому інтер-

валі, є обґрунтованими якісними характе-

ристиками й прогнозування вартості на основі 

апроксимуючих функцій є цілком виправданим.  

Важливо звернути увагу на “точку переходу” 

питомих вартісних показників, які ми віднесли до 

першої групи, до питомих вартісних показників, 

віднесених до другої групи, яка визначається на 

рівні 70 гривень. 

 Це особлива точка, яка позначена різкою 

зміною градієнта зростання та зміною виду апрок-

симуючої функції зростання, яка описується в дру-

гому інтервалі формулою:   

С = 𝟕𝟎 × 𝟐і                             (3) 

де і – кількість позитивної інформації про то-

вар; 70 - база оцінки.  

З поданої вище формули (2) видно, що йшлося 

про формальну недостачу або свідоме ігнорування 

певним обсягом позитивної інформації про товар, 

що можна також тлумачити як наявність негативної 

(контраверсійної або дефіцитарної) інформації. В 

другому інтервалі, де тенденція до зростання опи-

сується формулою (3), вартісні показники вже до-

сягли позначки 70 гривень, тому цю позначку слід 

вважати емпіричною базою для прогнозної 

оцінки в межах другого інтервалу. Цей показник 

вартості фігурує як особлива перехідна точка, яку 

ми повинні називати також “першою квалі-

метричною точкою”, тобто точкою, де вперше 

беруться до уваги об’єктивні показники якості то-

вару й наступає етап предметної (аргументованої) 

конкуренції між потенційними покупцями з вико-

ристанням супровідної атрибутивної інформації.  

Формула (3) описує тенденцію до зростання 

вартісних показників у другому інтервалі. 

Відповідно, інтервал закінчується там, де знову 

змінюється спостережена тенденція до зростання.   

Результати дослідження графіків розподілу 

вартісних показників різних видів антикварних 

товарів приводять до висновку про те, що така 

перехідна точка існує на усіх логарифмованих 

графіках розподілу вартісних показників, поймено-

ваних вище видів товарів.  

Наявність “першої кваліметричної точки” на 

відповідних графіках має, на нашу думку, лише 

одне пояснення – розподіл вартісних показників 

на ринку віддзеркалює розподіл фінансових 

можливостей потенційних покупців [3].  

Отже, “перша кваліметрична точка” – це за-

гальна обґрунтована база оцінки для антиквар-

них виробів з порцеляни, які мають визначені 

споживчі якості. 

Вищесказане дозволяє твердити, що в сус-

пільстві існують й системно, з економікою та куль-

турою, розвиваються універсальні уявлення про 

еквіваленти цінності, які в певних співвідношеннях 

збігаються з уявленнями про цінність тієї чи іншої 

грошової одиниці. Такий збіг у гуманітарному про-

сторі та на інтуїтивному рівні є важливим факто-

ром формування уявлень про рівень задоволення 

гуманітарних потреб, релевантний до рівня понесе-

них збитків.  

У свою чергу, це дозволяє оцінювачам 

уніфікувати процес прогнозування вартості 

пам’яток культури в завданнях визначення 

рівня збитків власника або національної куль-

тури у разі їх втрати або пошкодження. Тобто 

існує економічно та соціально обґрунтована мож-

ливість проектування та впровадження на держав-

ному рівні індикативних показників вартості на 

пам’ятки культури для вирішення широкого          
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спектра завдань оцінки, які мають загально-

державне значення.  

Особливо маємо звернути увагу на появу в су-

часному світі нових можливостей використання 

пам’яток культури, які знаходяться у комунальній 

власності або власності фізичних осіб, у фінан-

сових операціях, у тому числі на основі криптова-

лют. Останнє вже має місце в багатьох країнах 

світу.   

Повертаючись до обговорення графіка, подано-

го на рис. 4, розглянемо третю групу антикварних 

виробів з порцеляни, яка виділяється досить висо-

кими показниками вартості. Це відносно невелика 

кількість творів, де продавці користуються підви-

щеними споживчими потребами частини найбільш 

заможних потенційних покупців – їх часто 

необґрунтованими емоційними бажаннями – й 

свідомо завищують вартісні показники. Відповідно, 

мають місце невмотивовані надбавки, а також ви-

никають нові можливості для загострення конку-

рентної аукціонн о ї торгівлі. Тенденція до зрос-

тання апроксимаційної функції знову змінюється й, 

відповідно, виникає потреба виділення “другої 

кваліметричної точки”, яка визначає необхідність 

використання нової асимптотичної функції такого 

вигляду: 

С = ∝ × 𝟐і × 𝟐х або С = ∝ × 𝟐(і+х)        (4) 

де і – кількість позитивної інформації про то-

вар; ∝ - база оцінки; х – кількість додаткової 

невмотивованої інформації. 

Однак, беручи до уваги те, що невмотивовані 

надбавки не можуть бути врахованими оцінювача-

ми та експертами перманентно
6
, передбачити ре-

зультат проведення торгів неможливо. Кінцевий 

результат торгів є невмотивованим, не підлягає 

змістовному поясненню та не може використовува-

тися як орієнтир в оціночній справі. Відтак третя 

група, яка описується асимптотичною формулою 

(4), не має практичного значення в роботі експерта-

оцінювача, адже результати продажу з аукціону, де 

наприкінці торгів можуть мати місце невмотиво-

вані рішення, взагалі не можуть бути предметом 

прогнозування.   

Отже, знову дійдемо висновку про те, що 

найбільш представницькою, змістовною та цікавою 

для побудування асимптотичних моделей, які опи-

сують вартість антикварних виробів з порцеляни, є 

друга товарознавча група.  

Відповідно, тенденція до зростання питомих 

показників вартості в логарифмованому вигляді 

може бути описаною асимптотичною лінійною 

функцією, параметри якої знаходимо за допомогою 

методу найменших квадратичних відхилень                  

К. Ф. Гауса [11].  

Після перетворення на основі ступеневої 

функції за основою «2» ця функція матиме такий 

вигляд (рис. 6). 

В результаті проведених досліджень ми 

з’ясували, що прогнозування вартості слід 

здійснювати за формулою:   

С = 𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔 х+𝟓,𝟒𝟓                          (5) 

де С – прогнозований показник вартості анти-

кварних виробів з порцеляни, х – порядок вартості 

(номер твору в таблиці вихідних даних). Показник 

якості апроксимації спостереженої тенденції за            

К. Пірсоном – 0,98 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Співвідношення між спостереженими вартісними показниками на антикварні вироби з порцеляни 

(ряд 1), у гривнях за штуку, та теоретично обрахованими показниками (ряд 2) з урахуванням виявлених 

тенденцій до зростання 

 

 
6 
Наприклад, інформації про наявність двох і більше претендентів на покупку.
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Описане регресійне рівняння можна також 

представити таким чином: 

С = 𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔х + 𝟓,𝟒𝟓 =  𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔х ×  𝟐𝟓,𝟒𝟓  = 

  43,71  𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔 х                               (6) 

Бачимо, що описана нами емпірична формула 

дуже нагадує формулювання закону товарознавства 

(1), однак відрізняється від нього тим, що величина 

«𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔х» пов’язує прогнозовану вартість з поряд-

ком вартості «Х», а не з величиною кількості пози-

тивної інформації про об’єкт дослідження.  

Для того, щоб перейти до розрахунків за 

участю показника кількості позитивної інформації, 

будемо вважати, що перший вартісний показчик, 

який має змістовне пояснення, становить 𝟐𝟎,𝟎𝟖𝟔 х =
𝟏, тобто це “особлива” точка переходу від 

необґрунтованих показників до змістовно обґрун-

тованих – “перша кваліметрична точка”. Зрозуміло, 

що в цьому виразі х = 0, що означає відсутність 

позитивної інформації про товар, або ігнорування 

цією інформацією потенційним покупцем. Водно-

час величина С = 43,71  вказує на можливість ви-

користання цього показника в якості розрахункової 

бази оцінки антикварних виробів з порцеляни й у 

подальшому використовувати її в завданнях прог-

нозування вартості у межах усього інтервалу другої 

групи:  

С =  𝟒𝟑, 𝟕𝟏 × 𝟐і                         (7) 

Отже, прогнозування вартості антикварних ви-

робів з порцеляни нині
7
 може здійснюватися за 

представленою вище формулою. При цьому для 

здійснення обліку позитивної інформації та об-

рахування її кількості «і» ми використовуємо 

спеціальний протокол, в якому добуток усіх показ-

ників «N» дорівнює величині «2
і
» (табл. 1) [3]. В 

протокол внесені дані першого прикладу оцінки, 

наведеного нижче. 

Однак слід зауважити, що в поданому нижче 

протоколі на практиці враховують не увесь перелік 

критеріїв для оцінки пам’яток культури. Це 

пов’язується з тим, що впродовж багатьох років 

сформувалися та набули загального визнання тра-

диції оцінки пам’яток декоративно-ужиткового 

мистецтва за дещо скороченим переліком критеріїв.

  Таблиця 1  

Протокол для обліку кількості позитивної інформації про пам’ятку культури на основі індексу 

соціокультурної значимості «N»   

№ 

з/п 

Назва оціночного 

критерію 

Ранжування оціночного 

критерію і коефіцієнт 

"n+ " (підкреслити необ-

хідне) 

Ранжування контраверсійного оціночного кри-

терію і зменшуючий коефіцієнт "n- " 

(підкреслити необхідне) 

Результ 

коеф. 

N =n+×n- 

1 2 3 4 5 
1 Історія побуту-

вання пам’ятки 

(онтологія) 

Невідома (1) Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 
Інформація потрібна, але невідома або не підтверджуєть-

ся (0,25) 

1 

Частково відома (2) 

Повністю відома (4) 

2 Вік пам’ятки  Невідомий (1)  Відомий або невідомий, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація має визначальне значення, але невідома або 

не підтверджується (0,25) 

1 

До 50 років (1) 

До 100 років (2) 

До 300 років (4) 

До 1000 років (8) 

До 2000 років (16) 

Більше 2000 років (32) 

3 Тиражованість 

пам’ятки 

Тиражована (типова) (1) Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтверджуєть-

ся (0,25) 

2 

Рідкісна (2) 

Унікальна (4) 

4 Рівень визнання 

пам’ятки 

Місцевого значення або не 

набув визнання (1) 
Відомий або невідомий, але не передбачає використання 
критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтверджуєть-

ся (0,25) 

1 

Національного значення (2) 

Світового значення (4) 

5 Причетність 

пам’ятки до куль-

турних традицій 

Місцеві й родові  

традиції (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання       

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтверджуєть-

ся (0,25) 

1 

Національні традиції (2) 

Світові традиції (4) 

6 Рівень визнання 

автора пам’ятки 

Місцевого значення або не 
набув визнання (1) 

Відомий або невідомий, але не передбачає використання 
критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або  

не підтверджується (0,25) 

2 

Національного  

значення (2) 

Світового значення (4) 
 

 

7
 Враховуючи динаміку змін цінових показників на ринку, перерахунки слід здійснювати не частіше, ніж раз на 

рік. 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 
7 Причетність 

пам’ятки до істо-

ричних подій 

Місцевого значення або 

непричетна (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або  

не підтверджується (0,25) 

1 

Національного  

значення (2) 

Світового значення (4) 

8 Причетність па-

м´ятки до інших  

пам’яток історії та 

культури 

Місцевого значення або 

непричетна (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання      

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або  

не підтверджується (0,25) 

1 

Національного  

значення (2) 

Світового значення (4) 

9 Причетність 

пам’ятки до ви-

датних особисто-

стей 

Місцевого значення або 

непричетна (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання      

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково 
(0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або  

не підтверджується (0,25) 

1 

Національного  

значення (2) 

Світового значення (4) 

10 Причетність 

пам’ятки до ви-

датних ману-

фактур і шкіл 

Місцевого значення або 

непричетна (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання      

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або 

не підтверджується (0,25) 

2 

Національного  

значення (2) 

Світового значення (4) 

11 Соціокультурна 

функція пам’ятки 

Ужиткова або декоративна 

(1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання      

критерію (1) 
Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

2 

Авторське послання (2) 

Загальновиховна (4) 

12 Масштабність 

творчої ідеї 

Пересічна (1) Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

1 

Висока (2) 

Світоглядна (4) 

 

13 Наукова 

значимість 

пам’ятки 

Пересічна або не має науко-

вої значимості (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 
Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

1 

Висока (2) 

Найвища (4) 

14 Художня цінність 

пам’ятки 

Пересічна або не має худож-

ньої цінності (1) 

Відома або невідома, але не передбачає використання 

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

1 

Висока ( 2 ) 

Найвища (4) 

15 Рівень технічної 

досконалості 

Пересічний (1) Недосконалий (0,5) 1 

Високий (2) 

Найвищий (4) 

16 Особливі якості 

пам’ятки 

Відсутні (1) Відомі або невідомі, але не передбачають використання      

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково (0,5) 

1 

Наявні (2) 

17 Історико-культур-

на цінність 

матеріалів 

Пересічні матеріали (1) Відомі або невідомі, але не передбачають використання 

критерію (1) 
Інформація потрібна, але підтверджується частково 

(0,5) 

Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

1 

Рідкісні матеріали (2) 

Унікальні матеріали (4) 

18 Розміри пам’ятки Є звичайними (1) Відомі або невідомі, але не передбачають використання    

критерію (1) 

Інформація потрібна, але підтверджується частково 

(0,5) 
Інформація потрібна, але невідома або не підтвер-

джується (0,25) 

1 

Є причиною помірного 

збільшення споживчої 

цінності (2) 

Є визначальними для збіль-

шення споживчої цінності (4) 

19 Наявність знаків і 

позначок 

Знаки і позначки присутні 

(2) 

Відомі або невідомі, але не передбачають використання 

критерію (1) 
Інформація потрібна, але підтверджується частково або 

сумнівна (0,5) 

Відсутні (0,25) 

2 

20 Комплектність Комплектний (1) Некомплектний (0,5) 1 

21 Стан збереження 

пам’ятки 

Без пошкоджень (1) Задовільний (0,5) 

Незадовільний (0,25) 

У фрагментах (0,125) 

В одиничних фрагментах (0,0625) 

1 

Розрахунковий індекс соціокультурної цінності (N) - 32 

Класифікаційне визначення пам’ятки – Пам’ятка культури національного рівня значення другого порядку 

Базова вартість з урахуванням розмірів, маси та інших індивідуальних характеристик пам’ятки –  

43,71 гривні 

Прогнозована вартість (C=B×N×F) – С= 43,71 х 32 = 1398,72 гривні 

Джерело інформації про базову вартість – Звіт про стан ринку антикварних творів з порцеляни від 05.05.2019. 
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Таблиця 2 

Номенклатурна класифікація якості та індикаторні
8
 показники вартості на антикварні  

вироби з порцеляни 

 Пам’ятки культу-

ри місцевого 

рівня визнання 

Пам’ятки культури національного рівня визнання 
Третього 

порядку 

Другого порядку Першого порядку
* 

Індекс 

«N» 
1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1028 2048 4096 

Прогнозо-

вана 

вартість 

у гривнях 

за штуку 

43,71 87,4 175 349 699 1398 2797 5594 11189 22379 44759 89518 179036 

 

*Більш високі показники індексу «N» розраховуються згідно з загальною класифікацією пам’яток культури, поданою в [4]. 

 

 

Виходячи з результатів дослідження ринку ан-

тикварних виробів з порцеляни, що описані вище, а 

також особливостей їх продажу на аукціонах, слід 

зробити висновок про можливість укладання таб-

лиць індикаторних показників для прогнозування їх 

вартості у відповідності до кількості облікованої 

інформації (табл. 2), що вважається корисною у 

тому чи іншому завданні оцінки.  

Ці показники не є обов’язковими для здійс-

нення операцій купівлі- продажу або інших опера-

цій з пам’ятками культури, вони лише показують 

логічно непротирічний результат прогнозування 

вартості. Отже, використовуючи поданий вище 

протокол, експерт обліковує корисну інформацію й, 

користуючись табл. 2, визначає рівень соціокуль-

турного значення антикварного виробу з порцеляни 

та його прогнозований показник вартості у 

відповідності з станом сучасного ринку. 

Наведемо кілька прикладів таких розрахунків.  

Перший приклад. До експертної оцінки пред-

ставлено інтерʼєрну прикрасу виробництва Київсь-

кого експериментального кераміко-художнього за-

воду (КЕКХЗ) “Балерини перед виступом” (рис. 7) 

відомої української майстрині, художника-скульп-

тора Жникруп Оксани Леонтіївни (1931-1993 р.р.), 

яка була виставлена на аукціоні “violity” стартовою 

вартістю 1 гривня
9
. Впродовж трьох днів у торгах 

взяли участь 9 людей, які зробили 9 ставок. Поточ-

на вартість - 1120 гривень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7.  Інтерʼєрна прикраса “Балерини перед виступом”. Авторська робота Жникруп Оксани Леонтіїв-

ни, яка виготовлена на Київському експериментальному кераміко-художньому заводі.  

Висота - 28 см 

 
8 
Індикаторними ми називаємо розрахункові показники, отримані в результаті дослідження стану ринку. 

9 
https://auction.violity.com/75574440-baleriny-pered-vystupleniem-kiev-knizhka. 

https://auction.violity.com/75574440-baleriny-pered-vystupleniem-kiev-knizhka
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Прогнозування вартості відповідно до описано-

го вище алгоритму здійснюємо таким чином. Спо-

чатку вносимо відповідні облікові інформаційні 

дані у протокол, поданий в табл. 1.  

Так, в результаті обліку наявної інформації ми 

отримали показник соціокультурної значимості 

пам’ятки – 32. Це означає, що номенклатурне виз-

начення її якості таке: “Пам’ятка культури націо-

нального рівня значення другого порядку” [4].  

Прогнозна вартість згідно з табл. 2, а також з фор-

мулою (5) – 1398 гривень. Отже, у разі продажу 

слід очікувати остаточну вартість, більшу, ніж по-

точна, однак, якщо кількість учасників різко скоро-

титься, торги можуть закінчитися й на названому 

вище рівні вартості. 

Другий приклад. Композиція “Перепляс”
10

  

(рис. 8) виготовлена на відомому українському 

фарфоровому заводі в місті Городниця Новоград-

Волинського району Житомирської області (без 

автора). Стартова вартість встановлена на рівні               

1 гривня. За цим лотом зроблено 17 ставок, у резуль-

таті поточна вартість досягла рівня 1560 гривень. 

За результатами обліку корисної інформації            

відповідно до протоколу, поданого в табл. 1, слід 

визначити номенклатурну якість даного предмета 

як “пам’ятка культури національного рівня значен-

ня другого порядку” з показником індексу соціо-

культурної цінності – 32, що відповідає результату 

оцінки в попередньому випадку. Водночас критерії, 

які були задіяні при оцінці, є дещо іншими, а саме: 

більш високих оцінок робота здобула, завдячуючи 

більш складній техніці виконання й більш високій 

художній майстерності.     

У цьому прикладі ми бачимо, що поточна вар-

тість вже перевищила прогнозований рівень         

(1398 гривень), однак розуміємо, що причиною 

цього стала більша кількість учасників торгів.  

Враховуючи це, композиція входить до третьої 

товарознавчої групи, й її очікувана прикінцева 

прогнозована вартість повинна визначатися на рівні 

щонайменше 2797 гривень. 

Третій приклад. Представлена на аукціоні
12

 

анг-лійська статуетка “Кай і Герда” (рис. 9), виго-

товлена в 50-70-х роках ХХ століття (є клеймо ви-

робника), яка є пам’яткою європейської культури. 

Стартова вартість – 750 гривень. На момент зняття 

інформації про даний предмет з сайту, після трьох 

днів експозиції, бажаючих придбати статуетку не 

виявилося. 

Згідно з протоколом в табл. 1 якість цього ви-

робу номенклатурно визначається як “пам’ятка 

культури національного рівня значення другого 

порядку” з індексом соціокультурної цінності – 

128. Відповідно, прогнозована вартість – 5594 грив-

ні. 

Таким чином, ми бачимо, що незважаючи на 

відсутність покупців, показник прогнозованої вар-

тості цього твору декоративно-ужиткового мис-

тецтва, обрахований за описаним вище алгоритмом, 

є досить високим. Приклад вказує на те, що прог-

нозування ліквідності антикварного виробу з пор-

целяни є окремим завданням, яке вирішується в 

результаті дослідження рівнів популярності окре-

мих асортиментних груп й вимагає застосування 

іншої системи критеріїв, орієнтованої на особли-

вості символьного задоволення гуманітарних пот-

реб потенційного споживача з урахуванням попу-

лярності тих чи інших культурних традицій наро-

дів, місця проведення торгів та наявності ознак 

активації в суспільстві тих чи інших ідей. Також 

зазначимо, що нині ліквідність антикварних виро-

бів в цілому є вкрай низькою, у чому легко переко-

натися шляхом перегляду показників кількості 

ставок на інтернет-аукціонах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Композиція “Перепляс”11, виготовлена на відомому українському фарфоровому заводі в місті 

Городниця Новоград-Волинського району Житомирської області. Висота гармоніста – 19 см; висота 

танцівниць – 14,5 см 

 
10 

https://auction.violity.com/75329423-pereplyas-garmonist-i-plyasuni-gorodnica 

https://auction.violity.com/75329423-pereplyas-garmonist-i-plyasuni-gorodnica
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Рис. 9. Композиція “Кай і Герда”. Висота - 18 см 

 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Наприкінці маємо зро-

бити ряд висновків щодо визначення якості та  

прогнозування вартості антикварних виробів з пор-

целяни. 

В основу формування уявлень про якість пок-

ладені гуманітарні потреби особистості в справ-

лянні соціокультурних обрядів “причастя-

відлучення” та “обдаровування-віддаровування” 

[4]. Однак в основі формування цінових показчиків 

на ринку панівне значення відіграють фінансові 

можливості потенційного покупця. 

Якість антикварного виробу з порцеляни виз-

начається на основі сукупності критеріїв, описаних 

в спеціальному протоколі, де віддзеркалюється в 

показнику соціокультурної цінності, який є пропор-

ційним до кількості позитивної інформації про 

товар. 

Прогнозовані показники вартості потрібні для 

визначення можливих фінансових збитків у разі 

втрати пам’ятки культури або наявності майнових 

спорів; як орієнтовні показники можливої ринкової 

вартості (за умови наявності попиту) або показники 

в фінансових операціях – страхові суми, вартість 

застави, вартість оренди та ін. 

Прогнозування вартості не можна здійснювати 

за кінцевими результатами аукціонних торгів спо-

ріднених предметів, адже у цьому випадку рефлек-

торно враховується невмотивована компонента, 

пов’язана з індивідуальними суб’єктивними потре-

бами покупців. 

При участі в аукціонних торгах важливим фак-

тором успіху слід вважати швидкий вихід предмета 

до рівня першої кваліметричної точки. Активність 

учасників ринку в цьому інтервалі дозволяє більш 

ґрунтовно передбачити результати у межах перша-

друга кваліметрична точка. 
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БІОПОШКОДЖЕННЯ ТА ЗАХИСТ ЦЕЛЮЛОЗОВМІСНИХ ОБ’ЄМНИХ 

НАПОВНЮВАЧІВ ПОСТІЛЬНИХ ВИРОБІВ 
 

Анотація. У статті оцінено біопошкодження целюлозовмісних текстильних наповнювачів постільних ви-

робів. Проведено дослідження грибостійкості евкаліптових волокон без обробки та з біоцидною обробкою. 

Дослідні зразки піддавали випробуванню на грибостійкість до 6 тестових грибів: Aspergillus niger F-16693, 

Aspergillus terreus F-8472, Chaetomium globosum F-405, Penicillium funiculosum F-100039, Trichoderma viride          

F-100021, Paecilomyces variotti F-424. Встановлено, що текстильні наповнювачі з евкаліптових волокон без 

біоцидної обробки в умовах підвищеної вологості та оптимальних температур добре піддаються біокорозії, 

викликаній штамами грибів: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, Penicillium funiculosum, Trichoderma viride, 

Chaetomium globosum, Paecilomyces variotti. Активність мікозної колонізації найвища для грибів роду Aspergill 

niger (4+), Trichoderma viride (5+) з видимими ознаками росту культури на 14 день експерименту. Візуалізацію 

росту грибів роду Aspergillus terreus, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti відзначено на 21 інкубації, а 

грибів роду Chaetomium globosum – на 28 день. На зразках текстильних наповнювачів з евкаліптових волокон, 

попередньо оброблених біоцидним препаратом “Бактрим”, упродовж регламентованого часу проведення 

експериментальних досліджень видимих ознак росту грибів не виявлено й за бальною шкалою оцінено від 0 до 

2+ та класифіковано їх як “грибостійкі”. Таким чином, в результаті досліджень виявлено, що обробка напов-

нювачів постільних виробів з евкаліптових волокон біоцидним препаратом на основі триклозану надає тек-

стильному матеріалу захисні антимікозні властивості, унеможливлює ріст мікроорганізмів, попереджає 

біокорозію волокон, а також сприятиме дотриманню відповідності санітарно-гігієнічним вимогам щодо 

мікробного навантаження упродовж тривалого часу експлуатації постільного виробу. Визначено перспективи 

застосування такої біоцидної обробки об’ємних целюлозовмісних наповнювачів для підвищення зносостійкості 

та подовження експлуатації постільних виробів, зокрема ковдр, подушок, наматрацників. 

 

Ключові слова: постільні вироби, біопошкодження, евкаліптові волокна, біоцидний препарат, штами 

грибів, грибостійкість. 
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BIODETERIORATION AND PROTECTION OF CELLULOSE-

CONTAINING VOLUMETRIC FILLERS FOR BEDDING PRODUCTS 
 

Abstract. The article assesses the biodeterioration of cellulose-containing textile fillers for bedding. The study of 

fungus-resistance of eucalyptus fibers without treatment and with biocidal treatment was conducted. The test specimens 

were tested for fungus-resistance to 6 test fungi: Aspergillus niger F-16693, Aspergillus terreus F-8472, Chaetomium 

globosum F-405, Penicillium funiculosum F-100039, Trichoderma viride F-100021, Paecilomyces variotti F-424. It has 

been determined that textile fillers made of eucalyptus fibers without biocidal treatment in conditions of high humidity 

and optimal temperatures are well exposed to biocorrosion caused by fungal strains: Aspergillus niger, Aspergillus 

terreus, Penicillium funiculosum, Trichoderma viride, Chaetomium globosum, Paecilomyces variotti. The activity of 

mycosis colonization is highest for fungi of the genus Aspergill niger (4+), Trichoderma viride (5+) with visible signs of 

culture growth on 14 day of the experiment. Visualization of the growth of fungi of the genus Aspergillus terreus, Peni-

cillium funiculosum, Paecilomyces variotti was marked on the 21 incubation and fungi of the genus Chaetomium glo-

bosum – on the 28 day. On the specimens of textile fillers made of eucalyptus fibers, pre-treated with the "Bactrym" 

biocidal preparation, during the regulated time of experimental studies, no visible signs of fungi growth were detected, 

rated on a scale from 0 to 2+ and classified as "fungus-resistant". Thus, the study revealed that the treatment of fillers 

of bedding products made of eucalyptus fibers with biocidal preparation based on triclosan gives the textile material 

protective antimycotic properties, prevents the growth of microorganisms, prevents the biocorrosion of fibers, and will 

also ensure compliance with the hygienic requirements for microbial loading over a long period of bedding use. The 

prospects for the application of such biocidal treatment of volumetric cellulose-based fillers for improving the durabil-

ity and prolonging the operation of bedding products, in particular blankets, pillows, mattress covers, have been deter-

mined. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі роз-

витку інноваційних технологій в усьому світі спо-

стерігається великий інтерес до створення текс-

тильних матеріалів та виробів, що мають антибак-

теріальні властивості. Тому новою сучасною нор-

мою для покращання гігієнічних власти-востей 

текстильних матеріалів та виробів стала їх обробка 

різними біоцидними засобами.  

Проблема захисту текстильних матеріалів і ви-

робів від мікробіологічного руйнування на сьогодні 

є досить складною, тому актуальним є їх оброблен-

ня антимікробними засобами. Для боротьби з 

мікроорганізмами, що знаходяться на текс-

тильному матеріалі, використовують препарати 

різної хімічної будови. Якість оброблення текс-

тильних матеріалів визначається широтою спектра 

дії антимікробної речовини, а також ступенем її 

фіксації на волокнах [1]. 

Дія живих організмів на промислову текстиль-

ну сировину, матеріали та вироби може суттєво 

змінити їх споживні властивості, погіршити якість, 

а в деяких випадках призвести до повної їх 

руйнації. Властивості сировини можуть зміню-

ватися під час зберігання, експлуатації, іноді під 

час виробництва під дією різних факторів зносу, 

викликаючи таким чином відповідні їх пошко-

дження та дочасний знос. 

Доцільність використання біоцидної обробки 

для постільних виробів з об’ємними наповнювача-

ми обумовлена цілою низкою причин, зокрема: 

 більш широким використанням біоцидних 

препаратів для забезпечення необхідної безпечності 

та довговічності наповнювачів для постільних ви-

робів (ковдр, подушок, наматрацників тощо),   

оскільки вони не піддаються багаторазовому пран-

ню; 

  мінімізацією біопошкоджень мікроорга-

нізмами натуральних наповнювачів для постільних 

виробів, експлуатація яких відбувається при досить 

високій відносній вологості та температурі; 

 використанням біоцидних препаратів (біо-

цидів) на основі триклозану з метою оптимізації 
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(мінімізації) впливу патогенних мікроорганізмів 

для людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

уковці значну увагу приділяють використанню 

біоцидів для захисту целюлозовмісних текстильних 

матеріалів, зокрема використанню силіконових 

препаратів [2], препаратів на основі силану [3], 

використанню засобу “Санитайзед” для професій-

ного одягу [4] тощо. Окрім того, вчені займаються 

питаннями застосування антимікробної обробки 

тканин білизняного, одягового [5-12], медичного 

призначення та професійного одягу [13, 14] тощо. 

Частина авторів вважає, що використання біо-

цидної обробки текстильних матеріалів та виробів 

покращує їх споживні властивості, термін їх експ-

луатації подовжується та досягається відповідний 

економічний ефект [15]. 

Варто відмітити, що до текстильних матеріалів 

білизняного призначення обов’язково мають бути 

регламентовані гігієнічні вимоги щодо відсутності 

в них патогенних видів мікроорганізмів та обме-

ження целюлозоруйнуючих груп [16]. 

Постановка завдання. Завданням наукового 

дослідження є оцінювання біопошкодження целю-

лозовмісних текстильних наповнювачів, що вико-

ристовуються для постільних виробів з метою за-

хисту їх від мікробіологічного руйнування. 

Методи дослідження. Об’єктами дослідження 

є целюлозовмісні текстильні наповнювачі для пос-

тільних виробів виробництва ТОВ “Герд Біллербек 

ГмбХ” (м. Київ), необроблені та попередньо оброб-

лені біоцидним препаратом “Бактрим” (ДП “Хім-

текс”, м. Херсон), що виготовлені за ТУ У 13.9-

20012815-005:2018 [17]. Оскільки об’єкти до-

слідження є пористими, застосовували поверхневе 

біоцидне просочування (глибина проникнення біо-

цидного засобу становить ˂ 5 мм).  

Мікробіологічні дослідження проводилися в 

лабораторії молекулярно-генетичних досліджень 

НДІ епідеміології та гігієни Львівського націо-

нального медичного університету ім. Данила Га-

лицького. 

Під час дослідження використовували 5 пара-

лелей кожного із зразків (площею 5 см
2
), на який 

методом розпилення наносили 1-1,5 см
3
 робочої 

суспензії спор гриба.  

Зразок № 1 – волокно евкаліптове; Зразок № 2 – 

волокно евкаліптове, оброблене біоцидним препа-

ратом “Бактрим”. 

Дані зразки піддавали випробуванню на 

грибостійкість до 6 тестових грибів: Aspergillus 

niger F-16693, Aspergillus terreus F-8472, 

Chaetomium globosum F-405, Penicillium funiculosum 

F-100039, Trichoderma viride F-100021, 

Paecilomyces variotti F-424.  

Нарощування біомаси та приготування робочої 

суспензії спор грибів проводили згідно з ГОСТ 

9.048-89 [18]. Вихідну суспензію спор грибів готу-

вали з двотижневої культури, шляхом денсомет-

ричного вимірювання оптичної густини, при дов-

жині λ = 565+15 нм. Оптична густина кожної окре-

мої суспензії тестового штаму знаходилася в межах 

показників 0,25-0,38, що за кількісною оцінкою, 

відносно шкали Мак-Фарланда, відповідало при-

близній кількості бактеріальних клітин 3х10
8
 – 

4,2х10
8
 КУО/см

3
. Для отримання істинного значен-

ня колонієутворюючих одиниць (КУО в 1 см
3
)

 
для 

грибів отримані показники ділили на 30 (розміри 

клітин грибів більші за бактеріальні в середньому у 

30 разів). Після цього методом десятикратних роз-

ведень отримували суспензію з кінцевим вмістом 

спор у межах 1х10
6
 - 2х10

6
КУО/см

3
, яка була робо-

чою (табл. 1).  

Контролем служили зразки наповнювачів без 

інокульованої тестової культури. Контроль, зразки 

1, зразки 2 інкубували при температурі 29
○
С, воло-

гості 85-90 % протягом 28 днів. Візуальну оцінку 

тестових поверхонь проводили на 7, 14, 21, 28 день 

інкубації. Життєздатність робочих суспензій тесто-

вих штамів грибів перевіряли шляхом їх інокуляції 

на селективне середовище Чапека-Докса (або Са-

буро) з подальшою інкубацією культури при тем-

пературі 29
○
С, вологості 85-90 % до моменту отри-

мання росту. 

 

Таблиця 1 

Робоча суспензія тестових штамів грибів 

Штами грибів 

Показники оптич-

ної густини споро-

вої суспензії грибів 

Відповідна 

мікробна 

суспензія 

Приблизна кіль- 

кість КУО/см
3 

у 

перерахунку на 

спори гриба 

Робоча 

суспензія спор 

грибів 

Aspergillus niger  0,26 3,0х10
8
 1,0х10

7
 1,0х10

6
 

Aspergillus terreus  0,32 3,8х10
8
 1,3х10

7
 1,3х10

6
 

Penicillium funiculosum 
0,25 3,0х10

8
 1,0х10

7
 1,0х10

6
 

Trichoderma viride 0,28 3,4х10
8
 1,1х10

7
 1,1х10

6
 

Paecilomyces variotti 
0,38 4,2х10

8
 1,4х10

7
 1,4х10

6
 

Chaetomium globosum 
0,28 3,4х10

8
 1,1х10

8
 1,1х10

6
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Рис. 1. Біологічні властивості постільних виробів з об’ємними наповнювачами 

Джерело: авторська розробка 

 

 

Морфологічні особливості досліджуваних зраз-

ків вивчали методом скануючої електронної мік-

роскопії (СЕМ). Принцип СЕМ базується на ска-

нуванні поверхні матеріалів точно сфокусованим 

пучком електронів циліндричної форми (елект-

ронний зонд з діаметром пучка < 10 нм), який ска-

нує зразок по рядках (точка за точкою) і синх-

ронно передає сигнал на кінескоп. У даній роботі 

поверхню зразків волокнистих матеріалів, покриту 

шаром золота (Au), досліджували за допомогою 

скануючого електронного мікроскопа “SEM 

HITACHI S800” (Японія). Напруга на катоді стано-

вила 15 кВ, збільшення зображення варіювали від 

15 до 50 000 разів. Відстань від проби до катода 

становила 50 мм, вакуум в камері ~ 0,05 мілібар, 

час нанесення ~ 100с, використовуючи 

комп’ютерну програму Origin 7.0, отримані мікро-

фотографії СЕМ були трансформовані в піксельні 

матриці з роздільною здатністю 1024х768 пікселів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Біопошкодження – це пошкодження сировини, ма-

теріалів або виробів під дією біологічного фактора. 

Біологічний фактор (біофактор) – це організми або 

сукупність організмів, що викликають порушення 

працездатності досліджуваного об’єкта [19]. 

Біологічні властивості постільних виробів з 

об’ємними наповнювачами наведені на рис. 1. 

Біологічні властивості постільних виробів з 

об’ємними наповнювачами поділяються, в свою 

чергу, на мікробіологічні, фітологічні та зоологічні. 

Пошкодження постільних виробів з целюлозо-

вмісткими наповнювачами відбувається при дії на 

них бактерій, грибів та водорослів, фітологічні 

пошкодження – моху та лишаїв, зоологічні – гризу-

нами, міллю, термітами. 

Для захисту постільних виробів з об’ємними 

наповнювачами доцільно використовувати біоцид-

не оброблення. Біоцидний продукт може бути ре-

човиною або сумішшю, призначеною для знищення 

або знезараження шкідливих і подразнюючих ор-

ганізмів, таких як бактерії, гриби, цвіль і комахи.  

Сьогодні якість біоцидної обробки визна-

чається не тільки ефективністю дії фіксації на тек-

стильному матеріалі, але і безпечністю для людини 

і навколишнього середовища. 

Необхідно відмітити, що триклозан не за-

реєстрований в Державному реєстрі небезпечних 

факторів Комітету з питань гігієнічного регламен-

тування Міністерства охорони здоров’я України 

[20]. 

ВЛАСТИВОСТІ ПОСТІЛЬНИХ ВИРОБІВ З ОБ'ЄМНИМИ 

НАПОВНЮВАЧАМИ 

натуральні товарні споживні 

речові набуті 

склад і будова 

біологічні 

фізичні 

хімічні 

фізико-хімічні 

мікробіологічні (бактерії, 

гриби, водорослі) 

фітологічні (мох, лишаї) 

зоологічні (гризуни, міль, 

терміти) 
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Безпечність біоцидів, що застосовуються, виз-

начається Європейською Директивою з біоцидних 

продуктів (European Biocidal Products Directive 

98/8/ЕС) [21].  

Очікується, що світовий ринок біоцидів досяг-

не 13,9 млрд дол. США до 2025 р. в порівнянні з  

9,1 млрд дол. США в 2017 р., маючи сукупний 

щорічний темп зростання в середньому 7,0 % у 

прогнозованому періоді з 2018 по 2025 рр. [22].  

Як зазначається в інтернет-огляді виробів з біо-

цидною обробкою Шведського агентства хімічних 

речовин (Swedish Chemicals Agency) 2012 р. [23], 

біоцидна обробка використовується у багатьох 

виробах щоденного вжитку, зокрема: спортивний 

одяг, нижня білизна, головні убори, рукавичкові 

вироби, шкарпетки, матраци, чохли для матраців, 

подушки, постільна білизна, рушники, килимки, 

меблі, штори, тканинні настінні покриття.  

Про актуальність і значну увагу до виробів з 

біоцидною обробкою свідчить той факт, що різні 

країни світу регламентують як біоцидні засоби, так 

і розміщення на ринку виробів з біоцидною оброб-

кою або вимагають, щоб на ринок певні товари 

надходили тільки попередньо оброблені біо-

цидними препаратами. 

Європейське агентство хімічних продуктів в 

Гельсінкі (The European Chemical Agency in Helsin-

ki (ECHA)) та Комісія ЄС інформують про активні 

речовини та біоциди, які були схвалені та дозво-

лені, їх класифікацію та властивості [24]. 

В країнах ЄС діють правила, що регулюють 

біоцидні продукти і вироби, оброблені біоцидами. 

Ці правила затверджені Регламентом ЄС щодо 

біоцидних продуктів, який набув чинності у 2013 

році [25]. Будь-яка особа, що імпортує оброблені 

біоцидами товари в ЄС або виробляє цю продукцію 

в межах ЄС, несе відповідальність за безпеку для 

здоров’я людини або навколишнього середовища, 

правильне маркування. Оброблений біоцидними 

препаратами товар може бути розміщений на ринку 

при умові, що активні речовини дозволені в країнах 

ЄС або включені у відповідну програму огляду 

активних речовин [26]. 

Відповідно до вимог Кодексу федеральних пра-

вил США [27] подушки (код HS 940490 – Articles of 

bedding/furnishing, nes, stuffed or internally fitted), які 

ввозяться до США з усіх країн світу, мають підда-

ватися тепловій обробці (нетарифний захід – хо-

лодна/гаряча обробка за кодом А 51 – Cold/heat 

treatment (NTM code – A51)). Крім того, необхідна 

обробка метилбромідом (methyl bromide treatment) 

(нетарифний захід – фумігація за кодом А 53 –              

1-Fumigation (NTM code – A53)). 

Основні класи протимікробних речовин для 

текстилю включають органо-металік, феноли, солі 

четвертинного амонію і органо-силікони. Біс-

феноли є класом сполук, що мають широкий спектр 

протимікробної активності. Двома найбільш широ-

ко використовуваними членами цієї групи є трик-

лозан (2,4,4'-трихлор-2'-гідроксідіфеніловий ефір) і 

гексахлорофен. Через проблеми токсичності           

використання гексахлорфену в продукції було  

обмежено. У концентраціях 0,2-2% триклозан діє як 

біоцид, за нижчих концентрацій пригнічує синтез 

жирних кислот мікроорганізмів.  

Триклозан (C12H7Cl3O2) – це порошок у вигляді 

білих кристалів, що не розчиняється у воді, але 

добре розчинний у лугах, органічних розчинниках 

та оліях. Речовина стійка до дії окисників, повільно 

розкладається під дією ультрафіолетового випро-

мінення. Виявляє антибактеріальний і фунгіцидний 

ефект широкого спектра. 

Триклозан діє головним чином на пригнічення 

біосинтезу жирних кислот шляхом блокування 

біосинтезу ліпідів, а синтез ліпопротеїдів пов’яза-

ний з пригніченням активності ферменту білок-

носій редуктази (ENR).  

Принцип дії триклозану полягає в тому, що ця 

речовина зв’язується з бактеріальним ферментом 

ENR (еноїлректазою). Відбувається конформаційна 

зміна активного центру ферменту з утворенням 

стабільного комплексу ENR-NAD
+
 – триклозан, 

який не здатний каталізувати синтез жирних             

кислот, необхідних для побудови мембран і, 

відповідно, репродукції бактерій. У людини фер-

мент ENR відсутній, тому триклозан не чинить 

шкоди людині [4, 28, 29]. Огляд результатів експе-

риментальних досліджень, що пов’язані з вико-

ристанням триклозану, має ряд суперечностей [4]. 

Однак наукові дослідження щодо підтвердження 

небезпеки для організму людини обмежені або 

відсутні [10, 27, 28].  

Домінуюче становище серед організмів, що 

викликають біопошкодження текстильних мате-

ріалів та виробів, мають гриби з різними морфо-

логічними, фізіологічними і генетичними особли-

востями. Вони входять в групу сапрофітів, що 

діляться на неспецифічні та специфічні. До неспе-

цифічних відносять гриби-поліфаги, з них на про-

мислових матеріалах найчастіше розвиваються 

види грибів роду Aspergillus, Penicillium, Tricho-

derma, Chaetomium, Alternaria, Paecilomyces, 

Fusarium [19]. 

Aspergillus (аспергелліус) – рід вищих аеробних 

цвілевих грибів, що включає в себе кілька сотень 

видів. Забарвлення колоній знаходиться у кольо-

ровій гамі широкого діапазону – від білого до чор-

ного. Гриби цього роду швидко ростуть, мають 

одноклітинні нерозгалужені конідієносці. Верхівки 

конідієносців несуть на своїй поверхні в один або 

два ряди стеригми з ланцюжком конідій. Конідії 

мають круглу форму, зафарбовану в жовтий, зеле-

ний, коричневий чи інший колір.  

Penicillium (пеніцілліум) – відносять до родини 

Aspergillaceae. Колонії характеризуються повзучим 

ростом, мають оксамитову поверхню. Вегетативний 

міцелій жовто-кремовий, конідіальна зона жовто-

зелена, синьо-сіро-зелена. Верхня частина коні-

дієносця має вигляд кісточки різної складності. 

Стеригми у колотівці, конідії еліптичні, заокруг-

лені, кулясті.  

До роду аскоміцетових грибів входять: Tricho-

derma, Chaetomium, Paecilomyces, Fusarium. 
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Trichoderma (тріходерма) – телеоморфа утво-

рює коричневу строму. Конідієносці сильно розга-

лужені. Конідії блідо-зеленого або зеленого кольо-

ру, більш активно утворюються в центральній ча-

стині колонії, яйцевидної форми. 

Chaetomium globósum (хето́мій шарови́дний) – 

молоді колонії з ніжним, світлим повітряним 

міцелієм, з віком – лимонно-зелені, жовті, зеле-

нувато-оливкові, сіро-оливкові. Плодові тіла – пе-

ритеції кулясті або яйцеподібні. Аски веретеновид-

ні або булавовидні, несуть 8 сплющених аскоспор. 

Paecilomyces (пеціломіцес) – колонії порошисті, 

іноді пучкуваті, в масі жовто-коричневого кольору. 

Конідієносці неправильно розгалужені, з мутовчато 

розташованими гілочками, що закінчуються пуч-

ком з 2-7 циліндричних (еліпсоїдальних) фіалід. 

Конідії переважно еліпсоїдальні, часто з усіченими 

кінцями. Утворює хламідоспори.  

Fusarium (фузаріум) – міцелій у різних видів 

грибів може бути різноманітного забарвлення – 

білий, рожевий, бузковий або бурий. Зазвичай ма-

ють мікро- і макроконідії. Макроконідії є фраг-

моспорами і складаються з декількох клітин. 

Мікроконідії формують ланцюжки або зібрані в 

головки. Можуть утворювати скупчення між гіфа-

ми. Мікроконідії найчастіше одноклітинні. Харак-

терною для фузаріїв є властивість до утворення 

спороходів, подушкоподібного плетива гіфів, вкри-

того конідієносцями.  

Alternaria (альтернарія) – клас дотідеоміцети. 

Утворює широкорослі, темнозабарвлені колонії 

сірих, коричнево-чорних або чорнуватих тонів. 

Міцелій септований. Конідієносці прості або розга-

лужені, поодинокі або в пучках, коричневі. Конідії 

– поодинокі або в ланцюжках, іноді розгалужені, 

яйцеподібні до циліндричних, у верхній частині у 

багатьох видів витягнуті в шийку.  

Всі з перелічених груп грибів виконують не 

лише важливу, дуже корисну роль в певних еко-

логічних нішах живої природи, є продуцентами 

ферментів, біологічно активних речовин, але й 

несуть потужну руйнівну силу біодеструкції виро-

бів та матеріалів, викликають захворювання тварин 

та людини. 

Сьогодні на ринку України реалізують постіль-

ні вироби, використовуючи близько десятка різних 

видів наповнювачів: пух водоплавної птиці, овечу, 

верблюжу і кашемірову вовну, бавовняне, шовкове 

та бамбукове волокно, віскозне волокно, евкаліпто-

ве волокно, а також силіконізовані синтетичні во-

локна.  

Евкаліптове волокно – це штучне целюлозне 

волокно, яке отримують із деревини евкаліпта. 

Евкаліптові дерева для виробництва волокна виро-

щують без застосування пестицидів і мають у 

своєму складі біоцидні компоненти [15]. Техно-

логічний процес виготовлення евкаліптового во-

локна полягає в розчиненні деревинної целюлози в 

сильно полярному органічному розчиннику до-

норського типу N-метилморфолін-N-оксиді 

(ММО). Екологічна чистота процесу обумовлена 

тим, що розчинник практично повністю регене-

рується і не утворює ніяких продуктів розпаду. 

Новий процес отримав декілька назв: ММО-процес, 

альтернативний процес, процес розчинного фор-

мування, ліоцельний процес [30]. 

Як показують результати досліджень, в умовах 

підвищеної вологості та температур протягом ре-

гламентованого часу на зразках 1 та 2 з наповнюва-

чем з евкаліптового волокна не виявлено видимих 

ознак біологічного пошкодження. Це, в свою чергу, 

вказує на ступінь чистоти зразків, належні умови 

зберігання та транспортування (рис. 2). 

 

 

 

 
Зразок 1 

 
Зразок 2 

Рис. 2. СЕМ-зображення наповнювача з евкаліптового волокна, не інокульованих спорами грибів

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%82%D1%8B
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Таблиця 2 

Біопошкодження евкаліптових наповнювачів для постільних виробів 

Види грибів Зразок 1 Зразок 2 

Aspergillus niger F-16693 4+ 0-2+ 

Aspergillus terreus F-8472 3+ 0-2+ 

Penicillium funiculosum F-100039 3+ 0-2+ 

Trichoderma viride F-100021 5+ 0-2+ 

Chaetomium globosum F-405 3+ 0-2+ 

Paecilomyces variotti F-424 3+ 0-2+ 

 

 
Зразок 1 

 
Зразок 2 

Рис. 3. СЕМ евкаліптового волокна, інокульованого штамами грибів Aspergillus niger  

на 28 день тестування 

 

Грибостійкість оцінювали на наступною шка-

лою від 0 до 5 балів: 

0 – під мікроскопом проростання спор і конідій 

не виявлено; 

1 – під мікроскопом наявні пророслі спори і  

незначно розвинений міцелій; 

2 – під мікроскопом видно розвинений міцелій, 

можливе спороношення; 

3 – неозброєним оком ледь вловлюється 

міцелій і (або) спороношення, проте добре 

візуалізуються під мікроскопом; 

4 – неозброєним оком добре видно ріст грибів, 

які покривають менше 25% поверхні досліджувано-

го зразка; 

5 – неозброєним оком добре видно ріст грибів, 

які покривають понад 25% поверхні досліджувано-

го зразка. 

Візуальну оцінку грибостійкості досліджу-

ваного наповнювача надавали за показником взірця 

з максимальним балом за допомогою лупи зі 

збільшенням х 4.  

Результати експериментальних досліджень 

зразків евкаліптових наповнювачів для постільних 

виробів, інфікованих грибами, наведені в табл. 2. 

Встановлено, що зразок 1 без біоцидного захисту 

добре піддавався біокорозії. Активність мікозної ко-

лонізації була вищою для штамів грибів Aspergill 

niger, Trichoderma viride з ознаками росту культури, 

який спостерігався вже на 14 день експерименту.  

Видимий ріст грибів роду Aspergillus terreus, 

Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti від-

значено на 21 день інкубації, а грибів роду Chaeto-

mium globosum – на 28. 

Оскільки найагресивнішими виявилися гриби 

роду Aspergill niger (4+) та Trichoderma viride (5+), то 

вважали за доцільне представити СЕМ-зображення 

саме цих експериментальних досліджень на 28 день 

тестування (рис. 3 та 4). 

Візуальну оцінку грибостійкості евкаліптового 

наповнювача для постільних виробів з об’ємними 

наповнювачами давали за показником взірця з мак-

симальним балом. На зразку 2, попередньо обробле-

ному біоцидним препаратом “Бактрим”, упродовж 

регламентованого часу проведення експерименталь-

них досліджень видимих ознак росту грибів не вияв-

лено й відповідно цей зразок за баловою шкалою 

оцінено від 0 до 2+ і класифіковано як грибостійкий.  

Зображення поверхні наповнювачів з евкаліп-

тових волокон постільних виробів, оброблених біо-

цидним препаратом “Бактрим” та інфікованих гри-

бами роду Tricoderma viride, показують, що біоцид-

ний захист пригнічує ростову здатність гриба. Під 

час проведення експериментальних досліджень при 

оптимальних умовах культивування спори гриба 

фіксували в неактивному стані і на 28 день тесту-

вання. 
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Зразок 1 

 
Зразок 2 

Рис. 4. СЕМ-зображення евкаліптового волокна, інокульованого штамами грибів Tricoderma viride на 

28 день тестування 

 

 

Безпечність постільних виробів з об’ємними 

наповнювачами підтверджена висновком державної 

санітарно-епідеміологічної експертизи №602-123-

20-1/928 від 23.01.2019 р. 

Постільні вироби з текстильними наповнюва-

чами, що оброблені біоцидним препаратом на ос-

нові триклозану, відповідали медичним критеріям 

безпеки. Гранично допустимі критерії хімічних 

речовин в атмосферному повітрі (мг/м
3
) становили 

не більше: формальдегіду – 0,003, фенолу – 0,003, 

бензолу – 0,1, толуолу – 0,6, ксилолу – 0,2; інтен-

сивність запаху не більше 1 бал. Виявлено ан-

тимікозний захист біоцидного препарату на основі 

триклозану щодо грибкової корозії постільних 

виробів з різним типом наповнювача та фунгіцидну 

дію даного препарату щодо досліджуваних тесто-

вих штамів грибів. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Обробка препаратом 

надає текстильному матеріалу (наповнювачу) за-

хисні властивості, перешкоджаючи проникненню 

чужорідної (транзиторної) мікрофлори, яка скла-

дається в основному з патогенних мікроорганізмів. 

Встановлено, що текстильні наповнювачі з ев-

каліптових волокон без захисного покриття в умо-

вах підвищеної вологості та оптимальних темпера-

тур добре піддаються біокорозії, викликаній шта-

мами грибів: Aspergillus niger, Aspergillus terreus, 

Penicillium funiculosum, Trichoderma viride, Chaeto-

mium globosum, Paecilomyces variotti. Активність 

мікозної колонізації найвища для грибів роду As-

pergill niger (4+), Trichoderma viride (5+) з видими-

ми ознаками росту культури на 14 день експери-

менту. Візуалізацію росту грибів роду Aspergillus 

terreus, Penicillium funiculosum, Paecilomyces variotti 

відзначено на 21 інкубації, а грибів роду Chaetomi-

um globosum – на 28 день. 

На зразках, попередньо оброблених біоцидним 

препаратом “Бактрим”, упродовж регламентовано-

го часу проведення експериментальних досліджень 

видимих ознак росту грибів не виявлено й за баль-

ною шкалою оцінено від 0 до 2+ та класифіковано 

їх як “грибостійкі”.  

Обробка наповнювачів з евкаліптових волокон 

біоцидом на основі триклозану надає текстильному 

матеріалу захисні антимікозні властивості, унемо-

жливлює ріст мікроорганізмів, попереджає біоко-

розію волокон, а також сприятиме упродовж трива-

лого часу експлуатації виробу, дотриманню 

відповідності санітарно-гігієнічним вимогам щодо 

мікробного навантаження. 

Таким чином, постільні вироби з об’ємними 

целюлозовмісними наповнювачами – ковдри, по-

душки, наматрацники, де наповнювач обробляється 

біоцидним препаратом на основі триклозану, – 

матимуть підвищену зносостійкість і, як наслідок, 

значно більший термін експлуатації, оскільки не 

піддаються мікробіологічному руйнуванню. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАНЬ 
 

Анотація. Розвиток нанонауки та нанотехнологій в Україні, як і у зарубіжних країнах, неперервно 

пов’язаний із розвитком ринку нанопродукції, формуванням її асортименту, властивостей, рівня якості та 

безпечності, а також собівартістю цієї продукції. У статті вивчено особливості формування вітчизняного 

ринку нанотекстилю і одягу та перспективи його розвитку. Незважаючи на те, що інтенсивний розвиток 

нанотехнологій у світі розгорнувся тільки на початку ХХІ століття, нанотехнологічна продукція вже зайняла 

свою нішу на світовому ринку та органічно проникла в різні сфери життя людей. Так, наприклад, в 2016 році 

підприємствами у світі випускалися наступні види нанопродукції: для автомобільної промисловості – 10%; для 

будівництва – 12%; для космонавтики – 9%;  для харчування – 8%; для побутової техніки – 6%;для медицини – 

7 %; для взуттєвої промисловості – 7%; для сільського господарства – 6%; для текстильної промисловості – 

12%. Проведені нами дослідження дозволяють зробити висновок, що нанонаука та нанотехнології в Україні 

будуть розвиватися в основному в таких напрямах: фундаментальні дослідження нанометричних явищ, про-

цесів, об’єктів; розробка технології синтезу наноматеріалів, необхідної апаратури і впроваджень, а також 

стандартів такого виробництва в практичну діяльність людини; вивчення властивостей нанотехнологій і 

наноматеріалів; отримання нанопрепаратів для потреб медицини; оцінка токсичності медичних нанопрепа-

ратів; дослідження природних наноструктур та наномеханізмів у функціонуванні біологічних систем; вивчен-

ня впливу нанотехнологій і наноматеріалів на навколишнє середовище. Впровадження нанотехнологій для ви-

робництва текстилю та одягу в Україні, на відміну від багатьох зарубіжних країн (особливо США, Японії, 

Євросоюзу, Китаю, Індії), на даний час не відноситься до пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної легкої 

промисловості. Відсутня об’єктивна інформація про розвиток вітчизняного ринку нанотекстилю. На наш 

погляд, існує нагальна потреба вивчення сучасного стану та обгрунтування пріоритетного розвитку вітчиз-

няного ринку нанотекстилю та одягу для логістичного забезпечення військовослужбовців України та військо-

вих формувань. 

 

Ключові слова: нанотекстиль і спецодяг, асортимент, властивості, рівень якості та безпечність, ринок, 

пріоритетний напрям. 
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THE ROLE OF NANOTEXTILE IN THE FORMATION OF THE  

DOMESTIC MARKET OF SPECIAL CLOTHING AND APPLICATION  

IN LOGISTIC PROVISION OF MILITARY UNITS 
 

Abstract. The development of nanoscience and nanotechnologies in Ukraine, as well as in foreign countries, is con-

stantly linked to the development of the nanoproducts market, the formation of its range, properties, level of quality and 

safety, as well as its production costs. The peculiarities of the formation of the domestic nanotextiles and clothing mar-

ket and its development prospects are studied in the article. Despite the fact that the intensive development of nanotech-

nologies in the world took place only at the beginning of the 21st century, nanotechnological products have already 

occupied a niche in the world market and have organically penetrated into various spheres of human life. For example, 

in 2016, the following types of particular nanoproducts were manufactured by enterprises worldwide: for the automo-

tive industry - 10%; for construction industry - 12%; for astronautics - 9%; for food industry - 8%; for household ap-

pliances - 6%, for medicine - 7%; for the footwear industry - 7%; for agriculture - 6%; for the textile industry - 12%. 

Our research allows us to conclude that nanoscience and nanotechnologies in Ukraine will develop mainly in the fol-

lowing areas: basic research of nanometric phenomena, objects, processes; development of technology for synthesis of 

nanomaterials, necessary equipment and implementations, as well as standards of such production in practical human 

activity; study of properties of nanotechnologies and nanomaterials; obtaining nanopreparations for medical purposes; 

toxicity assessment of medical nanopreparations; study of natural nanostructures and nanomechanisms in the function-

ing of biological systems; study of the environmental impact of nanotechnologies and nanomaterials. The introduction 

of nanotechnologies for production of textiles and clothing in Ukraine, unlike many foreign countries (especially the 

USA, Japan, European Union, China, India), does not currently belong to the priority directions of domestic light in-

dustry development. There is no objective information on the development of the domestic nanotextiles market. In our 

opinion, there is an urgent need to study the current state and justify the priority development of the domestic market of 

nanotextiles and clothing for logistical support for Ukrainian military and military units. 
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Постановка проблеми. З метою виявлення та 

обґрунтування пріоритетних напрямків розвитку 

нанотехнологій текстилю та одягу та перспектив 

розвитку вітчизняного товарного ринку на їх основі 

представляється доцільним [1-4]: 

- дати аналіз досліджень, які присвячені харак-

теристиці асортименту та властивостей нанотек-

стилю та одягу та формуванню вітчизняного ринку 

на їх основі в останні десятиріччя ХХІ століття [5,6, 

9-13]; 

- узагальнити результати власних досліджень 

даної проблеми за вказаний період [17-22]; 

- сприяти поглибленню досліджень у галузі    

розвитку нанотехнологій нанотекстилю та одягу, 

розвиток яких в Україні нині є ще незадовільний; 

- обґрунтувати мотивацію відношення нанотек-

стилю та одягу різного цільового призначення як 

нових товарів на сучасному ринку текстилю та 

одягу України, особливо для військовослужбовців і 

таких військових формувань, як Нацгвардія, 

Нацполіція, Державна прикордонна служба та 

МНС [5-8, 14]; 

- розробити методику тестування нанотекстилю 

та одягу як нового товару на ринку України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Да-

мо коротку анотацію тих публікацій, в яких розгля-

далися проблеми формування асортименту, власти-

востей, рівня якості та безпечності різних за при-

значенням видів нанотекстилю та одягу, а також 

специфіки формування їх товарного ринку. 

У роботі [5] дано визначення основних термінів 

і понять, що стосуються нанотехнологій вироб-

ництва текстильної наносировини (волокон, ниток, 

барвників, апретів, текстильно-допоміжних), а та-

кож текстильних наноматеріалів і виробів різної 

будови, оброблення та призначення. Дана характе-

ристика асортименту та властивостей різних 

хімічних нановолокон і ниток та сфери їх застосу-

вання. 
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Наведені конкретні приклади наномеризації 

текстильної нанопродукції. 

Дана характеристика специфіки асортименту та 

властивостей нанотекстилю та одягу різного 

цільового призначення (побутового, медичного, 

технічного, спеціального). 

Автором роботи [9] обґрунтована доцільність 

використання нанотехнологій для виробництва 

нанотекстилю одягового призначення. Дана харак-

теристика асортименту та властивостей цих нано-

матеріалів та сфери їх застосування. 

Автор роботи [10] наводить інформацію про 

сфери застосування текстильних наноматеріалів на 

підприємствах текстильної і легкої промисловості 

України та Росії. Дані характеристика асортименту 

та властивостей цих наноматеріалів, їх переваги і 

недоліки у порівнянні із традиційними матеріала-

ми. 

Автором роботи [14] обґрунтована концепція 

для нанотекстилю медичного призначення як ново-

го товару на вітчизняному товарному ринку. Дана 

характеристика асортименту і властивостей нано-

текстилю різного медичного призначення, які ха-

рактеризують медичний текстиль; чинників, які 

характеризують медичний текстиль. Розглянуто 

критерії та методику тестування медичного нано-

текстилю як нового товару на ринку України. 

Сформульована маркетингова концепція розвитку 

ринку нанотекстилю медичного призначення в 

Україні. 

В роботі [15] вивчена можливість та обґрунто-

вана доцільність промислового вироб-ництва нано-

текстилю та одягу різного цільового призначення 

на підприємствах України. Дано аналіз асортимен-

ту властивостей та особливостей ринку нанотек-

стилю та одягу різного цільового призначення та 

будови. Названі виробники нанотекстилю та одягу 

в Україні. Вивчено асортимент і властивості нано-

препаратів, придатних для модифікації властивостей 

нанотекстилю одягового призначення. 

Авторами роботи [16] обґрунтована доцільність 

широкого застосування біоцидних нанопрепаратів 

для модифікації властивостей текстильних ма-

теріалів і виробів різного цільового призначення. 

Виявлено вплив біоцидних нанопрепаратів на зміну 

механічних, фізичних та естетичних властивостей 

текстильних матеріалів і виробів. Підкреслюється 

необхідність використання біоцидних препаратів 

для гальмування мікробіологічної деструкції тек-

стилю та одягу. Обґрунтована перспектива вико-

ристання біоземельного нанотекстилю для виробів 

медичного, військового та побутового призначення. 

Авторами роботи [17] вивчено можливість та 

обґрунтовано доцільність широкого використання 

нанотекстилю медичного призначення. Дана харак-

теристика асортименту властивостей та сфери зас-

тосування цього товару. Обґрунтована доцільність 

організації окремого ринку медичного нанотексти-

лю в Україні. Вивчено та узагальнено зарубіжний 

досвід виробництва та реалізації медичного нано-

текстилю. 

Авторами роботи [18] обґрунтовано доцільність 

використання нанопрепаратів для захисту тек-

стильних матеріалів і виробів від дії целюлозоруй-

нуючих мікроорганізмів. Показано вплив деяких 

нанопрепаратів на гальмування життєдіяльності 

окремих видів целюлозоруйнуючих мікро-

організмів. Обґрунтована необхідність розширення 

асортименту та вивчення властивостей біоцидних 

препаратів. 

У роботі [19] сформульовані та обґрунтовані 

вимоги до асортименту, властивостей, рівня якості 

та безпечності нанотекстилю різного цільового 

призначення. Основна увага приділена характерис-

тиці асортименту та властивостей нанотекстилю 

одягового призначення. Обґрунтована доцільність 

проведення матеріалознавчих і товарознавчих до-

сліджень нанотекстильних виробів, а також фор-

мування окремого сегмента вітчизняного ринку на 

їх основі. 

Авторами роботи [20] вивчена можливість і до-

цільність використання окремих видів нанотексти-

лю для оздоблення інтер’єру житлових і нежитло-

вих приміщень. Дана характеристика асортименту 

та властивостей даної групи інтер’єрного текстилю, 

показані його переваги на ринку у порівнянні із 

традиційними матеріалами. Обґрунтована доціль-

ність розширення асортименту визначеної групи 

нанотекстилю. 

У роботі [21] описана можливість використання 

NBIС-технологій для виробництва нанотекстилю та 

одягу різного цільового призначення. Розглянуто 

проблеми впровадження названих технологій в 

практику вітчизняного виробництва. Обґрунтована 

необхідність державної підтримки впровадження 

цих технологій. Визначена потреба використання 

зарубіжного досвіду застосування цих технологій. 

У роботі [22] авторами узагальнено результати 

власних досліджень асортименту, властивостей, 

рівня якості та безпечності нанотекстилю та одягу, 

а також інформацію формування вітчизняного сек-

тора їх ринку. При цьому обґрунтована доцільність 

використання нанотехнологій для виробництва 

нанотекстилю медичного призначення, а також 

елітного одягового текстилю та екотекстилю. Вив-

чена можливість і доцільність використання нано-

технологій для вдосконалення атмосферостійкості 

та біостійкості обробки текстильних матеріалів. 

Завершуючи аналіз робіт [1-6, 9-22], слід відзначи-

ти, що, оскільки роботи [11-13] пов’язані тільки із 

вдосконаленням нанотехнологій виробництва тек-

стилю і в них відсутня інформація про асортимент і 

ринок нанотекстилю, то ми обмежимося тільки 

переліком цих робіт у списку використаної літера-

тури в даній роботі. 

Давши аналіз літературних джерел в 

загальному, хотілося б зупинитися на створенні та 

удосконаленні одягу для військовослужбовців та 

військових формувань України з використанням 

нанотехнологій. В польових та бойових умовах на 

Сході нашої країни операції об’єднаних сил (ООС) 

це питання є актуальним і нагальним. В 

логістичному забезпеченні нашої армії та 
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військових формувань для підтримання її постійної 

боєздатності одним з найголовніших питань є 

забезпечення речовою службою самих первісних 

природних потреб у відповідному одязі та взутті 

заданих властивостей для захисту від природних 

умов та маскувати в бою. В сучасних умовах 

ведуться пошуки нових способів і форм 

матеріального забезпечення військ, створення 

побутових умов на рівні достатньої комфортності 

для військовослужбовців ЗС України. У побуті 

військовослужбовців одяг посідає значне місце. Він 

використовується для захисту тіла від несприят-

ливих впливів зовнішнього середовища» холоду, 

надмірної сонячної радіації, вітру, дощу та снігу. 

Крім того, одяг захищає тіло людини від 

механічних ушкоджень, від пилу, бруду та укусів 

різних комах. 

Польова форма одягу повинна полегшувати 

бойову діяльність: маскувати їх на місцевості, бути 

зручною при обслуговуванні бойової техніки і 

озброєння, не заважати при подоланні різних 

перешкод у тому числі і водних, лісистих, боло-

тистих місць, гір та інших. Однак найважливіше 

значення одягу є зниження втрат тепла організмом 

людини і забезпечення найсприятливіших умов для 

підтримки температури тіла на постійному рівні. 

Одяг закриває більш як 80% поверхні тіла людини. З 

його допомогою навкруг тіла утворюється штучний 

клімат (мікроклімат), який повинен бути найбільш 

сприятливим (комфортним). За родом своєї бойової 

діяльності армія та військові формування значний 

час повинні знаходитись поза приміщеннями і в 

польових умовах, де вони підпадають під різкі 

зміни температур та вплив атмосферних опадів. 

Тому любі сучасні розробки та технології, що 

покращили б властивості цього спецодягу є вкрай 

потрібні [8]. 

Постановка завдання. Мета статті: сформу-

лювати та обґрунтувати критерії оцінки рівня 

якості та безпечності нанотекстилю різного 

цільового призначення та запропонувати методику 

його тестування як нового товару на сучасному 

товарному ринку України. 

Викладення основного матеріалу досліджен-

ня. Як свідчить аналіз літературних даних [5-8,14, 

22], для формування сучасного товарного ринку 

нанотекстилю одягового, медичного, технічного та 

спеціального призначення (особливо для логіс-

тичного забезпечення військовослужбовців України 

та військових формувань) необхідно: 

- дати науково обґрунтовану класифікацію гру-

пового, видового та внутрішньовидового асортимен-

ту нанотекстилю різного цільового призначення; 

- вивчити та узагальнити реальні потреби у 

конкретних видах нанотекстилю різного цільового 

призначення; 

- обґрунтувати економічну, екологічну, техно-

логічну доцільність формування в Україні окремого 

товарного ринку нанотекстилю; 

- обґрунтувати сфери найбільш раціонального 

використання різних за призначенням видів нано-

текстилю; 

- вивчити ймовірний негативний вплив нано-

технологій виробництва нанотекстилю та його 

асортименту на здоров’я людини та оточуюче сере-

довище (забруднення довкілля); 

- створити необхідний банк даних про асорти-

мент, властивості, сфери застосування, собівартість 

та ціни; 

- обґрунтувати вибір об’єктивних критеріїв і 

методів оцінки якості та безпечності нано-

матеріалів і виробів різного цільового призначення; 

- вивчити конкретні вимоги вітчизняних і за-

рубіжних стандартів до рівня якості і безпечності 

конкретних видів нанотекстилю різного цільового 

призначення. 

Окрім цього, для забезпечення успішного 

функціонування окремого вітчизняного ринку 

нанотекстилю, на нашу думку, необхідно: 

- вивчити та узагальнити зарубіжний досвід ви-

робництва та використання нанотекстилю різного 

призначення (це передусім стосується США, 

Японії, Німеччини, Індії, Китаю); 

- сформулювати, обґрунтувати й уніфікувати 

вимоги до формування та оптимізації структури 

видового асортименту нанотекстилю одягового та 

медичного призначення; 

- розробити серії нових вітчизняних стандартів, 

в яких би регламентували вимоги до визначення 

термінів і основних понять, що стосуються нано-

технічного виробництва різних видів нанотекстилю 

та його використання у різних галузях промисло-

вості та медицини. 

Цілком зрозуміло, що для віднесення нанотек-

стилю до нового товару на сучасному ринку оцінка 

рівня його новизни, оригінальності і переваг над 

традиційними виробами повинна буде відповідати 

певним критеріям. 

Тому при обґрунтуванні ефективності критеріїв 

оцінки слід залучити тільки ті критерії, які 

відповідають вимогам не тільки вітчизняних, але й 

міжнародних стандартів, апробованих у світовій 

практиці. 

При цьому для аналізу ситуації на сучасному 

ринку нанотекстилю варто визначити такі показни-

ки, які характеризують ситуацію на даному ринку: 

- місткість і потенціал даного ринку; 

- інтенсивність конкуренції; 

- видова та внутрішньовидова структура асор-

тименту нанотекстилю різного призначення; 

- рівень цін, технологія, споживачі та інші. 

Розглянуто нанотекстиль різного цільового 

призначення як новий товар на сучасному ринку 

України, першочергову увагу слід приділити 

обґрунтуванню рівня новизни цього товару, а також 

економічної, екологічної та технологічної доціль-

ності його виробництва. Слід врахувати також 

можливості вітчизняних текстильних підприємств, 

забезпечити потреби вітчизняного ринку у необ-

хідності нанопродукції – нанотекстилю одягового, 

медичного, технічного та спеціального призначен-

ня. 
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Таблиця 1 

Перелік вітчизняних стандартів, які регламентують вимоги до нанотекстилю та  

одягу як нового товару 

№ 

з/п 
Назва стандарту 

1 Терміни та визначення основних понять, що стосуються нанотекстилю та одягу 

2 Класифікація видового асортименту нанотекстилю різного цільового призначення 

3 Класифікація видового асортименту наноодягу різного цільового призначення 

4 Критерії оцінки нанотекстилю та одягу як нових товарів на ринку України 

5 Методика тестування нанотекстилю та одягу як нових товарів на ринку 

6 Методи оцінки рівня новизни нанотекстилю та одягу на ринку 

7 Методи оцінки рівня безпеки нанотекстилю та одягу на ринку 

 

 

Слід підкреслити, що успішне вирішення по-

рушених питань вимагає відповідної державної 

підтримки. 

Впровадження на ринку України методики те-

стування нанотекстилю як нового товару вимагає: 

- більш детальної товарознавчої характеристи-

ки переваг і недоліків конкретних видів нано-

текстилю різного цільового призначення; 

- глибокого та всестороннього аналізу всіх 

чинників, пов’язаних з виробництвом та збутом 

нанотекстилю різного цільового призначення; 

- виявлення тих ключових переваг і власти-

востей конкретних видів нанотекстилю, які дозво-

ляють тестувати їх на ринку як новий товар; 

- успішного вирішення порушених питань, 

чому повинні сприяти всесторонні маркетингові 

дослідження сучасного товарного ринку нанотек-

стилю в Україні; 

Результати цих досліджень повинні дати 

відповіді на такі питання: 

- який вид нанотекстилю конкретного призна-

чення слід вважати новим? 

- яка місткість ринку повинна гарантувати за-

доволення реальних потреб споживачів цієї нано-

продукції? 

- які види маркетингових досліджень необхідно 

проводити на даному сегменті вітчизняного ринку? 

- на яких напрямках сконцентрувати зусилля 

науковців при вивченні, узагальненні та прогнозу-

ванні реального попиту на конкретні види нанотек-

стилю різного цільового призначення? 

На нашу думку, успішному розвитку окремого 

сегмента вітчизняного ринку нанотекстилю та одя-

гу сприяло би розроблення та затвердження серії 

нових вітчизняних стандартів такого змісту              

(табл. 1). 

Узагальнюючи наведену в даній роботі інфор-

мацію стосовно формування нового сегмента віт-

чизняного товарного ринку нанотекстилю та одягу 

як нових товарів, представляється доцільним сфор-

мулювати та обґрунтувати пріоритетні напрямки 

розвитку даного ринку окремо у галузі нанотексти-

лю і окремо у галузі одягу, акцентувати основну 

увагу на товарознавчі та маркетингові аспекти  

розвитку даного ринку в перспективі. 

Аналіз літературних даних [5, 6, 14,21] і ре-

зультати власних досліджень [17, 22] дозволяють 

вважати, що перспективними на ринку нанотексти-

лю в Україні на ближчі роки будуть наступні                

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Перелік перспективних видів нанотекстилю на ринку України 

№ 

з/п 
Назва виду нанотекстилю 

1 2 

1 
Текстильні наноматеріали плащового та курткового призначення із водовідштовхуючою і бру-

довідштовхуючою обробкою 

2 Текстильні наноматеріали медичного призначення із антимікробною обробкою 

3 Текстильні одягові наноматеріали із атмосферостійкою обробкою 

4 
Інтер’єрний нанотекстиль із водовідштовхуючою, брудовідштовхуючою, атмосферостійкою і 

біостійкою обробкою 

5 

Серед нанотекстилю технічного та одягового призначення найбільш високими темпами в перспек-

тиві буде розвиватися виробництво нетканих наноматеріалів (за механічними та хімічними техно-

логіями) 

6 
Зростуть обсяги виробництва і суттєво розшириться асортимент “розумного” нанотекстилю різного 

цільового призначення (військового та ін.) 

7 
Наноматеріали отримають широке застосування для виробництва композиційних матеріалів різного 

цільового призначення 

8 
Суттєво зросте виробництво з перспективою різного за призначенням захисного текстилю (особливо 

одягового призначення) 
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Продовження табл.2 
1 2 

9 
Розшириться асортимент нанотекстилю різного цільового призначення із водо- та брудовідштовху-

ючою обробкою 

10 
Зростуть обсяги виробництва і розшириться асортимент нанотекстилю із різними видами 

вогнестійкої обробки (для потреб металургів, гірників, шахтарів, газовиків, нафтовиків та ін.) 

11 
Розшириться асортимент біостійких видів нанотекстилю, здатних гальмувати розвиток 

волокноруйнуючих і патогенних мікроорганізмів текстилю та одягу 

12 
Відбудеться створення текстильних наноматеріалів різного цільового призначення із заданими 

функціональними характеристиками для експлуатації в екстремальних умовах (напр., ООС) 

 

 

Як свідчить аналіз даних табл. 2 і 3, нами в цих 

таблицях перераховані тільки ті приклади перспек-

тивного нанотекстилю та одягу, які опубліковані в 

літературі. На жаль, загальні статистичні дані про 

наявність на світовому ринку всіх видів нано-

текстилю та одягу поки відсутні. 

Розвиток робіт в сфері застосування нових нано-

технологій для одягу військовослужбовців та військо-

вих формувань іде у двох напрямках: колористично-

му та інтелектуальному. Перший пов'язаний з розроб-

кою принципово нових видів армійського камуфляжу. 

Суть їх у використанні термо-, фото-. і гідрохромних 

барвників. Пофарбовані ними тканини можуть 

змінювати колір під дією води, тепла і світла подібно 

хамелеонам. Інтенсивні дослідження ведуться в Китаї, 

Південній Кореї і Тайвані, але абсолютно ідеальних 

результатів неможливо досягти через жорсткі вимоги 

стійкості пофарбувань для камуфляжу до дії світлопо-

годи, тертю, пранню та хімічному чищенню. 

Інтелектуальний напрям – це створення і про-

мислове винахідництво технологій, що забезпе-

чують отримання текстильних матеріалів з широ-

ким переліком нових властивостей. В першу чергу 

це були замовлення армії: «розумні тканини» по-

винні вміти «слідкувати» за серцевим ритмом сол-

дату; вводити, якщо є потреба відповідні ліки або 

купирувати рани; сигналізувати  про самопочуття 

хворого. Одяг повинен вміти самоочищуватися, 

підтримувати портрібну температуру в підодяговому 

просторі, нейтралізувати хімічні отруйні речовини, 

володіти властивостями бронежилета. Екіпіровка 

має бути легкою, не обмежувати рухи, а система 

зв’язку, що включає дисплей комп’ютера і клавіату-

ру – не тільки легкою, але і м’якою, здатною 

змінювати свою конфігурацію. Реалізувати подібне 

стало можливим з інтеграцією наукоємних техно-

логій (hi-tech) текстильному виробництві. Ведучу 

роль в цьому зіграли нанотехнології у виробництві, 

по-перше, волокон (малоусадкових, високоміцних до 

розриву і тертя). Наприклад, введення наночастинок 

глинозему у хімічні волокна забезпечують електро-, 

теплопровідність, хімічну активність, захист від УФ-

променів, вогнезахист та ін. У поліамідних волокон 

підвищується розривне навантаження і міцність на 

згинання, що забезпечує їх використання для захи-

сту від ударів у захисних касках. По-друге, в за-

ключному обробленні  можна досягти водо- і мас-

лостійкості, зниження горючості, протизабруд-

нюваності, м’якості, антистатичного та антибакте-

ріального ефектів, термостійкості, формостійкості та 

ін [6]. 

Таблиця 3 

Перелік перспективних видів наноодягу на ринку України 

№ з/п Назва виду наноодягу 

1 Спортивний костюм із нанотекстилю з водовідштовхуючою і брудовідштовхуючою обробкою 

2 

Костюм для військовослужбовців та військових формувань із нанотекстилю куленепробивного, 

заданого кольору, із водовідштовхуючою, атмосферостійкою та гігієнічною обробками, із заданою 

зносостійкістю і безпечністю 

3 
Суттєво зросте в перспективі ринок одягу різного цільового призначення із вмонтованими в нього 

різноманітними електронними датчиками, в т. ч. і для військових 

4 

Розшириться асортимент і збільшаться обсяги виробництва наноодягу захисного призначення (від 

радіації різних видів, шкідливих хімічних реагентів, патогенних мікроорганізмів та інших 

чинників. Це одяг для робітників із шкідливими умовами праці) 

5 
Зросте виробництво пожежостійкого наноодягу для газовиків, нафтовиків, металургів, шахтерів, 

гірників та ін. 

6 
Збільшаться обсяги виробництва наноодягу для медперсоналу та хворих, а також для військових із 

антимікробною обробкою 

7 
Наноодяг медичного призначення, здатний контролювати стан здоров’я людини та реагувати на 

зміни клімату (оточуючого середовища) 

8 
Наноодяг побутового призначення, здатний регулювати температуру тіла людини залежно від змін 

оточуючого середовища 

9 

Створюється “розумний” наноодяг, здатний без участі лікаря контролювати: частоту пульсу і 

дихання, серцебиття, рівень цукру і інші характеристики організму, а потім передавати їх у 

відповідну поліклініку для заключення лікарів 
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На основі проведених досліджень: обґрун-

товано доцільність створення в Україні окремого 

сегменту ринку нанотекстилю і спецодягу як нових 

товарів на ринку текстилю; сформульовані та 

обґрунтовані перспективні напрямки розвитку  

асортименту нанотекстилю і одягу на товарному 

ринку України на ближчі роки; відзначено необ-

хідність гарантування рівня безпеки нанотекстилю і 

одягу для їх споживачів в Україні.  

Висновки і перспективи подальших дос-

ліджень у даному напрямі. На основі проведених 

досліджень обґрунтовано доцільність створення в 

Україні окремого сегмента ринку нанотекстилю і 

спецодягу як нових товарів на ринку текстилю. 

Обґрунтовано необхідність поглиблення товаро-

знавчих і маркетингових досліджень асортименту і 

властивостей нанотекстилю та одягу на даному 

ринку. На основі аналізу літературних даних і ре-

зультатів власних досліджень сформульовані та 

обґрунтовані перспективні напрямки розвитку  

асортименту нанотекстилю для спецодягу військо-

вослужбовців України та військових формувань на 

товарному ринку України на ближчі роки. Показа-

но переваги і недоліки нанотекстилю та одягу над 

трикотажними товарами на вітчизняному ринку. 

При цьому відзначено необхідність гарантування 

рівня безпеки нанотекстилю та одягу для їх спожи-

вачів в Україні. Сформульовані основні напрямки 

розвитку стандартизації у галузі формування асор-

тименту, властивостей, рівня якості та безпечності 

нанотекстилю та одягу. Новий нанотекстиль знай-

шов своє різноманітне використання в одязі з вмон-

тованими датчиками, батареями для нагрівання, 

чіпами, струмопровідними, аеродинамічними, аро-

матними, екологічними та іншими властивостями. 

Всі ці напрями продовжують розвиватися, є дуже 

цікавими і безперечно перспективними у виготов-

ленні текстильних виробів зі спеціальними за-

хисними, ергономічними та естетичними властиво-

стями, особливо для військовослужбовців та війсь-

кових формувань України. 
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ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ З 

БАМБУКОВИХ ВОЛОКОН ДЛЯ ВЗУТТЯ ТУРИСТИЧНОГО  

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ 
 

Анотація. Сформульовано основні функції, які повинно виконувати сучасне взуття, створене з врахуван-

ням концепції раціональної конструкції. Обґрунтовано доцільність використання у взуттєвому виробництві 

текстильних матеріалів, виготовлених з використанням бамбукових волокон. Подані результати експеримен-

тальних досліджень означених матеріалів: дані аналізу механічних і гігієнічних показників та показників без-

печності; дані мікробіологічного та хімічного аналізу (наявність та вміст важких металів). Експерименталь-

но для кожного випробуваного матеріалу визначено: міцність на розрив, напруження при максимальній силі та 

величину деформації. Обґрунтовано, що для створення оптимального мікроклімату стопи використовувані 

матеріали повинні поєднувати високу водо- і паропроникність з достатнім поглинанням вологи всередині 

взуття. За результатами досліджень гігієнічних показників підтверджено високий рівень властивостей, які 

обґрунтовують доцільність їх використання у підкладці та зовнішніх деталях взуття. Доведено, що за показ-

ником “вміст важких металів” досліджувані матеріали відповідають вимогам технічного регламенту REACH 

(EC 1907/2006 – “Покращення захисту здоров’я людини і довкілля шляхом кращої і більш ранньої ідентифікації 

властивостей хімічних речовин”). Підтверджено високий рівень антибактеріальних властивостей текстиль-

них матеріалів з волокон бамбуку та обґрунтовано їх використання для підкладки з метою забезпечення здоро-

вої мікрофлори. 
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COMMODITY CHARACTERISTICS OF BAMBOO FIBER TEXTILE  

MATERIALS FOR TOURIST AND ACTIVE LEISURE FOOTWEAR 
 

Abstract. The basic functions that modern footwear should perform, created with the rational design concept in 

mind, are formulated. The expediency of using textile materials made of bamboo fibers in footwear production is sub-

stantiated. The results of experimental studies of the mentioned materials are presented:  mechanical, hygienic and 

safety indices data analysis as well as microbiological and chemical data analysis (presence and content of heavy met-

als). Experimentally, for each material tested, it was determined: tensile strength, stretching at maximum force and 

deformation magnitude. It is substantiated that to create the optimum microclimate of the foot the materials used must 

combine high water and vapor permeability with sufficient moisture absorption inside the footwear. The results of hy-

gienic indicators research confirmed the high level of properties that justify the feasibility of their use in the footwear 

lining and outer parts. It has been proven that under the “heavy metals content” index, the materials tested meet the 

requirements of the REACH technical regulation (EU 1907/2006 - “Improving the protection of human health and the 

environment through better and earlier identification of the chemicals properties”). The high level of antibacterial 

properties of textile materials made of bamboo fibers has been confirmed as well as their use for the footwear lining 

production to ensure a healthy microflora has been substantiated. 

 

Key words: analysis, research, textile materials, footwear, consumer properties, safety. 

 

JEL Classification: L15 

DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1221-2020-23-07 

 

 
Постановка проблеми. Тенденція підвищення 

попиту на взуття для повсякденного і домашнього 

вжитку, а також для виконання різних видів робіт, 

активного відпочинку, занять спортом тощо є пере-

думовою зростання вимог споживачів до його асор-

тименту і споживних властивостей. 

Сьогодні у різних наукових школах [1-3] од-

ностайно визнають, що раціональне взуття будь-

якого призначення (для туризму й інших форм 

активного відпочинку – особливо) повинно не пе-

решкоджати, а (при можливості) максимально 

сприяти виконанню стопою складного та масштаб-

ного комплексу функцій [4]: функції опори; локо-

моторної функції; ресорної функції; функції забез-

печення рівноваги тіла (оптимального балансуван-

ня); функції забезпечення належного мікроклімату 

організму через терморегуляцію, газо- і вологооб-

мін.  

Зокрема, виробництво сучасного взуття для ак-

тивного відпочинку і туризму передбачає вико-

ристання різних натуральних, штучних і синтетич-

них взуттєвих матеріалів, які значно більше, ніж у 

побутовому взутті, формують зовнішній вигляд, 

формо- і зносостійкість, комфортність, економіч-

ність виробництва, можливість застосування сучас-

ного обладнання і загалом ступінь задоволення 

потреб споживачів. 

Під час експлуатації взуття для активного від-

починку і туризму на його деталі діє складний ком-

плекс чинників зношування, які, з одного боку, 

визначаються особливостями функціонування сто-

пи та характером її руху під час активного способу 

життя, а з іншого, – впливом зовнішнього середо-

вища. Різний характер функціонування деталей 

взуття для активного відпочинку і туризму потре-

бує застосування матеріалів із різними властивос-

тями. Зокрема, верх взуття для активного відпочи-

нку і туризму зазнає посилених деформацій, обу-

мовлених рухом, зміною форми і розмірів стопи під 

час ходьби та піддається механічній дії ззовні (сти-

ранню, ударам) і фізико-хімічному впливу (води, 

вологи, пилу, поту, тепла-холоду, лугу і кислот 

ґрунту, повторному обводненню, висиханню). Та-

кий вплив помітно змінює склад і структуру мате-

ріалів деталей взуття для активного відпочинку і 

туризму. Апріорі гігієнічні вимоги до матеріалів 

верху взуття для активного відпочинку і туризму 

повинні забезпечувати нормальний мікроклімат 

всередині взуттєвих виробів.  

Одним із шляхів забезпечення належного рівня 

споживних властивостей у взутті є: використання 

нових матеріалів (окремих і систем), новітніх тех-

нологій виробництва, нового обладнання та устат-

кування, а також поєднання цих напрямів [5]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. То-

варознавчими дослідженнями взуттєвих матеріалів 

і взуття в цілому в Україні займалися у наукових 

школах професорів Л. Байдакової, І. Дудли,                      

Е. Касьяна, В. Коновала, О. Мокроусової, Н. Омель-

ченко (Київ), Н. Омельченко (Полтава), Б. Семака-

старшого та ін. У Польщі найвагоміші роботи нау-

ковців, присвячені цим проблемам, належать до-

слідникам науково-дослідного інституту IPS (Insty-

tut Przemysłu Skórzanego) у м. Лодзь та його 
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відділення у м. Краків – A. Bednarska, R. Gajewski, 

E. Grzesiak, K. Ławińska, Zb. Olejnicza, B. Rajchel-

Chyla, W. Serweta, B. Woźniak, E. Wozniak. 

Постановка завдання. Мета роботи – за ре-

зультатами лабораторних досліджень нових тек-

стильних матеріалів з бамбукових волокон подати 

їх товарознавчу характеристику для обґрунтування 

доцільності їх використання у виготовленні взуття 

для активного відпочинку і туризму. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Апріорі натуральна шкіра є найкращим матеріалом 

для виготовлення багатьох елементів (вузлів, дета-

лей) взуття, в тому числі і взуття для активного 

відпочинку і туризму. Зокрема, завдяки хімічному 

складу та структурі вона має хороші характеристи-

ки паропроникності, здатності поглинати і депор-

тувати вологу, а також механічних властивостей, 

що, в свою чергу, забезпечує їй комплекс спожив-

них властивостей з високим рівнем якості. Однак 

під дією поту, який виділяє стопа, та бруду, з яким 

взуття неодмінно стикається під час експлуатації, 

натуральна шкіра відносно швидко втрачає рівень 

споживних властивостей, зокрема гігієнічних [6-9].  

Аналізуючи праці провідних закордонних вче-

них [10-12], можна зробити висновок, що текстиль-

ні матеріали для внутрішніх елементів взуття (з 

достатньою стійкістю до стирання, сорбцією-

десорбцією, паропроникністю тощо) користуються 

найбільшою популярністю вибору серед відомих 

виробників. Найчастіше використовують тканини і 

трикотажні полотна з різною часткою вмісту нату-

ральних волокон у поєднанні з нетканими матеріа-

лами, як правило – з синтетичних волокон.  

Одним з важливих факторів формування спо-

живних властивостей у взутті є забезпечення фізіо-

логічного комфорту стопи під час його експлуата-

ції. В свою чергу, забезпечення фізіологічного  

комфорту є однією зі складових частин забезпечен-

ня ергономічності взуття, що тісно пов’язано з 

індивідуальними потребами споживачів, які зале-

жать від віку, статі, фізіологічних особливостей 

організму, типу фізичних навантажень тощо. На-

приклад, підвищене виділення поту стопи спричи-

нює збільшення тертя між шкірою стопи та          

внутрішніми матеріалами взуття. Таким чином, 

ймовірність травмування внаслідок сил тертя є 

вищою та небезпечнішою [13-16]. Для забезпечен-

ня фізіологічного комфорту стопи у взутті важли-

вим є забезпечення належного рівня протимікроб-

ної та протигрибкової профілактики, оскільки зрос-

тання мікроорганізмів всередині взуття негативно 

впливає на стопу споживача і часто спричинює 

різні дерматологічні захворювання [17]. Тому акту-

альним є пошук та використання екологічних мате-

ріалів для формування нових безпечних пакетів 

матеріалів для взуття, які забезпечать не лише на-

лежний рівень гігієнічних властивостей у взутті. 

Для покращання рівня гігієнічних властивостей 

взуття нами запропоновано для підкладки викорис-

товувати текстильні матеріали з волокон бамбуку – 

ще у 2013 р. Інститут шкіряної промисловості у 

Кракові виконав мікробіологічні випробування 

текстильних вставок для взуття з бамбукового во-

локна з природним калієвим галуном. Вони показа-

ли хороший антибактеріальний ефект проти 

Staphylococcus aureus і Escherichia coli, а також 

протигрибковий ефект проти патогенних грибів 

Trichophyton mentagrophytes і Candida albicans. 

Проте, крім покращання гігієнічності, важливим є, 

щоб означені нові матеріали для взуття також мали 

належний рівень механічних властивостей, що у 

комплексі забезпечило б вимоги до функціональ-

них властивостей та надійності. 

Апріорі важливим є врахування показників 

безпечності у матеріалах для взуття. Це стало пере-

думовою здійснення хімічного аналізу текстильних 

матеріалів з бамбукових волокон, зокрема дослі-

дження вмісту важких металів.  

Попередні випробування здійснювалися на ві-

дібраних, доступних на ринку матеріалах, які виго-

товлені на основі відновленої целюлози бамбуко-

вих волокон (тканини W1 - W4 і трикотажні полот-

на K1 - K3 – табл. 1). За базовий зразок брали ба-

вовняні тканини, які є найпоширенішими підклад-

ковими матеріалами (W6) і матеріалами для верху 

взуття (W5). 

 

 

Таблиця 1 

Характеристика досліджуваних зразків тканин та трикотажних полотен 

З
р

аз
о

к
 

Вид матері-

алу 

Поверхнева 

густина, г/м
2 Товщина, мм 

Склад композиції, 

% 

Специфікація (з 

інформаційного 

аркуша виробника) 

1 2 3 4 5 6 

W1 

тканина 

170 0,40 
100 

бамбук 
звичайне полотно 

W2 500 1,74  
махрове полотно 

(фроте, у петлі) 

W3 300 0,61 
95 бамбук 

5 поліестер 
Жакардове полотно 

W4 170 0,35 50 бамбук/50 льон звичайне полотно 

W5 230 0,58 
100 бавовна 

кепер, сире полотно 

(саржеве перепле-

тення) 

W6 145 0,37 діагональне полотно 
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Продовження табл. 1  

1 2 3 4 5 6 

K1 

трико-

тажне поло-

тно 

290 1,20 
85 бамбук/ 

15 поліестер 
- 

K2 220 0,38 
95 бамбук 

5 еластан 
- 

K3 320 0,86 
97 бамбук 

3 еластан 
- 

 

 

Для визначення механічних властивостей експе-

риментально для кожного випробуваного матеріалу 

були визначені: міцність на розрив, напруження при 

максимальній силі та величина деформації. Викорис-

товуючи ці параметри, можна порівняти окремі мате-

ріали, щоб розробити їх якісну оцінку (табл. 2; 2а).  

Для забезпечення оптимального мікроклімату 

стопі у взутті використовувані матеріали, з одного 

боку, повинні мати високу водопаропроникність, а з 

іншого, – також значною мірою поглинати вологу 

всередині взуття. Завдяки таким властивостям взуттє-

вих матеріалів забезпечуються непромокання стопи. 

У той же час процеси десорбції води до навколиш-

нього середовища повинні протікати ефективно та 

безперешкодно. 

Результати випробувань дозволяють ідентифіку-

вати випробувані матеріали як матеріали високопро-

никного класу, які характеризуються дуже хорошою 

водопаропроникністю (табл. 2; 2а). 

 

 

Таблиця 2 

Комплексні показники якості досліджуваних тканин та трикотажних полотен 

(у напрямі основи та петельних стовпчиків) 

 

З
р

аз
о

к
 

Поглинання 

водяної пари, 

мг/см
2
 

Водопаро-

проникність, 

мг/см
2
год 

Міцність на 

розрив, МРа 

Розривальне 

навантаження, Н 

Видовження на 

момент 

розривання, % 

W1 2,99 29,6 26,7 26,1 39,5 

W2 4,01 23,6 3,7 51,3 30,6 

W3 2,88 23,6 18,9 88,3 46,0 

W4 1,72 27,3 20,3 26,9 14,0 

W5 2,99 25,8 36,4 31,8 27,0 

W6 1,49 45,3 27,2 17,4 24,4 

K1 3,26 25,56 6,1 26,5 269,1 

K2 3,35 27,61 8,0 15,3 339,4 

K3 4,62 24,68 5,5 21,9 286,6 

 

Таблиця 2а 

Комплексні показники якості досліджуваних тканин та трикотажних полотен 

(у напрямі утоку та петельних рядів) 

 

З
р

аз
о

к
 

Поглинання 

водяної пари, 

мг/см
2
 

Водопаро-

проникність, 

мг/см
2
год 

Міцність на 

розрив, МРа 

Розривальне 

навантаження, Н 

Видовження на 

момент 

розривання, % 

W1 2,99 29,6 16,9 41,0 42,7 

W2 4,01 23,6 3,7 43,8 40,3 

W3 2,88 23,6 12,4 90,4 59,2 

W4 1,72 27,3 31,7 41,3 50,0 

W5 2,99 25,8 11,7 43,2 19,1 

W6 1,49 45,3 20,8 15,0 28,6 

K1 3,26 25,56 12,5 23,1 328,3 

K2 3,35 27,61 7,2 11,3 369,8 

K3 4,62 24,68 5,6 9,9 291,4 
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Отримані результати дозволяють визначити 

діапазон міцності тканин на розрив. Для тканин, 

виготовлених з використанням волокон бамбуку, ці 

величини знаходяться в межах від 3,7 до 31,7 МПа, 

виміряні по утоку, і в межах 3,7 - 36,4 МПа по ос-

нові, тоді як для бавовняних тканин ці значення 

знаходяться в межах 11,7 - 20,8 МПа і 27,2-36,4 МПа 

відповідно. Для трикотажних полотен, виготовлених 

з використанням волокон бамбуку, значення знахо-

дяться між 5,5 і 8,0 МПа, виміряні по петельних 

стовпцях, і між 5,6 і 12,5 МПа, виміряні по петель-

них рядах. Це означає, що в більшості випадків 

порівняно з тканинами трикотажні полотна мають 

меншу міцність на розрив. Ці значення знаходяться в 

межах стандартного діапазону міцності матеріалів, 

які зазвичай використовуються у взутті [18]. 

Іншим досліджуваним показником була гнуч-

кість матеріалів, вимірювана видовженням, отри-

маним при досягненні максимальної сили розриву. 

З даних табл. 2 та 2а видно, що за результатами 

досліджень найменше видовження було отримано 

для бавовняних тканин W5, W6 (як по утоку, так і 

по основі) і бамбукової тканини W4 (по утоку), яка 

містить у своєму складі волокна льону. Найвищі 

значення видовження отримані для трикотажного 

полотна К2. Поясненням таких значень є те, що 

серед усіх перевірених матеріалів трикотажне по-

лотно К2 містить у своєму складі 5% еластану. 

Дані результати дозволяють класифікувати до-

сліджувані матеріали в еластичну групу, що наочно 

продемонстровано для трикотажних полотен. По-

ясненням такого високого значення видовження 

при максимальній силі, що перевищує у 2-3 рази 

довжину досліджуваного матеріалу, є додавання 

синтетичних волокон (поліестер, еластан), елас-

тичні властивості яких підвищують еластичність 

досліджуваних трикотажних тканин. Варто також 

зазначити, що під час дослідження тканин вищі 

значення видовження на момент розриву були от-

римані по утоку для всіх зразків тканин, за винят-

ком W5 (бавовни). Це підтверджує, що для тканин 

W5 в цьому варіанті було характерне послаблення 

по утоку [19]. 

Здатність взуттєвих матеріалів до деформації 

відіграє важливу роль у забезпеченні біомеханіки і 

підтримки склепінчастого апарату стопи – як поз-

довжньої дуги, підтримуваної м’язами бревіса, так і 

поперечного склепіння стопи. Це викликає скоро-

чення плюснових кісток [20], що є надважливим для 

забезпечення стопи – опорного механізму для всього 

організму людини. Вимірювання розривального 

навантаження показало, що вищі значення спо-

стерігаються для бамбукової тканини W3 (значення 

опору розриву більше на 200%, ніж для бавовни W5 

(по утоку) і понад 600% для W6 (по утоку)). У біль-

шості випадків трикотажні полотна мали нижчу 

стійкість до розриву, ніж тканин. 

Аналіз значення водопаропроникності показує, 

що досліджувані матеріали в цьому відношенні є 

однорідними. Допустимі значення водопаропроник-

ності стандарту PN-EN ISO 20344 : 2012 повинні 

бути не менше 0,8 мг/см
2
год для верхніх та                         

2 мг/см
2
год для підкладкових тканин [21]. Це озна-

чає, що матеріали, виготовлені з використанням 

бамбукових волокон, відповідають вимогам стан-

дарту. 

Результати дослідження поглинання водяної па-

ри ідентифікують випробувані матеріали як такі, що 

за своєю структурою дуже добре поглинають воду. 

Для випробовуваних тканин, виготовлених з вико-

ристанням бамбукових волокон, означене поглинан-

ня водяної пари знаходиться у межах – 191,84 - 

239,96 мг/см
2
, а для трикотажних полотен - 200,61 - 

227,98 мг/см
2
. Відповідно до стандарту PN-EN ISO 

20344: 2012 отримані значення в кілька разів пере-

вищують мінімально прийнятні [21]. Таким чином, 

результати досліджень підтверджують доцільність 

використання у взутті текстильних матеріалів, виго-

товлених з бамбукових волокон (згідно зі стандар-

том: 15 мг/см
2
 для зовнішніх деталей та 20 мг/см

2
 

для підкладкових матеріалів). 

Експериментально встановлено, що найвищу 

повітропроникність мали чисто бамбукові тканини. 

На нашу думку, це відбувається тому, що попереч-

ний переріз бамбукового волокна заповнений без-

ліччю мікроотворів, які покращують наскрізне про-

ходження потоку повітря. Аналогічні висновки 

сформульовані у працях Кадапалаями та ін. [22], в 

яких підтверджено, що проникність водяної пари і 

повітря зростає зі збільшенням частки бамбукових 

волокон у досліджуваних тканинах. Венкатеш і 

співавтори [23] додавали бамбукові волокна до воло-

кон сизалю, що призвело до зростання значень показ-

ників опору згинання, розтягування, проколювання, а 

збільшення частки бамбукових волокон (до 25%) 

призвело до значного збільшення коефіцієнта погли-

нання вологи. 

За результатами досліджень гігієнічних власти-

востей текстильних матеріалів для взуття, виготов-

лених з використанням бамбукових волокон, можна 

постулювати високий рівень їх властивостей, що 

дозволяє стверджувати про доцільність їх вико-

ристання у матеріалах підкладки та зовнішніх дета-

лях взуття. 

З метою забезпечення належного рівня вимог до 

мікробіологічних властивостей взуття нами було 

здійснено мікробіологічний аналіз текстилю взут-

тєвого призначення з бамбукових волокон. Для 

аналізу було відібрано чотири взірці тканин (W1, 

W2, W3, W4) і два – трикотажних полотен (K1, K2). 

Товщина взірців – 0,35 - 1,74 мм; маса основи – 170 - 

500 г/м2; вміст бамбукових волокон – не перевищує 

50%. 

Визначення стійкості взуттєвих текстильних ма-

теріалів з волокон бамбуку до дії мікрогрибків про-

водили за методом PN-EN 14119: 2005 “Текстильні 

випробування. Оцінка дії мікрогрибків, метод А1”. 

Випробувані зразки (діаметром 40 мм) обробляли 

стандартизованою суспензією грибкових спор на 

агарі без вуглецю. Тестові гриби повинні рости лише 

на досліджуваному матеріалі. Вплив тестових грибів 

на зразок оцінювали, виходячи зі ступеня їх зрос-

тання на зразках (середнє значення – 4 повторювані 

результати). Зразки бамбукової тканини тестували 
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на стійкість до Aspergillus niger ATCC 6 275. Стан-

дартний метод для цілей нашого аналізу був мо-

дифікований так, щоб гриби Trichophyton men-

tagrophytes ŁOCK O572 та Candida albicans ATCC 

10259 могли рости на зразках без можливості 

розщеплення целюлози з тканин. Для цього викори-

стовували розчин мінеральних солей з рН 5,6 з дода-

ванням пептону та глюкози. 

Результати аналізу мікробіологічної оцінки 

текстильних матеріалів з бамбукових волокон по-

дані у табл. 3. 

Спостереження за зразками проводили 

неозброєним оком та під мікроскопом. З даних табл. 

3 видно, що зразки текстильних матеріалів W1-W4 

та K1-K2 не виявляли гальмівного впливу на ріст 

тестового штаму Aspergillus niger – інтенсивне           

зростання грибків було видно на всій поверхні кож-

ного зразка. На поверхні досліджуваного текстилю з 

бамбукових волокон після інкубації спостерігалося 

зростання цвілі Trichophyton mentagrophytes у ви-

гляді міцелію білого кольору. Було виявлено, що 

зразки W1, W3, W4, K1 та K2 не інгібують ріст Tri-

chophyton mentagrophytes – інтенсивний ріст грибків 

був також помітний на всій поверхні кожного із 

зазначених вище зразків. Через світле забарвлення 

зразків та білий кольору міцелію, це зростання не 

завжди було видно на фото. На мікроскопічних   

зображеннях були помітні невеликі гіфи. Наростан-

ня міцелію не спостерігалося неозброєним оком 

лише на контрольному зразку W2 – зростання 

грибків на цьому зразку визначали мікроскопічним 

аналізом. Фунгістатичний ефект не виявлено для 

зразків W1, W3, W4, K1 та K2, а тільки для зразка 

W2. Для зразків W1, W2, W3 та K2 зростання Can-

dida albicans не спостерігалося на поверхні зразків 

текстилю після інкубації, а лише на поверхні агару 

після відбору проб. Інтенсивний ріст грибків був 

помітний на всій поверхні агару під зразками в 

місцях прилягання до текстильних матеріалів для 

зразків W1-W3 та K2. Інтенсивне зростання тестових 

грибків Candida albicans спостерігалося на поверхні 

зразків W4, K1. Жоден із зразків W1-W4 та K1-K2 не 

гальмував ріст Candida albicans. 

Результати хімічного аналізу текстильних ма-

теріалів з бамбукових волокон, зокрема наявність і 

концентрація у них важких металів, подані у      

табл. 4. 

З даних табл. 4 видно: в усіх досліджуваних мате-

ріалах концентрація важких металів Sb, As, Hg, Cd, 

Co, Cr, Ni, Pb не перевищує межі кількісного значення 

ГДК; у зразках W2 та W3 було виявлено мідь (Cu); у 

зразках W1 та W4 – стибій (Sb).  

 

Таблиця 3 

Оцінка протигрибкової активності текстильних матеріалів M1-M6 

(I – середня інтенсивність росту, II – оцінка випробуваного матеріалу,  

III – оцінка росту на агарі за зразками на агарі) 

Зразок 

Aspergillus 

niger Trichophyton 

mentagrophytes 

Candida 

albicans 

I II I II III II 

контрольний 

зразок (бавов-

няна тканина) 

5 

 

В
ід

су
тн

іс
ть

 ф
у

н
гі

ст
ат

и
ч

н
о

го
 е

ф
ек

ту
 

5 

 Відсутність фунгіс-

татичного ефекту  

Зростання на зразку невидиме 

неозброєним оком і під мікрос-

копом. Зростання добре видно 

навколо і під зразком 

В
ід

су
тн

іс
ть

 ф
у

н
гі

ст
ат

и
ч

н
о

го
 е

ф
ек

ту
  

W1 5 5 

W2 5 1 
Фунгістатичний 

ефект 

W3 5 5 

Відсутність фунгіс-

татичного ефекту 

W4 5 5 
Інтенсивне зростання, що охо-

плює всю випробувану поверх-

ню K1 5 5 

K2 5 5 

Зростання на зразку невидиме 

неозброєним оком і під мікрос-

копом. Зростання добре видно 

навколо і під зразком 
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Таблиця 4 

Концентрація важких металів у досліджуваних матеріалах 
З

р
а-

зо
к
 Назва і вміст металу, mg/kg 

Стибій Арсен Свинець Кадмій Хром Кобальт Мідь Нікель Ртуть 

W1 0,1372 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,01 <0,08 <0,1 

W2 <0,005 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

W3 <0,005 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 3,88 <0,08 <0,1 

W4 0,0952 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02 <0,08 <0,1 

K1 <0,005 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02 <0,08 <0,1 

K2 <0,005 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02 <0,08 <0,1 

K3 <0,005 <0,005 <0,01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,02 <0,08 <0,1 

 

 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. На основі попередніх 

досліджень ми прогнозуємо, що використання тек-

стильних матеріалів з бамбукових волокон може 

покращити відчуття комфорту для користувачів 

взуття в спектрі гігієнічних та реологічних власти-

востей. Оскільки мікроклімат у взутті визначається 

насамперед гігієнічними влас-тивостями, то саме в 

цьому відношенні ми пропонуємо використовувати 

у пакетах матеріалів взуття для активного відпо-

чинку і туризму текстильні матеріали бамбукових 

волокон.  

Для надання текстильним матеріалам з бамбу-

кових волокон стійкості до мікроорганізмів необ-

хідно модифікувати їх поверхню, наприклад, засто-

совуючи відповідну обробку. В межах наших до-

сліджень трикотаж на основі бамбукових волокон 

та еластану (М6) був використаний як підкладко-

вий матеріал у взутті, яке отримало високу оцінку 

експертів за результатами досліджень на без-

печність. 

Отримані результати хімічного аналізу тек-

стильних матеріалів з бамбукових волокон, зокрема 

вмісту у них важких металів, підтверджують, що 

досліджувані матеріали і відповідають вимогам 

регламенту REACH (EC 1907/2006 – “Покращення 

захисту здоров’я людини та довкілля шляхом кра-

щої та більш ранньої ідентифікації властивостей 

хімічних речовин”), і можуть бути використані для 

виготовлення деталей взуття для активного відпо-

чинку і туризму. 

Дослідження текстильних матеріалів з бамбу-

кових волокон, проведене у цій роботі, – це вступ 

до подальшої роботи, мета якої – створити прото-

тип взуття з поліпшеними функціональними пара-

метрами, що має безпосередній вплив на 

мікроклімат у взутті.  
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РИНОК ЖІНОЧИХ ГІГІЄНІЧНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 
 

Анотація. У статті досліджено стан та перспективи розвитку ринку жіночих гігієнічних засобів в 

Україні. Детальний аналіз проведено в період з 2014 року по 2018 рік. Метою статті є визначення основних 

тенденцій виробництва, а також експортно-імпортних операцій жіночих гігієнічних засобів. У ході до-

слідження встановлено, що сегмент жіночих гігієнічних засобів є частиною ринку засобів особистої гігієни і 

цілком залежить від нього. Однак ринок жіночих гігієнічних засобів має і свої тенденції. Даний сегмент ринку 

засобів особистої гігієни цілком залежить від жіночої частини населення, оскільки попит на даний товар 

формується на основі переваг жіночої аудиторії. Така тенденція зумовлена особливостями та відмінностями 

фізичного стану та здоров’я жінок. В структурі виробництва вітчизняних гігієнічних засобів для жінок лідери 

відсутні, оскільки основну частку ринку зайняла імпортована продукція закордонного виробництва. Це може 

бути спричинено вищою якістю закордонних жіночих гігієнічних засобів порівняно з вітчизняними. Встановле-

но, що протягом досліджуваного періоду обсяги імпорту жіночих засобів гігієни значно переважають обсяги 

експорту (у кількісному вираженні). Однак вітчизняні жіночі гігієнічні засоби експортуються до країн СНД, 

Європи, Азії, Африки тощо. Встановлено, що обсяг українського ринку засобів гігієни становить близько               

5 млрд шт., але рівень споживання сучасних гігієнічних засобів в Україні поки поступається показникам більш 

розвинених країн, в основному через менший попит на них в регіонах у порівнянні з великими містами. Тому 

сильні позиції зайняли компанії Procter & Gamble (США), SCA Hygiene Product (Essity AB) (Швеція), Bella-TZMO 

(Польща), Kimberly-Clark (США), Johnson & Johnson (США). Доведено, що український ринок жіночих 

гігієнічних засобів має можливості для розвитку, адже ще відстає за ступенем насиченості продукцією від 

ринку розвинених країн. Темпи зростання продажів роблять український ринок привабливим і для виробників, і 

для імпортерів. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на аналіз окремих сегментів ринку жіночих 

гігієнічних засобів. 

 

Ключові слова: жіночі засоби гігієни, виробництво, імпорт, експорт, тенденції розвитку, сегмент ринку, 

аналіз ринку. 
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MARKET OF WOMEN'S HYGIENIC PRODUCTS IN UKRAINE 

 
Аbstract. The article investigates the state and prospects of development of the women's hygienic products market 

in Ukraine. A detailed analysis was conducted from 2014 to 2018. The purpose of the article is to determine the main 

trends of production, as well as export-import operations of women's hygienic products. The study found that the seg-

ment of women's hygienic products is a part of the personal hygiene products market and entirely depends on it. How-

ever, the market for women's hygienic products has its own trends. This segment of the personal hygiene products mar-

ket is entirely dependent on the female population, since the demand for this product is formed on the basis of the fe-

male audience preferences. This tendency is due to the peculiarities and differences in the physical condition and health 
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of women. There are no leaders in the structure of domestic production of hygienic products for women, since imported 

products of foreign production occupied the major part of the market. This can be caused by higher quality of foreign 

women's hygienic products compared to domestic ones. It was found that during the study period the import volume of 

women's hygienic products far outweighed export volume (in quantitative terms). However, domestic women's hygienic 

products are exported to the CIS countries, Europe, Asia, Africa and more. It is determined that the volume of the 

Ukrainian market of hygiene products is about 5 billion units, but the level of consumption of modern hygienic products 

in Ukraine is still behind the indicators of more developed countries, mainly due to less demand for them in the regions 

compared to large cities. That is why strong positions were taken by the companies Procter & Gamble (USA), SCA 

Hygiene Product (Essity AB) (Sweden), Bella-TZMO (Poland), Kimberly-Clark (USA), Johnson & Johnson (USA). It is 

proved that the Ukrainian market of women's hygienic products has opportunities for development, because it still lags 

behind the degree of product saturation from the market of developed countries. Sales growth rates make the Ukrainian 

market attractive for both manufacturers and importers. Further research should focus on the analysis of individual 

segments of the women's hygienic products market. 

 

Keywords: women's hygienic products, production, import, export, development trends, market segment, market 

analysis. 
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Постановка проблеми. Ринок засобів особи-

стої гігієни можна вважати усталеним: на ньому є 

явні лідери, тому поява на ринку нових гравців 

малоймовірна. Компанії щороку представляють 

безліч брендів продукції і ведуть активну конку-

рентну боротьбу за покупця. Конкурентними пере-

вагами є не лише вартість продукції, а й пропо-

зиція, яка стає все більш різноманітною, унікаль-

ною та спеціалізованою для різних категорій спо-

живачів. Жіночі гігієнічні засоби є основною то-

варною групою засобів особистої гігієни і однією з 

таких, що найбільш динамічно розвивається у сег-

менті даного ринку. 

Ринок засобів особистої гігієни почав стрімко 

розвиватися з початку 90-х років минулого 

століття. Однак вже сьогодні споживач може 

знайти широкий асортимент засобів особистої 

гігієни в роздрібних торговельних мережах. Жіночі 

гігієнічні засоби з’явилися на ринку України 

порівняно недавно – в середині 90-х років минуло-

го століття, однак дуже стрімко зайняли свою нішу 

на ринку. Високий попит споживачів на жіночі 

гігієнічні засоби зумовлений низькою вартістю та 

зручністю у користуванні цього досить специфіч-

ного товару. Тому сталий високий попит спожи-

вачів на жіночі гігієнічні засоби зумовлює прове-

дення аналітичних досліджень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За-

гальновідомо, що жіночі гігієнічні засоби з’явилися 

на ринку України порівняно недавно. Їх вироб-

ництво, реалізація та використання регламен-

тується технічними умовами, що затверджуються 

на підприємстві, яке виробляє жіночі гігієнічні 

засоби.  

В Україні виробництво жіночих гігієнічних за-

собів регламентується Технічним регламентом 

щодо медичних виробів. Зокрема, в даному доку-

менті зазначено особливості введення жіночих 

гігієнічних засобів в обіг та експлуатацію, вимоги 

до таких засобів та їх класифікацію, особливості 

клінічних досліджень, а також маркування [1]. 

Незважаючи на відсутність в Україні іншої 

чинної нормативної документації, яка б регулювала 

виробництво жіночих гігієнічних засобів, вітчиз-

няні науковці останнім часом стали приділяти ува-

гу питанням, що стосуються реалізації, імпорту, 

експорту, споживання та якості цих товарів. Серед 

українських науковців, які в своїх роботах розгля-

дали питання якості жіночих гігієнічних засобів, 

слід відмітити Нестеренко Т.О. та Безпалу Ю. О., 

Калашник О. В. та Коваленко Н. П. Серед закор-

донних науковців, які займалися проблемами ро-

звитку світового ринку жіночих гігієнічних засобів, 

найбільш відомими є Anne Cabrera-Clerget та 

Brooke Yamakoshi. Останні присвятили низку нау-

кових праць особливостям розвитку світового рин-

ку засобів особистої гігієни, включаючи жіночі 

гігієнічні засоби.  

Постановка завдання. В межах дослідження 

жіночих гігієнічних засобів було поставлено 

наступні завдання: 

- проаналізувати структуру виробництва 

жіночих гігієнічних засобів в Україні; 

- дослідити рівень споживання жіночих 

гігієнічних засобів; 

- розглянути структуру експортно-імпортних 

операцій жіночих гігієнічних засобів; 

- проаналізувати основних виробників та ім-

портерів жіночих гігієнічних засобів в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Ринок засобів жіночої гігієни пережив період 

бурхливого становлення і розвитку з 90-х по 2009 рр. 

В цей час темпам його зростання, як в товарному, 

так і в грошовому відношенні, могла позаздрити 

будь-яка інша галузь. Багато в чому завдяки 

відмінній динаміці продажів прокладок і тампонів 

й зростав український ринок засобів гігієни [2]. 
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Учасники ринку проводили агресивні рекламні 

кампанії, метою яких було не подання продукції, а 

просвіта цільової аудиторії, ознайомлення її з но-

вим видом товару і в кінцевому підсумку фор-

мування стійкого попиту. Це блискуче вдалося: 

обсяг продажів збільшувався щорічно на 20-25%; 

швидко зростали і виробництво, і імпорт засобів 

гігієни. 2009-2010 рр. ринок гігієнічних засобів 

зазнав невеличкої кризи, обсяги прибутків від про-

дажу знизилися на 14-15%. У цей період виробники 

майже не виводили на ринок нові види продукції, а 

лише розширювали асортимент продукції в еко-

ном-класі і експериментували з кількістю засобів в 

упаковці [3]. 

Варто відзначити, що негативні явища були ха-

рактерні більшою мірою для регіонів, де споживачі 

вимушено віддавали перевагу недорогим засобам 

гігієни. Переважно криза позначилася на структурі 

ринку засобів особистої гігієни, ніж на темпах і 

обсягах продажів. Наприклад, якщо перед кризою 

споживчий попит поступово зміщувався в сегмент 

преміальної продукції, то в кризовий час деякі 

споживачі вважали за краще купувати менш дорогі 

гігієнічні засоби [4]. 

Динаміку експорту та імпорту в кількісному 

виразі засобів гігієни за 2014-2018 роки наведено 

на рис. 1. 

Ринок в деяких сегментах збільшився в обсягах, 

але знизився у вартісному відношенні. Після кризо-

вих років зростання продажів засобів жіночої 

гігієни становить 7-10% на рік, так тривало до              

2014 року.  

Динаміка експорту та імпорту у вартісному ви-

разі засобів гігієни за 2014-2018 рр. наведена на 

рис. 2. 

 

 

 

 
Рис. 1. Динаміка експорту та імпорту в кількісному виразі засобів гігієни за 2014-2018 рр., кг [5] 

 

 
Рис. 2. Динаміка експорту та імпорту у вартісному виразі засобів гігієни 

 за 2014-2018 рр., тис. дол. США [5] 
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Рис. 3. Відсоткове співвідношення експорту вітчизняних засобів гігієни за кордон, 2018 р., % [7] 

 

 
Рис. 4. Відсоткове співвідношення імпорту продукції в Україну  

за 2018 р., % [7] 

 

 

На основі проаналізованих даних ми бачимо, 

що якщо порівнювати динаміку ринку засобів 

гігієни 2018 року з 2017 роком, то вона є зростаю-

чою.  

Але у 2018 році показники на 25% нижчі, ніж у 

2014 році. Це пояснюється тим, що у 2015 році 

відбувся спад економіки і ринок засобів гігієни 

постраждав та його показники становили 50% від 

попереднього значення [6]. 

Продукція експортується до країн СНД, Євро-

пи, Азії, Африки та до інших країн.  

Відсоткове співвідношення експорту та імпорту 

продукції на 2018 р. наведено на рис. 3 та на рис. 4 

відповідно [7]. 

Таким чином, у міру насичення ринку темпи 

зростання наближаються до середньосвітових, які 

не перевищують 5% на рік. Обсяг українського 

ринку засобів гігієни становить близько 5 млрд шт., 

але рівень споживання сучасних гігієнічних засобів 

в Україні поки поступається показникам більш 

розвинених країн, в основному через менший попит 

на них в регіонах у порівнянні з великими містами.  

Найбільш рухливо (темпами від 10 до 15% на 

рік) розвивається сегмент прокладок і тампонів для 

щоденного використання. Порядку 20% продажів 

засобів гігієни в даному сегменті припадає на про-

даж прокладок з освіжаючим ароматом.  

Тампони займають поки значно меншу частку, 

але продажі їх зростають швидшими темпами, 
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особливо у вартісному вираженні і вже становлять 

близько 20% сегмента. Частка засобів гігієни для 

особливих днів у вартісному вираженні перевершує 

всі інші сегменти даного ринку, займаючи більшу 

частину [8]. 

З самого початку розвитку ринку жіночих за-

собів гігієни склалася ситуація, в якій перевагу 

мали закордонні виробники. Як такого ринку за-

собів особистої гігієни для жінок майже не існува-

ло. Тому сильні позиції зайняли компанії Procter & 

Gamble (США; бренди Tampax, Always, Whisper, 

Naturella, Discreet), SCA Hygiene Product (Essity 

AB) (Швеція; бренд Tena, Libresse), Bella-TZMO 

(Польща; бренд Bella), Kimberly-Clark (США; 

бренд Kotex), Johnson & Johnson (США; бренд 

Carefree). 

На жаль, вихід на ринок українських вироб-

ників майже не можливий, оскільки потужності 

виробництва, розробки, організації, маркетингові 

можливості відсутні. 

Український ринок жіночих гігієнічних засобів 

має можливості для розвитку, адже ще відстає за 

ступенем насиченості продукцією від ринку розви-

нених країн. Темпи зростання продажів роблять 

український ринок привабливим і для виробників, і 

для імпортерів. Для деяких зарубіжних виробників 

він є пріоритетним. Насиченість ринку прокладок 

для критичних днів – близько 80%, щоденних про-

кладок – 55%. Такі показники залишають мож-

ливість для подальшого нарощування виробництва 

і продажів гігієнічних засобів [8]. 

Проте ринок вже має деякі ознаки, які дозво-

ляють назвати його розвиненим. До них відносять-

ся:  

1. Складне конкурентне середовище.  

2. Очевидні лідери – представники найбільших 

світових підприємств; постійно затребувані бренди.  

3. Стійка аудиторія покупців і купівельних пе-

реваг. 

4. Нездоланний поріг входу в бізнес для потен-

ційних нових гравців. 

У цих умовах виробники будуть розширювати 

асортимент продукції за рахунок розробки 

гігієнічних засобів з унікальними властивостями. 

Так, навіть найбільші закордонні виробники засобів 

гігієни – P&G, Bella-TZMO – розмістили тут виро-

бничі потужності.  

Виробник Procter & Gamble, США має завод у 

місті Бориспіль Київської області, де виготовля-

ються прокладки під брендами “Naturella”, “Dis-

creet”, а виробник Bella-TZMO має потужності в 

місті Березань Київської області, де забезпечує 

виробництво всієї своєї продукції. 

Незважаючи на те, що в Україні дуже складно 

уявити створення власного виробництва вище-

згаданого товару, все ж розробки власних виробів 

є. Одне з таких підтверджень – патент під № 42663 

“Спосіб виготовлення гігієнічної прокладки”, який 

розробив Пєєв Олександр Михайлович [10]. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Дослідження стану 

ринку жіночих гігієнічних засобів показало, що на 

вітчизняному ринку переважає в основному закор-

донна продукція. Таке становище може бути 

пов’язано з тим, що українські споживачі не 

довіряють вітчизняним виробникам, а надають 

перевагу закордонним, якісним та перевіреним 

жіночим гігієнічним засобам. Окрім того, сталий 

попит на даний вид товару зумовлений ана-

томічними особливостями будови жінок. Жінки в 

структурі населення України займають більшу 

частку, тому стабільно високий попит на жіночі 

гігієнічні засоби цілком закономірний.  

Встановлено: вибір виду конкретного гігієніч-

ного засобу залежить від психологічного та фізич-

ного здоров’я жінки. 

Констатовано, що станом на 2018 рік лідером 

на ринку споживання жіночих гігієнічних засобів є 

продукція закордонних виробників: Procter & Gam-

ble (Tampax, Always, Naturella, Discreet), SCA Hy-

giene Product (Essity AB) (Tena, Libresse), Bella-

TZMO (Bella), Kimberly-Clark (Kotex), Johnson & 

Johnson (Carefree) тощо. 

Враховуючи проведений аналіз розвитку і ди-

наміки ринку жіночих гігієнічних засобів, дуже 

актуальним, з нашої точки зору, залишається пи-

тання ринкових досліджень даних товарів, але вже 

у більш вузькому сегменті. 
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ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЯЛИНКОВИХ ІГРАШОК ТА ПРИКРАС 
 

Анотація. В статті розглянуто та проаналізовано питання сучасного стану у напрямку оцінювання рівня 

якості новорічних ялинкових іграшок та новорічних ялинкових прикрас. За останні роки Україна стрімко на-

брала популярність серед європейських споживачів як виробник скляних різдвяних прикрас. Співвідношення 

високої якості та помірної ціни забезпечило українським виробникам стійкий попит на їхній товар. Водночас 

наші споживачі обирають дешевші пластикові прикраси та аксесуари китайського виробництва. Така тенде-

нція виникла з двох причин: українці економлять на ялинкових іграшках і переходять на дешеву китайську про-

дукцію. Більшість ялинкових іграшок, вироблених в Україні, спрямовуються на експорт. Українські ялинкові 

прикраси продаються в 25 країнах світу. Завданням дослідження було вивчення особливостей товарознавчої 

експертизи новорічних ялинкових іграшок та прикрас вітчизняного та зарубіжного виробництва. З метою 

обґрунтування результатів експертного дослідження новорічних ялинкових іграшок із скла нами було проведе-

не самостійне експериментальне дослідження з використанням сучасних органолептичних методів з застосу-

ванням профілювання показників якості за 5-баловою шкалою. Для проведення профілювання були обрані на-

ступні показники: зовнішній вигляд, форма, декор, колір, наявність та характеристика дефектів.  З метою 

наочного сприйняття результатів дослідження було здійснено графічне опрацювання результатів у вигляді 

профілограм. Зроблено висновок про можливість та показані складові доповнення та удосконалення існуючої 

системи класифікації новорічних іграшок та прикрас.   

 

Ключові слова: прикраса, ялинкова прикраса, оцінювання якості, профілограма, профілювання.  

 

Sapozhnik D. I.,  

dimalv.ua@gmail.com, ORCID ID: 0000-0002-1125-8571, Researcher ID: G-1404-2019,  

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Research and Expertise in 

Customs Business, Lviv University of Trade and Economics, Lviv   

  

Demydchuk L. B.,  

ludalv.ua@gmail.com, ORCID ID: 0000-0001-8718-0996, Researcher ID: G-1456-2019,  

Ph.D., Associate Professor of the Department of Commodity Research and Expertise in Customs Business, 

Lviv University of Trade and Economics, Lviv   

 

Сполітак А. П., 

spolitak.anastasiia25@gmail.com, 

Master’s degree studetnt, Lviv University of Trade and Economics, Lviv  

 

QUALITY ASSESSMENT OF THE CHRISTMAS TREE TOYS AND               

DECORATIONS 
 

Abstract. The article discusses and analyzes the current state towards assessing the quality level of Christmas tree 

toys and Christmas tree decorations. In recent years, Ukraine has been rapidly gaining popularity among European 

consumers as a manufacturer of glass Christmas decorations. The high quality and reasonable price ratio has given 
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Ukrainian producers a steady demand for their products. At the same time, our consumers are choosing cheaper 

Chinese plastic decorations and accessories. This trend has arisen for two reasons: Ukrainians save on Christmas tree 

toys and switch to cheap Chinese products. Most Christmas toys manufactured in Ukraine are aimed for export. 

Ukrainian Christmas toys are exported to 25 countries of the world. The purpose of the study was to determine the 

peculiarities of commodity examination of Christmas tree toys and decorations of domestic and foreign production. In 

order to substantiate the results of the expert study of Christmas tree toys made of glass, we conducted an independent 

experimental research using modern organoleptic methods with the application of quality score profiling on a 5-point 

scale. The following indicators were selected for profiling: appearance, shape, decor, color, presence and 

characterization of defects. Graphical processing of the results in the form of profilograms was carried out in order to 

visualize the results of the study. The conclusion about possibility is made as well as components of improvement of the 

existing system of Christmas toys and decorations classification are shown. 
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Постановка проблеми. За останні роки Украї-

на стрімко набрала популярність серед європейсь-

ких споживачів як виробник скляних різдвяних 

прикрас. Співвідношення гарної якості та помірної 

ціни забезпечило українським виробникам стійкий 

попит на їхній товар. Водночас наші споживачі 

обирають дешевші пластикові прикраси та аксесуа-

ри китайського виробництва. Згідно з даними опе-

раторів ринку частка української продукції на віт-

чизняному ринку становить 25-30% [1]. 

На сьогодні, на жаль, точної та доступної ста-

тистики щодо кількості ялинкових прикрас, які 

виробляються в Україні, немає. Враховуючи, що 

зараз працюють приблизно півдесятка подібних, 

досить великих, і ще декілька дрібних фабрик,  

можна припустити, що мова йде про сотні тисяч 

або й мільйони іграшок, які виготовляють і про-

дають всередині країни та за її межами українські 

склодувні фабрики [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.           
Більшість ялинкових іграшок, вироблених в Украї-

ні, спрямовуються на експорт. Українські ялинкові 

прикраси продаються в 25 країнах світу. Така тен-

денція виникла з двох причин: українці економлять 

на ялинкових іграшках і переходять на дешеву 

китайську продукцію. У 2018 році обсяг експорту 

ялинкових іграшок і прикрас склав $5,3 млн, з яких 

63,3% було реалізовано в країнах Європи [3]. За            

9 місяців 2019 року в країни ЄС українські компанії 

відправили іграшок на загальну суму в $3,4 млн, що 

становить 71,57% від загального обсягу експорту. 

Основними покупцями ялинкових прикрас стали 

Німеччина, Нідерланди, Польща і Швейцарія,          

Австрія, Польща, Голландія, Італія, Франція, Іспа-

нія, Литва, Латвія, Естонія, США і Великобританія. 

Популярність українських новорічних іграшок у 

європейських споживачів викликана співвідношен-

ням ціни та якості. 

У той же час імпорт товарів категорії “вироби 

для новорічних свят” в Україні у 2018 р. склав           

$6,1 млн. Основний постачальник – Китай з             

часткою в 98,1% ($6 млн). За 9 місяців 2018 року 

обсяг імпортованої продукції в Україну склав            

$2,7 млн [4]. 

Постановка завдання. Завданням дослідження 

було вивчення особливостей товарознавчої експер-

тизи новорічних ялинкових іграшок та прикрас 

вітчизняного та зарубіжного виробництва.   

Виклад основного матеріалу дослідження. В 

Україні з кожним роком зростають обсяги вироб-

ництва ялинкових іграшок, насамперед – завдяки 

збільшенню експорту. Кілька десятків українських 

підприємств виготовляють здебільшого продукцію 

ручної роботи, що є популярною за кордоном. Пос-

тачання скляних ялинкових іграшок у РФ, США, 

Італію і Францію склали приблизно 60% усієї зроб-

леної продукції. 

За даними Держкомстату України [5], в останні 

роки продаж вітчизняних ялинкових прикрас зни-

зився на 20%. Це пов’язано з тим, що більшість 

виробників не в змозі щорічно обновляти асорти-

мент, як того вимагають роздріб і споживачі. А 

новинки, що випускаються, схожі на торішні імпо-

ртні колекції.  

Тому споживач воліє здобувати новорічні при-

краси іноземного виробництва. І вони займають 

міцну позицію на вітчизняному ринку. Тому про-

даж імпортних новорічних аксесуарів зріс втроє. 

Основні країни-постачальники – Польща і Китай. 

При цьому констатують, що значна частина новорі-

чного товару ввозиться з порушенням митних пра-

вил.  

В цілому сучасний асортимент ялинкових при-

крас широкий та різниться за видом матеріалів, 

формою й видом оздоблення. На нашу думку, іс-

нуюча класифікація новорічних ялинкових іграшок 

та прикрас дуже узагальнена та спрощена через 

відсутність інформації про можливе місце їх вико-

ристання. Тому пропонуємо доповнення до групу-

вання новорічних прикрас за місцем використання 

(рис.1). 
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Рис. 1. Класифікація новорічних прикрас за місцем використання 

 

 

На ринку присутні прикраси різної цінової ка-

тегорії. Однак при покупці дешевих ялинкових 

іграшок споживачі рідко звертають увагу на їх 

якість та безпечність. 

Дуже розповсюдженою хитрістю користуються 

недобросовісні виробники та постачальники, які 

напередодні новорічних свят спеціально маркують 

іграшки як “новорічні сувеніри” або “ялинкові 

прикраси”. Адже, на відміну від іграшок, сувенірна 

продукція не підпадає під дію Технічного регла-

менту безпеки іграшок і обов’язковій сертифікації 

на предмет безпеки не підлягає [6]. Проте дія Тех-

нічного регламенту розповсюджується на: костюми 

ігрові, костюми карнавальні та маски й іграшки для 

дітей різдвяні, крім ялинкових та декоративних 

прикрас. 

Предметом товарознавчого експертного дослі-

дження були органолептичні показники якості но-

ворічних ялинкових іграшок. Завданнями дослі-

дження були: визначення органолептичних показ-

ників новорічних ялинкових іграшок; порівняльна 

оцінка новорічних ялинкових іграшок за якістю з 

використанням 5-бальної оцінки та профілювання 

продукції із скла.  

 В якості об’єктів дослідження були відібрані          

5 зразків новорічних ялинкових іграшок ТзОВ 

“ГАЛІМПЕКС – Фабрика ялинкових прикрас”, 

виготовлених з силікатно-натрієвого скла механіч-

ним видуванням, оздоблених ручним розписом та 

мереживним візерунком (табл. 1). 

Відбір зразків проводився фахівцями випробу-

вальної лабораторії ДП “Львівстандартметрологія”, 

а результати випробувань відображені в табл. 2. 

В табл. 3 наведені результати дослідження            

зразків шляхом визначення наявності на них           

допустимих і недопустимих дефектів. Результати 

дослідження дають змогу зробити висновок: дослі-

джувані вироби відповідають вимогам НД. 

З метою обґрунтування результатів експертно-

го дослідження новорічних ялинкових іграшок із 

скла нами було проведене самостійне експеримен-

тальне дослідження з використанням сучасних 

органолептичних методів з застосуванням профі-

лювання показників якості за 5-баловою шкалою. 

Це дало змогу ґрунтовно дослідити якість кожного 

зразка, встановити рівень якості продукції, зробити 

графічне опрацювання результатів дослідження. 

Для проведення профілювання обрані наступні 

показники: зовнішній вигляд, форма, декор, колір, 

наявність та характеристика дефектів. За результа-

тами експертного оцінювання та дослідження вста-

новлюється рівень якості досліджуваних ялинкових 

іграшок. 

Оцінку “відмінно” отримали:  

• зразок № 1 (новорічна скляна куля № 1817 

h-1) – 5 балів;  

• зразок № 2 (новорічна скляна куля № 1780) 

– 4,8 балів та зразок № 3 (новорічна скляна куля            

№ 1992) – 4,8 бали.  

Оцінку “добре” отримав зразок № 5 (новорічна 

скляна куля № 1946-1) – 4,6 балів.  

Оцінку “задовільно” - зразок № 4 (новорічна 

скляна куля № 1955-1) – 3,2 бали.  

Ранжування результатів оцінювання рівня яко-

сті наведено на рис. 2.  

З метою наочного сприйняття результатів дос-

лідження наводимо графічне опрацювання резуль-

татів у вигляді профілограм (рис. 3). 

 

 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 23, 2020 
 

76 

Таблиця 1  

Об’єкти дослідження 

№ з/п Найменування виробу Артикул 
Характеристики виробу Зовнішній  

вигляд розміри, мм форма 

1 
Скляна куля 

(№ 1) 
1817 h-1  150 куля 

 
 

2 
Скляна куля “Luna”  

(№ 2) 

1780 

 
150 куля 

 
 

3 
Скляна куля 

“Karousel” (№ 3) 

1992 

 
265 куля 

 
 

4 
Скляна куля 

(№ 4) 
1955-1  150 куля 

 
 

5 
Скляна куля 

(№ 5) 
1946-1  150 куля 

 
 

 

Примітка. Фото ТзОВ “ГАЛІМПЕКС – Фабрика ялинкових прикрас”. 

 

Таблиця 2 

Результати випробувань новорічних ялинкових іграшок  

Найменування  

показників 
НД на вимоги Нормативні вимоги 

Фактичне  

значення 
Результат 

Контроль сировини та 

матеріалів 

ГОСТ 25779 

п.п.1.2; 1.3 

повинні бути у відпо-

відності 

з вимогами 

забезпечується 

(гігієнічний  

висновок) 

відповідає 

Доступні краї  
ГОСТ 25779 п.п.2.1.3, 

2.1.4 

повинні бути у відпо-

відності 

з вимогами 

забезпечується відповідає 

Швидкість розповсю-

дження полум’я, мм/с 

ГОСТ 25779 

п. 2.35.4 
не більше 30 10,5 відповідає 

Рівень запаху матеріа-

лів 

ГОСТ 25779 

п. 2.29 
не вище 2 бала 1 бал відповідає 

Поверхневий елект-

ричний опір, Ом 
ДСТУ 2724 не більше 5х10

10 
3,9х10

10
 відповідає 

Маркування, пакуван-

ня 

ГОСТ 25779 

п. 2.36; 2.37; 

ДСТУ 2028 та 2030 

повинні бути у відпо-

відності 

з вимогами 

забезпечується відповідає 
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Таблиця 3 

Показники якості новорічних ялинкових іграшок із скла 

Опис дефектів на зразках скляних виробів 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

- 

Щербина заробле-

на, яка не псує 

товарний вигляд 

(п. 10 допус-

кається) 

Слід від поліру-

вання 

(п. 13 допус-

кається) 

Незначна подряпина, яка не псує 

товарного вигляду 

(п. 11 допускається), 

Просічка 

(п. 2.26 допускається) 

Мошка рідко 

 розташована 

(п. 2.7 допус-

кається) 

 

 

 
 

Рис. 2. Ранжування результатів дослідження зразків іграшок 

 

   

 

Зразок № 1 

 

Зразок № 2 

 

Зразок № 3 

  

Зразок № 4 Зразок № 5 

 

Рис. 3. Профілограми зразків новорічних ялинкових іграшок із скла 
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Як видно з профілограм, суттєвий вплив на 

зниження експертної оцінки окремих зразків має 

наявність на них дефектів. Найнижчий рівень якос-

ті має зразок № 4 (новорічна скляна куля № 1955-

1). На його оцінку вплинули такі показники, як: 

зовнішній вигляд, декор, колір, а за наявністю – 

дефекти. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведені дослідження 

та отримані при цьому позитивні результати підт-

верджуються документами про якість та відповід-

ність новорічних ялинкових іграшок із скла вироб-

ництва ТзОВ “ГАЛІМПЕКС - Фабрика ялинкових 

прикрас”. Результати дослідження можуть бути 

використані для удосконалення існуючої системи 

класифікації новорічних іграшок та прикрас. По-

дальші дослідження повинні бути спрямовані на 

розробку більш досконалих експериментальних 

методів оцінювання якості ялинкових іграшок та 

прикрас. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ 

ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГІДНИХ СМОЛ У ГРОМАДСЬКОМУ 

БУДІВНИЦТВІ 
 

Анотація. У статті розглянуто екологічні питання, пов’язані зі шкідливим впливом фенолформаль-

дегідних смол на стан довкілля і людини, що використовуються при виготовленні ряду будівельних матеріалів 

громадського будівництва і при їх утилізації. Відомо, що формальдегід відноситься до речовин 2 класу небез-

печності і негативно впливає на здоров’я людини. Фенолформальдегідна смола є складовим компонентом 

будівельних і електротехнічних матеріалів і містить залишкові кількості формальдегіду, що здатні виділяти-

ся в навколишнє повітряне середовище протягом значного періоду часу. Нами досліджено в динаміці модельної 

експлуатації вплив температури на величину емісії формальдегіду із зразків ламінованих деревостружкових 

плит у навколишнє середовище. Визначали вміст формальдегіду у досліджуваних зразках деревостружкових 

плит спектрофотометричним методом із хромотроповою кислотою в сірчанокислому середовищі. Нами 

встановлено, що в температурному інтервалі 20-50 
0
С десорбція формальдегіду зростає. Однак величина 

емісії формальдегіду із досліджуваних зразків за 60 діб при температурі модельного середовища 20 
0
С була 

невеликою і становила від 3,05 % до 14,21 %. Ці дослідження показали, що адсорбція формальдегіду на поверх-

ні тирси є значною і залежить від умов середовища, в першу чергу від температурного фактора. Це вказує на 

суттєвий недолік використання плит ДСП для виробництва корпусних меблів і їх застосування в побуті. Особ-

ливим загрозам піддаються виробничі приміщення складів виробників та будівельних супермаркетів і меблевих 

гуртівень. 

 

Ключові слова: фенолформальдегідна смола, деревостружкова плита (ДСП), фенол, формальдегід. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF THE PHENOLFORMALDEHYD RESINS 

USE  IN THE PUBLIC CONSTRUCTION 
 

Abstract. The article deals with environmental issues related to the harmful effects of phenolformaldehyde resins 

on the environment and humans, which are used in the manufacture and disposal of a number of building materials. 

Formaldehyde is known to be a hazard class 2 substance and has a negative impact on human health. Phenolformalde-

hyde resin is a constituent of building and electrical materials and contains residual amounts of formaldehyde capable 

of release into the air over a considerable period of time. We investigated in the dynamics of model operation the effect 

of temperature on the magnitude of formaldehyde emission from samples of laminated chipboards into the environment. 

The content of formaldehyde in the samples of chipboard was determined by spectrophotometric method with chromo-

tropic acid in sulfuric acid medium. We found that formaldehyde desorption increases in the temperature range of 20-

50 
0
C. However, the value of formaldehyde emission from the samples tested for 60 days at a temperature of the model 

environment of 20 
0
C was small and ranged from 3.05 % to 14.2 1%. These studies have shown that the adsorption of 

formaldehyde on the sawdust surface is significant and depends on environmental conditions, primarily on the tempera-

ture factor. This indicates a significant drawback of the chipboard use for the production of cabinet furniture and their 

use in everyday life. Particularly threatened are the industrial premises of manufacturers, construction supermarkets 

and furniture warehouses. 

 

Keywords: phenolformaldehyde resin, chipboard, phenol, formaldehyde. 
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Постановка проблеми. У помешканні сучасної 

людини, громадських закладах, робочих місцях в 

офісах, а також виробничих приміщеннях на сьо-

годні міститься значна кількість виробів, що виго-

товлені з синтетичних полімерних матеріалів. Це в 

першу чергу меблі, будівельні матеріали, елементи 

нагрівальної та освітлювальної техніки і т. п. Дос-

лідники відмічають, що у нашому помешканні мо-

же нараховуватися кілька десятків чи сотень видів 

різних, токсичних хімічних сполук як неорганічно-

го, так і органічного походження. В цей перелік [1] 

входить така речовина синтетичного походження, 

як співполімер фенолу і формальдегіду, відома під 

назвою фенолформальдегідна смола. Вона є скла-

довим компонентом будівельних і електротех-

нічних матеріалів. Такі матеріали здатні випаро-

вувати в навколишнє середовище надлишкові (не-

заполімеризовані) кількості мономерів фенолу і 

формальдегіду із вихідних речовин лаків та фарб, 

меблевого клею, зв’язувальної речовини, що була 

використана при виробництві деревостружкових 

плит (ДСП), продуктів деструкції полімерних ма-

теріалів і т. д. Якісний склад повітря на сьогодні в 

українських приміщеннях є досить невтішним. 

Значна частина матеріалів на основі деревини 

(МДФ, фанера, ДСП, ламінат) сильно насичують 

повітря як фенолом, так і формальдегідом. До-

слідженнями встановлено, що практично всі 

полімерні будівельні та оздоблювальні матеріали, 

які створені на основі високомолекулярних сполук, 

в процесі використання і експлуатації можуть 

виділяти токсичні леткі компоненти, які при три-

валій дії можуть несприятливо впливати на здо-

ров’я людини. Формальдегід є надзвичайно летю-

чим, що може призвести його виділення з ДСП в 

навколишнє середовище протягом 5-6 років. Тому 

вважається, що меблі та інші вироби з ДСП є еко-

логічно шкідливими. Наслідками впливу таких 

випарів на організм людини є часті головні болі, 

прояви алергії, чихання, кашлю, відчуття 

неприємного задушливого запаху. Перша ознака 

надмірного вмісту парів формальдегіду в повітрі – 

характерний різкий запах. Він асоціюється як запах 

лікарні чи аптеки або ж нових меблів і відчувається 

вже при концентрації в 10-20 разів менше допусти-

мої за санітарними нормами [2]. 

Водночас фенол і формальдегід відносять до 

канцерогенних речовин, що викликають онкозахво-

рювання. Всесвітня організація охорони здоров’я 

(ВООЗ) декларативно визнала деревостружкову 

плиту (ДСП) канцерогенним матеріалом. 

При оцінці екологічної чистоти полімерних 

будівельних матеріалів керуються такими основ-

ними вимогами до них [1]: 

- полімерні матеріали не повинні створювати 

в приміщенні стійкого специфічного запаху; 

- виділяти в повітря летючі речовини в небез-

печних для людини концентраціях; 

- стимулювати розвиток патогенної мікрофло-

ри на своїй поверхні; 

- погіршувати мікроклімат приміщень. 

ФЕНОЛ 
За даними на 2019 р. світове споживання фено-

лу має відповідну структуру:  

- 45 % фенолу витрачається на виробництво 

полікарбонатів і епоксидних смол; 

- 32 % фенолу витрачається на виробництво 

фенолформальдегідних смол; 

- 15 % фенолу – для виробництва синтетичних 

волокон – найлону і капрону; 

- решта – на виробництво антиоксидантів, по-

верхневоактивних речовин (ПАР), лікарських за-

собів, пестицидів тощо. 
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ФОРМАЛЬДЕГІД 
Ця речовина за агрегатним станом є газопо-

дібною і використовується як 40 % насичений вод-

ний розчин (формалін). Є сильним антисептиком, 

викликає денатурацію білка, використовується в 

медицині для бальзамування і зберігання біоло-

гічних матеріалів (анатомічні препарати). В дерево-

обробній і меблевій промисловості широко викори-

стовується для виробництва карбамідо-

формальдегідних смол, що використовуються для 

виробництва фанери, шпону, МДФ і ДСП. В хар-

човій промисловості формальдегід відомий як кон-

сервант під кодом Е 240 (в Переліку харчових до-

бавок є категорично забороненим для використання 

на території України) [3].  

Незважаючи на такий широкий спектр застосу-

вання, формальдегід відносять за токсичністю до        

2 класу небезпечності і він є канцерогеном. Навіть 

низькі концентрації негативно впливають на здо-

ров’я людини, особливо на ЦНС, дихальні шляхи, 

шкіру, репродуктивні органи, а 15-45 грамів розчи-

ну формальдегіду із концентрацією 35% викли-

кають летальні наслідки. В організм формальдегід в 

основному потрапляє інгаляційним шляхом. 

Загальна гранично допустима концентрація 

формальдегіду становить 0,05 мг/м
3
, середньодобо-

ва – 0,003 мг/м
3
, максимальна разова концентрація 

– 0,035 мг/м
3 
[2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ви-

моги до матеріалів для їх сертифікації навіть у 

Європі є не досить жорсткими, тому використання 

сертифікованих матеріалів може призвести до сут-

тєвого погіршення якісного стану повітря в 

приміщенні. Частина провідних європейських фірм 

вже відмовилася від використання ДСП при       

виробництві меблів. У Німеччині встановлено за-

борону на використання меблевих деревостружко-

вих матеріалів, рівень міграції формальдегіду яких 

в повітря перевищує 0,124 мг/ м
3 

(1 ррm). Цей по-

казник прийнято і країнах-членах Всесвітньої тор-

гової організації (ВТО). Єдиним способом убезпе-

чити себе від небажаних ризиків є проведення 

якісного дослідження повітря в приміщенні. 

До методів контролю стану повітря у 

приміщеннях, які використовуються в Україні 

сьогодні, є суттєві застереження. Розрекламовані 

електронні газові детектори, які використовують 

для визначення якості повітря в приміщенні, часто 

спрацьовують на присутність в повітрі сторонньої 

речовини і не є селективними на фенол і формаль-

дегід. Не досить кращим варіантом є також індика-

торні трубки російського виробництва “Імпульс” чи 

європейські “Drager” (Німеччина) для експрес-

аналізу на вміст формальдегіду і фенолу. 

Вони призначені для контролю у виробничих 

приміщеннях повітря. Якщо трубка не показала 

забруднення, це ще не означає, що вміст формаль-

дегіду в межах норми. Суттєвим недоліком індика-

торних трубок є те, що вони реагують не лише на 

формальдегід, а й на інші речовини – гомологи 

формальдегіду альдегіди. Тому при позитивному 

результаті тесту трубки не можна стверджувати про 

перевищення вмісту тільки формальдегіду, а про 

перевищення сумарного вмісту альдегідів. Вироб-

ники застерігають, що трубки володіють перехрес-

ною чутливістю до стиролу, вінілацетату, ацеталь-

дегіду, акролеїну. І ще один суттєвий недолік тру-

бок – стандартне відхилення у визначеннях стано-

вить ± 20-30 %.  

 

 

Таблиця 1  

Характеристика забруднювачів 

Забруднювач Клас небезпечності ГДК, мг/м3 

Формальдегід 2 0,05 

Фенол 2 0,01 

 

Таблиця 2  

Характеристика індикаторних трубок для визначення  

формальдегіду і фенолу 

Модифікація індикаторних трубок Фірма-виробник ГДК, мг/м3 

Трубка індикаторна д/в формальдегіду Імпульс 0,25-1,5 

Трубка індикаторна д/в формальдегіду ИТ-

CH2O/0,005 
Імпульс 0,25-5,0 

Трубка індикаторна д/в формальдегіду ИТ-

CH2O/0,1 
Імпульс 1-100 

Трубка індикаторна д/в фенолу ИТ-C6H5OH/0,3 Імпульс 0,3-3,0 

Трубка індикаторна д/в фенолу ИТ- 

C6H5OH/0,3 
Імпульс 2-300 

Трубка індикаторна д/в формальдегіду 0,2-2,5, 

0,5-5,0 ppm 
Drager 0,2-2,5/0,5-5,0 

Трубка індикаторна д/в фенолу Dräger Phenol 

Фенол 1/b 1..20 ppm 
Drager 1,0 – 20,0 
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Попри відмічені недоліки важливою перевагою 

індикаторних трубок є їх простота у використанні і 

експрес-аналіз.  

Хіміками-аналітиками пропонується ряд мето-

дик для кількісного визначення формальдегіду як в 

синтетичних фенолформальдегідних смолах чи в 

матеріалах деревообробної промисловості, так і в 

повітрі житлових чи виробничих приміщень [5-9]. І 

тут постає проблема в технічному вирішенні пи-

тання. Якщо для аналізу на вміст формальдегіду в 

матеріалах пропонуються методики спектро-

фотометричного визначення із застосуванням хро-

мотропової кислоти [8], фенілгідразин гідрохлори-

ду [8-9] чи ацетилацетонового реагента [6], класич-

ний йодометричний метод [7], то для визначень у 

повітрі на сьогодні чи не єдиним точним методом є 

метод із використанням сорбційних пробовідбір-

ників та метод газової хроматографії із мас-

спектроскопічною детекцією. Цей метод дозволяє 

виявляти та вимірювати вміст у повітрі в 

приміщенні не лише альдегіди, а й інші забрудню-

вачі. Однак цей метод потребує унікального лабо-

раторного і апаратурного обладнання, що може 

забезпечити тільки сертифікована і обладнана су-

часна лабораторія. В Україні такі послуги надає 

українська компанія (НСФ “ОТАВА”) у співпраці з 

лабораторією американської фірми Prism Analytical 

Technologies.  

Постановка завдання. На основі цих дослі-

джень нами були зроблені висновки про можли-

вість застосування наведених методик у практиці 

аналізу досліджуваних зразків ДСП для визначення 

вмісту в них залишкових кількостей формальдегіду 

і його міграції в навколишній повітряний простір в 

динаміці модельної експлуатації. Були апробовані і 

частково модифіковані запропоновані різні методи-

ки для кількісних визначень формальдегіду в дере-

востружкових матеріалах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зразки для аналізів плит деревостружкових ламіно-

ваних виробництва кількох вітчизняних виробників 

(реквізити виробників не наводимо у зв’язку з не-

санкціонованою рекламою) відбирали в системі 

будівельних маркетів “Епіцентр” і гуртівень будма-

теріалів м. Львова. Досліджувані зразки зберігали в 

герметичній тарі і згідно зі свідоцтвом про відпо-

відність вони повинні відповідати чинним вимогам 

ТУ У 20.2-31147999-003:2002 “Плити деревоструж-

кові ламіновані”. Маркували дату відбору зразків і 

дату надходження в мережу для реалізації, яку 

встановлювали за супроводжуючими документами. 

Було встановлено, що в більшості вихідних ві-

дібраних зразків для аналізу вміст формальдегіду 

практично не перевищував нормативні дані, за 

винятком окремих зразків (табл. 3). 

При цьому слід відмітити, що за датою вироб-

ництва зразки № 7-9 були новішими на 3-6 місяців, 

ніж зразки виробників ХХХ і УУУ, що логічно 

можна пояснити динамікою емісії в навколишнє 

середовище формальдегіду з ДСП з часом.  

Нами проведена спроба дослідити динаміку 

протікання емісії формальдегіду протягом модель-

ного терміну експлуатації зразків плит з часом за 

різних температур. Дані досліджень наведені в 

табл. 4. 

 

 

Таблиця 3 

Вміст формальдегіду у вихідних зразках ДСП (плити деревостружкові ламіновані типу К І та ІІ  

категорії 1 класу емісії формальдегіду Е1) 

Найменування Виробник 
Вміст формальдегіду за 

нормативом, мг/100 г 

Вміст формальдегі-

ду за фактом, 

мг/100 г 

Зразок № 1 ХХХ < 8 7,2±0,2 

Зразок № 2 ХХХ < 8 7,6±0,1 

Зразок № 3 ХХХ < 8 7,1±0,2 

Зразок № 4 УУУ < 8 6,9±0,1 

Зразок № 5 УУУ < 8 7,8±0,3 

Зразок № 6 УУУ < 8 7,5±0,2 

Зразок № 7 ZZZ < 8 8,6±0,1 

Зразок № 8 ZZZ < 8 8,4±0,2 

Зразок № 9 ZZZ < 8 8,2±0,2 
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Таблиця 4 

Зміна вмісту формальдегіду у вихідних зразках ДСП з часом при різних температурах 

Час 

витри-

мування, 

діб 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 Зразок 4 Зразок 5 Зразок 6 Зразок 7 Зразок 8 Зразок 9 

Температура модельного середовища 20 
0
С 

0 7,20 7,60 7,10 6,90 7,80 7,50 8,60 8,40 8,20 

10 7,12 7,3 7,05 6,88 7,75 7,45 8,55 8,38 8,18 

20 7,00 6,91 7,01 6,85 7,65 7,35 8,45 8,3 8,1 

30 6,93 6,70 6,80 6,75 7,6 7,28 8,35 8,25 8,06 

40 6,85 6,55 6,58 6,71 7,53 7,2 8,25 8,15 8,04 

50 6,83 6,54 6,55 6,70 7,52 7,18 8,23 8,12 8,00 

60 6,72 6,52 6,52 6,70 7,50 7,15 8,05 8,1 7,95 

 Температура модельного середовища 30 
0
С 

10 7,00 7,20 7,05 6,85 7,65 7,38 8,52 8,28 8,15 

20 6,80 7,15 7,00 6,80 7,60 7,35 8,43 8,25 8,08 

30 6,75 6,70 6,75 6,73 7,55 7,25 8,38 8,20 8,06 

40 6,70 6,45 6,55 6,71 7,53 7,22 8,23 8,15 8,04 

50 6,65 6,34 6,48 6,65 7,50 7,20 8,21 8,12 8,00 

60 6,60 6,30 6,45 6,60 7,45 7,17 8,15 8,08 7,93 

 Температура модельного середовища 50 
0
С 

10 6,85 7,00 6,80 6,45 7,35 7,00 8,05 8,00 7,85 

20 6,55 6,85 6,65 6,30 7,10 6,85 7,80 7,55 7,50 

30 6,35 6,50 6,25 6,20 6,85 6,65 7,50 7,05 7,00 

40 6,25 6,30 6,00 6,00 6,55 6,40 7,00 6,45 6,85 

50 6,07 6,00 5,85 5,80 6,30 6,00 6,51 6,30 6,40 

60 6,00 5,52 5,50 5,5 6,00 5,65 6,30 6,10 6,05 

 

В табл. 5 наведені експериментальні дані, що 

характеризують вплив температури на емісію фор-

мальдегіду з досліджуваних зразків ДСП при ви-

тримуванні в модельному середовищі протягом            

60 діб.  

 

 

На рис. 1-3 показано зміни вмісту формальдегі-

ду у вихідних зразках ДСП при температурах 20 
0
С, 

30 
0
С і 50 

0
С. При цьому підвищення температури 

модельного середовища призводить до збільшення 

емісії формальдегіду.  

Таблиця 5  

Вплив температури на емісію формальдегіду із зразків ДСП 

Темпера-

тура, 
0
С 

Емісія формальдегіду із ДСП за витримування в модельному середовищі протягом 60 діб, % 

 Зразок 1 
Зразок 

2 

Зразок 

3 

Зразок 

4 

Зразок 

5 

Зразок 

6 

Зразок 

7 

Зразок 

8 

Зразок 

9 

20 6,67 14,21 8,17 2,90 3,85 4,67 6,40 3,57 
3,05 

30 8,33 17,11 9,15 4,35 4,49 4,40 5,23 3,81 
3,29 

50 16,67 27,37 22,54 20,29 23,08 24,67 26,74 27,38 
26,22 
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Рис. 1. Зміна вмісту формальдегіду у вихідних зразках ДСП при температурі 20 
0
С 

 

 
 

 

Рис. 2. Зміна вмісту формальдегіду у вихідних зразках ДСП при температурі 30 
0
С 
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Рис. 3. Зміна вмісту формальдегіду у вихідних зразках ДСП при температурі 50 

0
С 

 

 

Рис. 4 ілюструє залежність зміни вмісту фор-

мальдегіду у вихідних зразках ДСП при витри-

муванні їх у модельному середовищі протягом 60 

діб (y) від температури в координатах Y = f(1/Т). 

Характер експериментальних залежностей близь-

кий до лінійного, що погоджується з теоретичними 

положеннями хімічної термодинаміки. При цьому 

тангенс нахилу кута цих залежностей є практично 

однаковим для всіх досліджуваних зразків, що 

підтверджує однакову хімічну природу процесу 

десорбції речовин з поверхні адсорбента (матеріалу 

ДСП). Різні величини вмісту формальдегіду (Y) у 

вихідних зразках при заданій температурі свідчать 

про те, що зразки володіють різною пористістю 

захисної ламінатної плівки, що теж впливає на 

величину емісії формальдегіду з поверхні ДСП. 

.

 

 
Рис. 4. Зміна вмісту формальдегіду у вихідних зразках ДСП при витримуванні в модельному 

 середовищі протягом 60 діб при підвищенні температури
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Як показують дані досліджень, що наведені у 

таблицях 4 і 5, всі зразки володіють сталою емісією 

формальдегіду в навколишнє середовище. При 

цьому зміни вмісту формальдегіду в плитах відбу-

ваються повільно – зразки “фонять”. За 60 діб втра-

ти формальдегіду при температурі модельного 

середовища 20 
0
С лежать в інтервалі – від 3,05 % до 

14,21 %. При цьому слід відмітити, що тільки зра-

зок 2 проявляв підвищену емісію, решта зразків 

володіли меншою величиною емісії формальдегіду. 

Можливо, цей факт пов’язаний із внутрішньою 

текстурою плити або ж пористістю ламінатного 

покриття. Підвищення температури на 10 градусів 

(температура середовища - 30 
0
С) суттєво не впли-

нуло на величину втрат формальдегіду зразками – 

величини втрат лежали в інтервалі від 3,81 % до 

17,11 %. За температури 50 
0
С втрати суттєво зрос-

ли і лежали в інтервалі від 16,67 % до 27,38 %. 

Очевидно, це суттєво вплинуло на процес десорбції 

формальдегіду на поверхні тирси деревини. Однак, 

як показали дослідження, адсорбція формальдегіду 

на поверхні тирси є значною і залежить від умов 

середовища, в першу чергу від температурного 

фактора.  

Методика визначення 

Визначення формальдегіду у водних витяж-

ках з полімерів деревостружкових матеріалів 

Наважки подрібнених досліджуваних зразків 

ДСП поміщають в мірну колбу із дистильованою 

водою і герметично закривають. Витримують зраз-

ки у воді протягом 24 годин і більше в термостатах 

при температурах 20, 37, 60 
0
С. Витяжки із зразків 

фільтрують через скляний фільтр Шота № 3, перші 

порції фільтрату відкидають. Надалі отримані про-

би аналізують на вміст формальдегіду, застосовую-

чи вищеперераховані методики. Нами застосовува-

лася спектрофотометрична методика з хромотропо-

вою кислотою. 

Метод базується на реакції формальдегіду із 

хромотроповою кислотою (1,8-дигідроксинафталін-

3,6-дисульфокислотою) з утворенням в середовищі 

сульфатної кислоти сполуки пурпурного (червоно-

фіолетового) кольору, інтенсивність забарвлення 

якої пропорційна вмісту формальдегіду в до-

сліджуваному розчині. При цьому протікають такі 

реакції: спочатку отримується безкольоровий про-

дукт конденсації, який надалі окиснюється суль-

фатною кислотою до продукту пурпурного кольору 

(ε=1,2·10
4
). 

Вміст формальдегіду визначали методом 

калібрувального графіка.  

Стандартний розчин формальдегіду готували 

розбавленням вихідного 1 %-ного розчину формаль-

дегіду. Вміст формальдегіду в ньому визначають у 

мг/мл йодометричним методом. Для цього в 

конічну колбу ємкістю 200 мл вносять 1,0 мл 1 %-

ного розчину формальдегіду, додають 10 мл води, з 

бюретки приливають 10,0 мл стандартного 0,1 N 

розчину йоду. Потім по краплям додають 20 %-ний 

розчин натрій гідроксиду до появи блідо-жовтого 

забарвлення. Через 10 хв. додають 2 мл 10 %-ного 

розчину хлоридної кислоти до повного виділення 

йоду, титрують надлишковий йод 0,1 N розчином 

натрій тіосульфату в присутності 0,5 %-ного розчи-

ну крохмалю. Паралельно титрують 0,1 N розчином 

натрій тіосульфату 10,0 мл 0,1 N розчину йоду. 

Вміст формальдегіду в 1 мл 1 %-ного розчину фор-

мальдегіду визначають за формулою:  

Х = ( V – V1) · 1,5, мг/мл, 

де V і V1 – об’єм 0,1 N розчину натрій тіосуль-

фату, витрачений на титрування контрольної і до-

сліджуваної проби, мл;  

1,5 – число міліграмів формальдегіду, яке 

відповідає 1 мл точно 0,1 N розчину йоду.  
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Після того відповідним розбавленням готують 

стандартний розчин, який вміщує 1 мг/мл формаль-

дегіду. Термін придатності цього розчину стано-

вить до 1 місяця. З нього готують серію стандарт-

них робочих розчинів із вмістом формальдегіду 

0,005-0,1 мг/мл безпосередньо перед застосуван-

ням. Калібрувальний графік залежності оптична 

густина від вмісту формальдегіду будують за спек-

трофотометричною методикою з хромотроповою 

кислотою, описаною вище.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Вивчено вплив темпера-

турного фактора на величину емісії формальдегіду 

з ламінованих деревостружкових плит (ДСП), що 

містять як композити фенолформальдегідні смоли. 

Виявлено, що ці вироби проявляють негативний 

екологічний вплив на навколишнє повітряне сере-

довище за рахунок випарів отруйної речовини 2 

класу небезпечності формальдегіду. Емісія цієї 

речовини протікає повільно, і за 60 діб за кімнатної 

температури втрати не перевищують 15 %. Підви-

щення температури сприяє виділенню формаль-

дегіду. Однак зразки продовжують ще тривалий час 

“фонити”. Це вказує на суттєвий недолік застосу-

вання плит ДСП для виробництва корпусних меб-

лів. Особливими загрозами є виробничі приміщен-

ня складів виробників виробів і будівельних супер-

маркетів і меблевих гуртівень. Як рекомендації 

можна пропонувати встановлення в таких 

приміщеннях засобів вентиляції повітря і зменшен-

ня товарних запасів.  
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ І ПРОДУКЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

Анотація. У статті викладено результати досліджень останніх років щодо формування державної політики, 

направленої на забезпечення належної якості й безпечності харчових продуктів, а також продукції підприємств 

ресторанного господарства. Запропоновано використання новітніх напрацювань щодо досягнення безпечності 

продукції масового споживання. Доведено необхідність контролю якості сировини за новими показниками безпеч-

ності, особливо щодо накопичення небажаних сполук під час зберігання сировини або при порушенні параметрів її 

обробітку. Найбільш проблемним є застосування і контроль граничного вмісту пестицидів у сільськогосподарській 

продукції, оскільки Гігієнічні нормативи і регламенти безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів № 55, 

затверджені 02.02.2016 р. МОЗ України із змінами і доповненнями від 11.12.2019 р., представлені 755 препаратами, 

переважна більшість яких ще розділена на 2 або 3 діючі речовини для 2-3 сільськогосподарських культур різних груп. 

Тому дуже важливо розробити основні класифікаційні ознаки дозволених для використання пестицидів. Основою 

можуть служити допустима добова доза діючої речовини, маса допустимого рівня у продуктах харчування, гра-

нично допустима концентрація/безпечний рівень впливу в повітрі, воді водойм, ґрунті, а також регламенти безпеч-

ного застосування з урахуванням очікування збору врожаю, виходу на оброблені ділянки ручної або механізованої 

роботи і клас небезпечності. Прикладом можуть служити зведені в таблицях препарати на основі сполук гліфоса-

ту і глюфосинату амонію, а також максимально допустимі рівні і клас небезпечності пестицидів у картоплі, яблу-

ках і яблучному соку. Виконані системні дослідження властивостей пестицидів дозволять відібрати найбільш без-

печні варіанти внесення і контролю вмісту діючих речовин у харчових продуктах з метою зниження небажаних 

наслідків для людей, тварин, бджіл і оточуючого середовища.  
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PROBLEMS OF ENSURING SAFETY AND QUALITY OF FOODSTUFFS AND 

RESTAURANT INDUSTRY PRODUCTS 
 

Abstract. The article presents the results of recent years research on public policy making aimed at ensuring the proper 

quality and safety of foodstuffs, as well as the products of restaurant industry. It is proposed to use the latest developments in 

achieving the safety of mass consumption products. The necessity of the raw materials quality control according to new safety 

indicators has been proved, especially regarding the accumulation of unwanted compounds during storage of raw materials 

or violation of their processing parameters. The most problematic is the application and control of pesticides marginal con-

tent in agricultural products, since Hygienic Standards and Regulations for the Safe Use of Pesticides and Agrochemicals            

№ 55, approved on 02.02.2016 by the Ministry of Health of Ukraine with changes and additions on 11.12.2019, are presented 

by 755 preparations, the vast majority of which are divided into 2 or 3 active substances for 2-3 crops of different groups. 

Therefore, it is very important to develop key classification features for allowed for use pesticides. The basis can be the per-

missible daily dose of the active substance, the mass of the permissible level in foodstuffs, the marginal permissible concentra-

tion/safe level of exposure in the air, in the water reservoirs, soil, as well as the regulations of safe use, taking into account the 

expected harvesting, access to the treated areas of manual or mechanized work and the hazard class. Examples can be sum-

marized in tables for preparations based on glyphosate and ammonium gluphosinate compounds, as well as maximum per-

missible levels and hazard class of pesticides in potatoes, apples and apple juice. Performed systematic studies of the pesti-

cides properties will allow to select the safest options for the introduction and control of the active substances content in food-

stuffs in order to reduce the undesirable effects on humans, animals, bees and the environment. 
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Постановка проблеми. Проблемною для ба-

гатьох галузей переробної промисловості стала 

орієнтація сільськогосподарського виробництва на 

широке використання пестицидів, азотних міне-

ральних добрив, стимуляторів росту, антибіотиків 

тощо. Разом з тим, частина підприємств харчової 

промисловості і закладів ресторанного господар-

ства не завжди дотримуються рекомендованих 

режимів обробітку сировини. Проблематичним 

може бути порушення режимів і термінів зберіган-

ня швидкопсувних продуктів, що може суттєво 

погіршити якість життя населення. Водночас по-

рушення якісних і показників безпеки харчових 

продуктів суттєво впливає на стан здоров’я бага-

тьох груп населення, особливо дітей, деяких кате-

горій людей з певними захворюваннями. Тому 

проблемою сьогодення можна вважати забезпечен-

ня безпечності виробництва й дотримання харчово-

го ланцюга в процесі товаропросування до кінцево-

го споживача. Важливим завданням науковців за-

лишається дослідження впливу різних чинників на 

безпечність та якість харчових продуктів, їх опти-

мального теплового обробітку, дотримання умов і 

термінів зберігання і в кінцевому рахунку орієнта-

ція на раціональне споживання якісної продукції 

відповідними категоріями споживачів і підтриман-

ня здорового способу життя.   

Вагомі дослідження пов’язані з накопиченням у 

харчових продуктах біогенних і гетероциклічних 

амінів, високотоксичних канцерогенних N-нітро-

замінів, особливо в м’ясних і рибних продуктах, 

контроль яких узаконено в країнах ЄС. 

Зростаюче занепокоєння з приводу зловживан-

ня пестицидами призвело до розробки правил їх 

застосування, прийнятих в індустріальних країнах. 

Вони охоплюють усі аспекти поводження з цими 

засобами: їх перевезення, зберігання, ліквідацію 

порожніх місткостей, гранично допустимі залиш-

кові кількості та багато іншого. Через небезпеку, 

яку вони представляють, вилучені з ужитку хлор-

органічні інсектициди (хлоровані вуглеводні), такі 

як хлордан, ДДТ та інші, хоча вони принесли певну 

користь охороні здоров’я і  сільському господар-

ству. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Важливим напрямком наукових досліджень були і 

залишаються продукти окислення ліпідів, до-

слідженню яких були присвячені численні до-

слідження автора і наведено короткий огляд науко-

вих даних інших науковців [1].  

У технологічному процесі важливо уникати 

термічної деградації, оскільки існує ризик утворен-

ня небажаних сполук різної природи, частина з 

яких, наприклад окислені α, β-ненасичені альдегіди 

(Оα, β-НУ) або епоксидовані похідні лінолевої 

кислоти, вважають токсичними [2]. Для частини з 

них у токсикологічних дослідженнях була встанов-

лена цито- і генотоксичність, канцерогенність і 

мутагенність. 

Переважна більшість технологій виробництва 

харчових продуктів зв’язані з реакцією мела-

ноїдиноутворення, сполуки якої суттєво впливають 

на колір, смак, харчову цінність і споживні власти-

вості відповідної продукції. На основі досліджень 

цих реакцій у розчинах встановлено зниження 

вмісту амінокислот, яке пов’язане з реакцією Май-

ара, а інтенсивність реакції, відповідно і забарвлен-

ня, посилюється з підвищенням температури і три-

валості досліджень за відповідних умов. Тому ав-

торами зроблений логічний висновок, що, керуючи 

реакцією меланоїдиноутворення, можна цілеспря-

мовано впливати на хімічний склад, колір, спожив-

ні властивості, якість і безпеку харчової продукції у 

виробничих умовах [3]. Заслуговують на увагу 

результати впливу нагрівання білого пшеничного 

хліба на втрату його харчової цінності за рахунок 

зниження вмісту ряду незамінних кислот, зокрема 

треоніну (на 26,5%), метіоніну (на 21,2%), лізину 

(на 13,3%) і валіну (на 12,1%).  

Зниження біологічної цінності білків узагаль-

нено також в інших публікаціях [4-6], завдяки 

зв’язуванню амінокислот у реакції Майара, при 

цьому лізин і треонін стають недоступними для 

біологічного засвоєння. 

Глобальною проблемою сучасності можна вва-

жати якість і безпечність харчової продукції, зо-

крема призначеної для дитячого харчування. В 

числі небезпечних виділяють групу канцерогенних                   

N-нітрозоамінів [7]. За результатами досліджень у 

зразках виявлені наступні хімічні контамінанти:               

N-нітрозодиметиламін, N-нітрозодіетиламін, N-ме-

тилетилнітрозоамін, N-дипропилнітрозоамін, N-ди-

бутилнітрозоамін, N-піперидиннітрозоамін, N-пір-

ролідиннітрозоамін, N-морфоліннітрозоамін і                  

N-дифенілнітрозоамін. З підвищенням інтенсив-

ності теплової обробки подовжується термін 

зберігання продукту і в ньому утворюється більше 

похідних N-нітрозосполук (у тому числі N-нітро-

зодиметиламіну), що надають широкий спектр 

канцерогенної і мутагенної дії.     

Аналіз дитячих каш різних виробників щодо 

наявності N-нітрозодиметиламіну і N-нітро-

зодіетиламіну дозволив встановити вміст за сумою 

N-нітрозамінів у межах 0,0055–0,0109 мг/кг у мо-

лочних вівсяній, гречаній, вівсяній з бананом ка-

шах, а також безмолочній кукурудзяній каші. В 

каші мультизлаковій молочній і гречаній молочній 

з персиками й абрикосами N-нітрозамінів не вияв-

лено (0,0004–0,00066 мг/кг) [8].   

Заслуговують ретельного аналізу та відпо-

відного висновку опубліковані результати викона-

них досліджень вмісту N-нітрозоамінів за сумою 

(N-нітрозодиметиламін, N-нітрозодіетиламін), за 

даними яких у зразку № 5 встановлено перевищен-

ня гігієнічного нормативу до 47 разів, у зразках            

№ 2 і 16 – до 57,5 і 22,9 раза і в зразку № 4 – у               

88 разів [9].  

В числі забруднювачів харчових продуктів 

розглядають фталати, які шкідливо впливають на 

організм людини, оскільки порушують функції 

ендокринної системи, синтез інсуліну, проявляють 

репродуктивну токсичність, підвищують ризик 

ожиріння, виникнення алергічних реакцій та 

бронхіальної астми в дітей.  
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За результатами досліджень соків встановлена 

наявність 11 фталатів з 13 аналізованих у діапазоні 

концентрацій від 0,4 до 59,26 мг/дм
3
 [10]. Макси-

мальна сума фталатів містилася в соках з м’якоттю 

31,9-59,26 мг/дм
3
 (упаковка тетрапак), а мінімаль-

ний їх вміст 0,4 мг/дм
3
 – в ароматизованому напої 

(упаковка з поліетилентерефталату) і 1 мг/дм
3
 – у 

плодоовочевому нектарі (скляна тара). До найбільш 

поширених забруднювачів проаналізованих зразків 

віднесені ди-н-октилфталат, виявлений в 100% 

проб, динонілфталат і ди–(2-етилгексил)фталат, які 

присутні в 70-80% проб. Максимальна інтенсив-

ність забруднення зразків соків відзначена для ди-

н-октилфталату, ди–(2-етилгексил)фталату, діізоно-

нилфталату і діізобутилфталату. 

Постановка завдання. Метою статті є вивчен-

ня проблеми дотримання гігієнічних нормативів і 

регламентів безпечного застосування пестицидів та 

забезпечення безпечності на прикладі препаратів 

гліфосату для встановлених сільськогосподарських 

культур і відповідних препаратів для фруктів (яб-

лука) і овочів (картопля), що дозволить зробити 

відповідні висновки і пропозиції щодо підвищення 

безпечності сільськогосподарської продукції.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

урахуванням постійного кількісного зростання 

використання пестицидів виникає необхідність у 

розробці відповідних документів щодо гарантуван-

ня допустимої добової дози певної діючої речовини 

пестицидів, методик встановлення їх максимально 

допустимого рівня у продуктах харчування, в тому 

числі за відповідними маркерами, гранично допу-

стимої концентрації цих сполук у воді водойм. 

Водночас все частіше з’являються публікації, в 

яких піддається сумніву безпечність окремих пре-

паратів. Так, активна речовина багатьох популяр-

них гербіцидів, гліфосат (C3H8NO5P), розроблений 

у 1970 році Джоном Францем для американської 

компанії Monsanto, досі не має певного статусу з 

точки зору його канцерогенних власти-востей. 

Гліфосат в організмі вегетативної рослини бло-

кує специфічний шикиматний шлях, який забезпе-

чує рослинам і мікроорганізмам біосинтез важли-

вих амінокислот: фенілаланіну, тирозину і трипто-

фану. Оскільки тварини, включаючи людину, 

позбавлені цієї ферментної системи, гліфосат при 

правильному застосуванні не повинен на них впли-

вати. Гігієнічні нормативи використання сполук 

гліфосату у сільськогосподарському виробництві 

наведені в табл. 1. 

 

Таблиця 1  

Препарати на основі сполук гліфосату і глюфосинату амонію 

Назва препарату 
Назва діючої 

речовини 

Допустима 

добова 

доза, 

мг/кг 

Сільськогосподарська 

культура 

Максимально допу-

стимий рівень у 

продуктах харчу-

вання, мг/кг 

1 2 3 4 5 

Аболір, РГ 
гліфосату амонійна 

сіль, 757 г/кг 
0,01 

зерно хлібних злаків; 

ріпак 

3,0 

 

2,0 

Бастнат Екстра, РГ 
глюфосинат амонію, 

800 г/кг 
0,02 зерно хлібних злаків 0,1 

Брокер РК 
гліфосату ізопро-

піламінна сіль, 480 г/л 
0,01 

зерно хлібних злаків 

кукурудза (зерно) 

картопля 

буряк цукровий 

3,0 

 

0,3 

0,3 

0,3 

Гліфоголд, ВР 
гліфосату ізопро-

піламінна сіль, 480 г/л 
0,01 

виноград 

яблука 

 

0,1 

0,3 

Капут Екстра, РК 

гліфосату калійна 

сіль, 663 г/кг, в кис-

лотному еквіваленті – 

540 г/л 

0,01 зерно хлібних злаків 3,0 

Капут РК 
гліфосату ізопро-

піламінна сіль, 480 г/л 
0,01 зерно хлібних злаків 3,0 

Напалм Форте, РК 
гліфосату калійна 

сіль, 550 г/л 
0,01 зерно кукурудзи 0,3 

Раундал Проактив 

(МОН 79376), РК 

гліфосату калієва сіль, 

441 г/л 
0,01 

зерно хлібних злаків 

кукурудза (зерно) 

ріпак (насіння) 

насіння соняшника 

3.0 

 

0,3 

2,0 

0,3 
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Продовження табл. 1 
1 2 3 4 5 

Раундал Флекс, РК 

гліфосату калійна 

сіль, 588 г/л, в кис-

лотному еквіваленті – 

480 г/л 

0,01 

зерно хлібних злаків 

кукурудза (зерно) 

ріпак (насіння) 

насіння соняшника 

3.0 

 

0,3 

2,0 

0,3 

 

Торнадо 540, РК 

гліфосату калійна 

сіль, 662,0 г/л, в кис-

лотному еквіваленті – 

540 г/л 

0,01 

соняшник (насіння) 

сорго (зерно) 

горох (зерно) 

кукурудза (зерно) 

ріпак (насіння) 

соя (зерно) 

0,3 

 

5,0 

0,3 

0,3 

2,0 

0,3 

 

Фогро ВКДж 

Гліфосату амонійна 

сіль 75,7%, в кислот-

ному еквіваленті 68% 

0,01 зерно хлібних злаків 3,0 

 

 

Слід враховувати, що регламенти безпечного 

застосування препаратів Аболір РГ, Капут екстра. 

РК, Капут РК Раундал проактив (МОН 79376), РК 

Раундал флокс, РК, Торнадо 540, РК складають           

14 днів до збору врожаю. 

Регламент безпечного виходу для ручних робіт 

на оброблені ділянки встановлений 7 днів після 

відповідного обробітку, а для механічних робіт –           

3 дні. Другий клас небезпечності встановлений для 

Бастнату екстра, РГ з глюфосинату амонію, Гаран-

ту РК і ЮНІ-ГМ 360, РК, а для решти – третій. 

Високостійкими у воді декларовані наступні препа-

рати: Вулкан плюс, РК, Гліфосил, РК, Дехканін, 

РК, Напалм Форте, РК, Раундал Проактив (МОН 

79376), РК, Раундал Флекс, РК, Торнадо 540, РК. 

Небезпечні при потраплянні на слизові оболонки 

очей препарати Сокар, РК (БЗПФ-1, РК) і Гуд ‒ 

Харвест. Останній також високостійкий у воді. 

Важливо, щоб наведена інформація чітко виділяла-

ся на споживчій і транспортній тарі та була зро-

зумілою відповідним спеціалістам. 

Значні труднощі пов’язані з систематизацією 

широкого асортименту пестицидів, що володіють 

індивідуальними властивостями, особливістю їх 

використання та безпечного внесення. Необхідно 

цілеспрямовано розглядати проблеми, які базують-

ся на застосуванні пестицидів з урахуванням їх 

побічних дій і терміну придатності, можливостей 

досліджень (табл. 2).  

 

Таблиця 2 

Максимально допустимий рівень і клас небезпечності пестицидів 

 у яблуках і яблучному соку 

Назва препарату 
Назва діючої 

речовини 

Допустима 

добова доза, 

мг/кг 

Яблука/ 

яблучний 

сік 

Макси-

мально 

допу-

стимий 

рівень, 

мг/кг (мг/л) 

Клас небез-

печності 

1 2 3 4 5 6 

Аконіт БТ, КС флутріафол, 250 г/л 0,01 

яблука 

яблучний 

сік 

0,05 

0,05 

3 (високостійкий у 

воді і ґрунті) 

Антикліщ Макс, 

КЕ 

піриміфос-метил,              

200 г/л 

піридабен, 150 г/л 

ацетаміприд, 50 г/л 

0.01 

 

0,03 

0,01 

 

яблука 

0,05 

 

0,2 

0,05 

3 

(небезпечний при 

потраплянні на 

шкіру та слизові 

оболонки очей, 

високостійкий у 

воді) 
Антикліщ Макс, 

КЕ 

піриміфос-метил,           

200 г/л 

піридабен, 150 г/л 

ацетаміприд, 50 г/л 

0.01 

 

0,03 

0,01 

 

яблучний 

сік 

0,01 

 

0,03 

0,01 
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Продовження табл. 2 
1 2 3 4 5 6 

Антикліщ ПРО, КЕ піридабен, 200 г/л 0,03 

яблука 

яблучний 

сік 

0,2 

0,1 

3 

(небезпечний 

при потраплянні 

на  слизові обо-

лонки очей) 

Антихрущ, КС 

імідаклоприд, 100 г/л 

біфентрин, 100 г/л 

0,06 

 

0,02 

яблука 

0,07 

 

0,2 
3 

(високостійкий у 

воді та ґрунті) імідаклоприд, 100 г/л 

біфентрин, 100 г/л 

0,06 

 

0,02 

яблучний 

сік 

0,2 

 

не потр. 

ЕнВіАгро, КС 
спіродиклофен,            

240 г/л 
0,001 

яблука 

яблучний 

сік 

0,02 

0,02 
3 

Інферно, ВГ сірка, 800 г/кг 
не 

нормується 

яблука 

яблучний 

сік 

не потр. 

не потр. 

2 

(небезпечний при 

потраплянні на 

шкіру та слизові 

оболонки очей) 

Карнеоль™, КС 

каптан, 360 г/л 
0,1 

0,1 

яблука 

яблучний 

сік 

0,03 

0,01 
2 

(алерген) 

 
фосфіт калію, 660 г/л 

(в еквіваленті фосфо-

ристої кислоти - 440 

г/л) 

2,0 

2,0 

 

яблука 

яблучний 

сік 

0,2 

0,1 

Колібріс, КС 

тіаклоприд, 280 г/л 0,006 
яблука 

0,1 
3 

(високостійкий у 

воді) 

новалурон, 120 г/л 0,01 0,1 

тіаклоприд, 280 г/л 0,006 яблучний 

сік 

0,06 

новалурон, 120 г/л 0,01 0,1 

Лірум 78 SС, КС 

абамектин, 18 г/л 0,0002 

яблука 

0,01 

2 

циантраніліпрол,           

60 г/л 
0,002 0,1 

абамектин, 18 г/л 0,0002 
яблучний 

сік 

Не потр. 

циантраніліпрол,            

60 г/л 
0,002 0,1 

Мікро, ВП ацетаміприд, 200 г/кг 0,01 

яблука 

яблучний 

сік 

0,05 

0,01 

2 (небезпечний 

при потраплянні 

на шкіру та сли-

зові оболонки 

очей) 

Сілліт 400 КС додін, 400 г/л 0,1 

яблука 

яблучний 

сік 

0,9 

0,025 
Те саме 

Смартфреш ТМ 

Протабс, ТБ 

1-метил-циклопропен, 

2,0% 
0,0009 

яблука 

яблучний 

сік 

0,01 

не потр. 

 

3 (небезпечний 

при потраплянні 

на шкіру та сли-

зові оболонки 

очей) 

Талендо 20, КЕ проквіназид, 200 г/л 0,001 

яблука 

яблучний 

сік 

0,05 

0,05 
2 (те саме) 

 

 

З діючою речовиною каптан також дозволені: 

Мерпан ™ Платинум ВГ, але з високою концентра-

цією сполуки – 780 г/кг і Тангейзер К, ВГЮ – 800 г, 

порівняно з 360 г/л – у Карнеоль™, КС. Це може 

створювати незручності при застосуванні і        

порушенні величин максимально допустимого 

рівня у продукті. З піридабеном, 200 г/л дозволений 

до застосування також препарат Санмайт, ЗП. 

Значну кількість препаратів рекомендовано не 

тільки для обприскування яблунь, але й винограду: 
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Аліон 500 SC, КС, Белт Експерт 480 SС, КС, Гліфо-

голд, ВР, Делавіт, КС, Мобіль, ВГ, Оберон Рапід 

240 SC, КС, Ортус, КС, Реглон Форте 200 SL, РК, 

Скай, ВГ, Тіома (ТФМ-500), КС, а також томатів – 

Блю Стар, ЗП, Бонафайт, ВГ, Ескада 488, КС. 

Для обробітку яблунь і капусти дозволено Аль-

текс, КЕ; яблунь, груш, винограду і капусти – 

Сіванто 200 SL, РК з діючою речовиною 

флупірадіфурон, 200 г/л і з максимальним вмістом 

у яблуках, грушах, винограді 0,4 мг/кг, соках –             

0,01 мг/л і капусті – 0,02 мг/кг.  

Камелот, КЕ з діючою речовиною 

міклобутаніл, 250 г/л може використовуватися для 

обробітку яблунь і томатів з максимально 

допустимим рівнем у яблуках і яблучному соку 

0,01 мг/кг, томатах – 0,05 і томатному соку – 

0,02мг/кг. Сарапе, КЕ Акарамік, КЕ з абамектином, 

18 г/л і максимально допустимим рівнем у яблуках 

0,02 і в томатах закритого ґрунту 0,005 мг/кг. 

Турбо Престо, КС з діючими речовинами 

клотіанідин, 200 г/л або лямбда-цигалотрин,                 

100 г/л, допустимою добовою дозою відповідно 

0,08 і 0,009 мг/кг і максимально допустимим рівнем 

у яблуках і картоплі 0,05 і 0,01 мг/кг, яблучному 

соку – 0,025 і 0,01 мг/л. 

На прикладі картоплі можна оцінити доціль-

ність широкого асортименту пестицидів (табл. 3).  

 

Таблиця 3 

Максимально  допустимий  рівень і клас небезпечності пестицидів у картоплі 

Назва 

препарату 

Назва діючої 

речовини 

Допустима 

добова доза 

Максимально 

допустимий 

рівень, мг/кг 

 

Регламент 

очікування 

до збору 

врожаю, дні 

Регламент  вихо-

ду на  ділянки з 

механізованих 

робіт, дні 

1 2 3 4 5 6 

Агрозахист, 

КС 

імідаклоприд,  

500 г/л 
0,06 0,05* не потр. не потр. 

АС Селектив 

(Тіамат), ТН 

тіаметоксам,    

100 г/л 

ацетаміприд,   

100 г/л 

флудіоксоніл,    

20 г/л 

0,02 

0,01 

 

0,015 

 

0,08 

0,025 

 

0,02 

не потр 

не потр. 

 

не потр. 

 

не потр. 

не потр. 

 

не потр 

АТО ЖУК, КС 

тіаметоксам,    

100 г/л 

лямбда-

цигалотрин,       

50 г/л 

альфа-

циперметрин,    

15 г/л 

0,02 

 

0,03 

 

 

0,05 

 

 

0,08 

 

0,01 

 

 

0,03 

30 

 

30 

 

 

30 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

Десфілар, ЗП 

манкоцеб,           

680 г/кг 

цимоксаніл,                 

45 г/кг 

ЕТС (метаболіт 

манкоцебу) 

0,005 

 

0,5 

 

0,02 

0,1 

 

0,05. 

 

0,02 

14 

 

14 

 

14 

3 

 

3 

 

3 

Еместо 

Квантум 373,5 

FS, ТН 

клотіанідин,          

207 г/л 

пенфлуфен,          

66,5 г/л 

0,08 

 

0,02 

0,05 

 

0,01 

не потр. 
3 (при обробці 

бульб і ґрунту) 

Еместо 

Квантум, 273,5 

FS, TC 

пенфлуфен,          

55,5 г/л 

клотіанідин,         

207 г/л 

0,02 

 

0,08 

0,01 

 

0,05 

50 

 

50 

3 

 

3 

Жук OFF, КС 

клотіанідин,          

200 г/л 

альфа-

циперметрин,  

100 г/л 

0,08 

 

0,005 

0,05 

 

0,03 

20 

 

20 

4 

 

4 
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Продовження табл. 3 
1 2 3 4 5 6 

Зеро, КЕ 
хізалофоп-п-етил, 

90 г/л 
0,01 0,05 не потр. 3 

Імідон Флоу, 

РК 

імідаклоприд,  

200 г/л 
0,06 0,05 20 1 

Лінкс-Про WG, 

ВГ 

цимоксаніл, 150 

г/г 

пропінеб, 600 г/кг 

пропілен-

тіосечовина 

(метаболіт 

пропінебу) 

0,05 

 

0,0015 

 

0,0001 

0,05 

 

0,05 

 

0,01 

30 

 

30 

 

30 

3 

 

3 

 

3 

Містраль, ВГ 
метрибузин, 700 

г/кг 
0,004 0,1 не потр. 3 

Самурай, ТН 

дифеноконазол, 

25 г/л 

флудіоксоніл, 25 

г/л 

тіаметоксам, 

262,5 г/л 

 

0,002 

 

0,015 

 

0,02 

0,1 

 

0,02 

 

0,08 

не потр 

 

не потр. 

 

не потр. 

 

не потр. 

 

не потр. 

 

не потр. 

 

Самшит, КС 

крезоксим-метил, 

100 г/л 

дифеноконазол, 

200 г/л 

0,1 

 

0,002 

 

0,01 

 

0,1 

14 

 

14 

3 

 

3 

Табу, КС 
імідаклоприд, 500 

г/л 
0,06 0,05 Пізні сорти картоплі 

Цілитель, ЗП 

манкоцеб, 640 

г/кг 

металаксил, 80 

г/кг 

ЕТС (метаболіт 

манкоцебу) 

0,005 

 

0,03 

 

0,0003 

0,1 

 

0,05 

 

0,02 

 

14 

 

14 

 

14 

3 

 

3 

 

3 

 

 

Встановлення відповідності максимально допу-

стимому рівню відповідних діючих речовин 

здійснюється переважно методом газорідинної або 

високоефективної рідинної хроматографії, що ви-

магає певних затрат і не доступно для масових 

аналізів. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Отже, систематизація та 

оцінка ефективності діючих речовин відповідних 

препаратів пестицидів може служити ключовим 

аргументом їх систематизації і використання. При 

цьому необхідні комплексні дослідження ефектив-

ності і безпечності застосування пестицидів, дозво-

лених в Україні, з використанням наукових до-

сліджень зарубіжних вчених. На перспективу 

намічено систематизувати наукові напрацювання і 

працювати над створенням навчально-методичного 

практикуму. 
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РОЗШИРЕННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ  

РОЗРОБКИ НОВИХ М’ЯСНИХ ВИРОБІВ 
 

Анотація. У статті розглянуто використання м’яса диких тварин під час виробництва м’ясопродуктів, 

яке дозволить не лише розширити асортимент, а й відкриє великі можливості з випуску функціональних про-

дуктів харчування. Дикі тварини являють собою додаткові природні ресурси, поновлювані без активної участі 

людини. Вони є джерелами м’ясної сировини і продуктів харчування, що мають значні переваги перед м’ясом 

тварин промислової відгодівлі. Таке м’ясо є привабливим для ресторанного бізнесу та окремих споживачів в 

якості сировини для отримання нових делікатесних продуктів. Результати численних досліджень диких тва-

рин в останні десятиліття показали, що їх м’ясо є не тільки вишуканим делікатесом, а й сировинним джере-

лом для отримання дієтичних і спеціалізованих продуктів. Значну частку в сегменті ринку м’ясної сировини з 

дикорослих тварин займає м’ясо копитних тварин, а саме: оленів, в сімейство яких входять північні і плямисті 

олені, лосі, козулі, марали. Білки їх м’язової тканини є повноцінними, вони характеризуються збалансованим 

амінокислотним складом, за вмістом і співвідношенням незамінних амінокислот близькі до “ідеального білка” 

ФАО / ВООЗ. М’язова тканина номадних і диких тварин характеризується зниженим вмістом жиру, в складі 

якого відзначена висока частка ПНЖК. У м’ясі диких і номадних тварин вміст деяких мінеральних речовин і 

вітамінів перевищує їх кількість в традиційній м’ясній сировині. Для харчування населення рекомендується 

використовувати м’ясо бобрів. В Україну сьогодні ввозиться м’ясо кенгуру, а також крокодилів, морських 

свинок, мавп, дельфінів, жаб’ячих лапок, китів, рептилій і ще десятки два назв екзотичних тварин. Нетра-

диційні види м’яса, в тому числі диких і екзотичних тварин, з огляду на особливості хімічного складу і біологіч-

ної цінності, є перспективною сировиною для виробництва м’ясної продукції функціонального призначення та 

дієтичного харчування. На основі м’яса нетрадиційних і диких тварин розроблені і впроваджені у виробництво 

м’ясопереробних підприємств технології нових видів м’ясних та м’ясо-рослинних продуктів. 
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EXPANSION OF RAW MATERIALS BASE OF ENTERPRISES FOR THE 

DEVELOPMENT OF NEW MEAT PRODUCTS 

 
Abstract. The article discusses the use of wild animals meat in the production of meat products, which will not only 

expand the range, but also open up great opportunities for the release of functional foods. Wild animals are additional 

natural resources that are renewed without the active participation of humans. They are sources of meat raw materials 

and foodstuffs, which have significant advantages over meat of industrial fattening animals. Such meat is attractive to 

the restaurant business and individual consumers as raw material to produce new delicacies. Numerous studies of wild 

animals in recent decades have shown that their meat is not only an exquisite delicacy, but also a raw material source 

for diet and specialized products. A significant share in the market segment of the wild animals is represented by meat 

of ungulates, namely deers, which include reindeers and red-tailed deers, elks, roedeers, marals. Proteins of their mus-

cle tissue are complete, they are characterized by a balanced amino acid composition, in content and ratio of essential 

amino acids are close to the "ideal protein" of FAO / WHO. The muscular tissue of nomadic and wild animals is char-

acterized by low fat content, which has a high proportion of polyunsaturated fatty acids. In the meat of wild and nomad-

ic animals, the content of certain minerals and vitamins exceeds their content in traditional raw meat. For the nutrition 

of the population it is recommended to use beaver meat. Today, kangaroo, as well as crocodiles, guinea pigs, monkeys, 

dolphins, frogs' legs, whales, reptiles meat and two dozens of other exotic animals names are imported into Ukraine. 

Non-traditional types of meat, including wild and exotic animals, in view of their chemical composition and biological 

value, are promising raw materials for the production of functional meat and dietary foods. Based on the meat of non-

traditional and wild animals, technologies of new types of meat and meat&vegetable products have been developed and 

introduced into the production programs of meat processing enterprises. 
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Постановка проблеми. Попри загальну ди-

наміку скорочення споживання м’ясних делікатесів 

на ринку м’ясо-ковбасних виробів існує значна 

конкуренція з низки причин: падіння виробництва і 

споживання, тому постає об’єктивна необхідність 

дослідження стану та тенденцій розвитку ринку 

м’яса та м’ясних продуктів України для визначення 

шляхів подолання негативних тенденцій галузі. 

М’ясо – найважливіше джерело надходження 

повноцінних тваринних білків в організм людини, 

яке містить компоненти, необхідні для побудови 

тканин організму, стимуляції нервово-психічної 

діяльності, росту, розвитку та працездатності лю-

дини. Разом із тим, реалією на сьогодні є дефіцит 

вітчизняної м’ясної сировини. Тому фахівцями 

м’ясної промисловості постійно ведуться розробки 

як із раціонального використання наявних ресурсів, 

так і з пошуку нових нетрадиційних джерел повно-

цінного та високоякісного білка для збільшення 

обсягів виробництва м’ясної продукції та покра-

щення її якості.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Се-

ред найбільш перспективних та актуальних джерел 

повноцінного та високоякісного білка є м’ясо ди-

ких тварин, яке характеризується високим вмістом 

легкозасвоюваного білка, мікро- та макроелементів 

і низьким вмістом жиру. Використання диких тва-

рин під час виробництва м’ясопродуктів дозволить 

не лише розширити асортимент, а й відкриває ве-

ликі можливості з випуску функціональних про-

дуктів харчування. Дослідження м’яса паркових 

оленів як перспективної сировини для інноваційних 

м’ясних продуктів проводили Л. В. Пешук,                      

І. І. Штик, Т. Д. Казнадзей [8], порівняльну харак-

теристику м’ясної продуктивності та якості м’яса 

представників одомашненої та дикої популяції 

родини оленів провів Охременко В. О., Богда-           

нова К. Н. систематизувала виробництво м’ясо-

продуктів з нетрадиційної м’ясної сировини [1-10]. 

Постановка завдання. Перспективним та ак-

туальним джерелом повноцінного та високо-

якісного білка є м’ясо диких тварин. Важливим 

запитом для розробки нового асортименту м’ясних 

виробів є вміст ессенціальних речовин в м’ясі ди-

ких і номадних тварин, тому вивчення його органо-

лептичних і функціонально-технологічних характе-

ристик, харчової та біологічної цінності є важливим 

показником до урізноманітнення продукції 

м’ясопереробки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Під час розробки нових інноваційних продуктів 

слід враховувати попит на продукцію, а також рин-

кові та соціальні умови.  

В Україні за останні 5 років кількість поголів’я 

диких тварин мисливських видів (дикий кабан, 

косуля, лось, олень та заєць) збільшилася на 15%. 

До найбільш розповсюджених в Україні диких 

тварин мисливського типу відносяться: косулі, 

поголів’я яких станом на 2010 рік склало майже  

150 тис. голів, дикий кабан – 62 тис. голів, плями-

стий олень – 15 тис. голів, благородний олень –               

4 тис. голів, заєць – 1424 тис. голів [3].  

Дикі тварини являють собою додаткові при-

родні ресурси, поновлювані без активної участі 

людини. Вони є джерелами м’ясної сировини і 

продуктів харчування, що мають значні переваги 

перед м’ясом тварин промислової відгодівлі. Це 

пов’язано з тим, що дикі тварини використовують в 

їжу природний корм, найчастіше рослинний 

(трав’янисті і нерідко хвойні рослини, опалі жо-

луді, горіхи і плоди, листя дерев і чагарників, гриби 

та ягоди, кору, бруньки, пагони та ін.). Природний 

корм з різним хімічним складом виключає викори-

стовувані в тваринництві і рослинництві шкідливі 

речовини (гормони, антибіотики, пестициди та ін.). 

Особливості умов проживання і харчування цих 

тварин зумовлює значно менший вплив поширених 

в тваринництві захворювань, тому продукцію, от-

риману на основі м’яса диких тварин, прийнято 

вважати екологічно чистою. Таке м’ясо є приваб-

ливим для ресторанного бізнесу та окремих спожи-

вачів в якості сировини для отримання нових 

делікатесних продуктів. Результати численних 

досліджень диких тварин в останні десятиліття 

показали, що їх м’ясо є не тільки вишуканим 

делікатесом, а й сировинним джерелом для отри-

мання дієтичних і спеціалізованих продуктів. 

Значну частку в сегменті ринку м’ясної сировини з 

дикорослих тварин займає м’ясо копитних тварин, 

а саме, оленів, в сімейство яких входять північні і 

плямисті олені, лосі, козулі, марали, олені Давида, 

водяні олені, американські олені, болотні олені, 

паркові олені, пуду та інші їх підвиди. Ці тварини 

живуть в дикій природі самостійно, а також їх роз-

водять оленярі. Оленина займає одне з перших 

місць за біологічною цінністю і смаковими якостя-

ми серед інших м’ясних продуктів, має високу 

споживчу цінність. За збалансованості аміно-

кислотного складу оленина перевершує свинину, 

баранину, яловичину і конину. У вареному вигляді 

перетравлюваність її становить не менше 91%. 

Дослідженнями встановлено, що в ліпідах м’яса 

північних оленів на частку ПНЖК припадає 35,8 % 

від загальної кількості жирних кислот. Спів-

відношення насичених, мононенасичених і поліне-

насичених жирних кислот становить 32,1: 32,34: 

35,5. Це вказує на те, що жир північних оленів є 

найбільш фізіологічно повноцінним в порівнянні з 

жиром звичних тварин. Співвідношення насичених, 

мононенасичених і поліненасичених жирних              
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кислот в оленячому жирі наближається до складу 

жиру жіночого молока. Оленина характеризується 

високим вмістом вітамінів і мінеральних речовин, 

тому її рекомендують в харчування при авітамі-

нозах і різних порушеннях обміну речовин.  

В [8] наведені дослідження про розроблені 

шинки з м’ясом оленя. Відзначено, що всі вироби 

відповідали вимогам, встановленим у нормативній 

документації. Найбільше вологи містилося в кон-

трольному зразку “Оленина варена в оболонці” 

(69,3 %); це пояснюється високим її вмістом у 

вихідній сировині, що характерно для дичини, а 

найменше – 59,2 % у зразку варено-копченої шин-

ки, в якій поєднувалися оленина з яловичиною. 

Вміст білка в усіх розроблених шинках був значно 

вищий за показник, встановлений у нормативній 

документації (≥12,7 %), і знаходився на рівні 

16,5…23,6 %. Максимальний вміст (23,6 %) за-

реєстровано в рецептурі варено-копченої шинки з 

оленини та яловичини, а найменший (16,6 %) – у 

зразку варена шинка з оленини та свинини. Це 

пов’язано із вмістом білка у вихідній сировині та 

способом термічного оброблення. На сьогодні ак-

туальним є створення продуктів з високою 

біологічною та харчовою цінністю, які збалансовані 

за амінокислотним та жирнокислотним складом.  

Біологічна цінність продукту відображає його 

здатність задовольняти потребу організму в 

незамінних амінокислотах і вітамінах. Для оцінки 

біологічної цінності було використано метод аміно-

кислотного скору, що ґрунтується на порівнянні 

амінокислотного складу білка досліджуваного 

зразка та амінокислотного складу ідеального білка. 

За еталон взято білок курячого яйця. 

Встановлено, що варено-копчена шинка порів-

няно з контролем має більш збалансований аміно-

кислотний склад за вмістом валіну (на 0,6%), лізину 

(на 0,72 %), метіоніну (на 0,21 %), треоніну (на             

0,7 %), аланіну (на 0,6 %), аспарагінової кислоти 

(на 0,69%) та гліцину (на 0,8 %). 

Результати проведених досліджень м’яса козулі 

показали, що воно відрізняється від м’язової ткани-

ни сільськогосподарських тварин більш високим 

вмістом білка, вологи і низьким вмістом жиру. У 

м'ясі козулі відзначено оптимальне співвідношення 

кальцію і фосфору, що сприяє кращому засвоєнню 

цих макроелементів. Кількість заліза в м’язовій 

тканині козулі в 40 разів перевершує масову частку 

заліза в баранині і у 30 разів – в яловичині. В окре-

мих регіонах України у мисливських господарствах 

добуваються дикі кабани, м’ясо яких викорис-

товується в харчуванні населення. Вивчення орга-

нолептичних і функціонально-технологічних ха-

рактеристик, харчової та біологічної цінності м’яса 

показало, що це унікальний за біологічною 

цінністю продукт. М’язова тканина дикого кабана 

містить повноцінні білки, кількість (18,4 %) яких 

значно більше, ніж в свинях промислового відтво-

рення (14,5 %). Жир у м’ясі дикого кабана стано-

вить 17,86 %, що майже в 2 рази менше, ніж у сви-

нині. За вмістом і співвідношенням незамінних 

амінокислот білки м’яса дикого кабана не             

поступаються їх складу в м’ясі вирощуваних сви-

ней. У м’ясі дикого кабана виявлено незначну кіль-

кість холестерину, що обумовлює його корисність. 

М'язова тканина кабана містить багато заліза, що 

забезпечує їй виражений темно-червоний колір. 

Охолоджене м’ясо дикого кабана має пружну кон-

систенцію, властивий для свіжого м’яса запах. 

Після варіння м’ясо характеризується ніжною кон-

систенцією, соковитістю, вираженим м’ясним аро-

матом. М’ясо дикого кабана відрізняється високою 

засвоюваністю. Завдяки значному вмісту пов-

ноцінних білків і заліза, низькій калорійності, не-

значній кількості холестерину м’ясо дикого кабана 

рекомендується в якості м’ясної сировини для от-

римання продуктів здорового харчування. На тери-

торії України здійснюється ліцензійний відстріл 

бурих ведмедів у мисливських господарствах, 

м’ясо яких спрямовується на обробку і також вико-

ристовується для харчування людей. Дослі-

дженнями встановлено, що у ведмедині високий 

вміст білків – 20,1 %, жиру – 8,32 %, мінеральних 

речовин – 1,46 %. У складі ліпідів бурого ведмедя 

відзначено високий вміст ПНЖК – 20,8 % від за-

гальної кількості жирних кислот. М’ясо ведмедя 

має специфічний смак і аромат і вимагає попе-

редньої обробки, наприклад маринування. Його 

використовують в основному в ресторанному 

бізнесі або на підприємствах громадського харчу-

вання для отримання кулінарних виробів. Для про-

мислової переробки ведмедини пропонується тех-

нологія консервів за типом гуляшів і паштетів, яка 

буде забезпечувати безпеку продукту, розм’як-

шення м’яса і збереження харчових інгредієнтів.  

Для харчування населення використовується і 

рекомендується використовувати м’ясо інших видів 

диких тварин: наприклад, запропоновано населен-

ню вживати в їжу м’ясо бобрів, які можуть завдава-

ти чималої шкоди сільському і лісовому госпо-

дарству країни за рахунок неконтрольованої чи-

сельності. М’ясо бобра вважається делікатесом. 

Воно ніжне, соковите, за смаком одночасно нагадує 

індичку і свинину. У м’язовій тканині бобра 

міститься 76,7 % води, 21,4 % – білка, 0,79 % – 

жиру, 1,08 % – мінеральних речовин. В останні 

роки в Україну імпортується м’ясо різних екзотич-

них тварин з інших країн. Так, з кінця минулого 

століття на територію нашої країни стало постав-

лятися м’ясо африканських страусів, які активно 

розводяться в таких країнах, як ПАР, Іспанія,                     

Польща та ін. Вигідність вирощування страусів 

обумовлена високою їх продуктивністю, яка в кіль-

ка разів перевищує продуктивність великої рогатої 

худоби. Останнім часом на українському ринку 

поряд з імпортним м’ясом страусів стало з’являтися 

м’ясо страуса українського фермерського страусів-

ництва. Однак це м’ясо значно дорожче від імпорт-

ного, а також м’яса великої рогатої худоби, що 

зумовлено невеликим обсягом продукції страусів-

ництва. М’ясо страуса дуже схоже з яловичиною і 

телятиною, має темний колір, щільну консистен-

цію, володіє приємним м’ясним смаком і ароматом. 

За харчовою та біологічною цінністю м’ясо страуса 
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не поступається традиційним видам м’ясної сиро-

вини. У його складі виявлено високий вміст пов-

ноцінних білків (22,6 ± 0,8 %), незначну кількість 

ліпідів (не більше 0,85 ± 0,07%) і холестерину - 

(43,1 + 4,2 мг/100 г), ряд вітамінів групи В, міне-

ральних речовин (залізо, хром, мідь і ін.), а також 

азотистих екстрактивних (креатину, карнозину, 

ансеріну, карнітину і таурину) і біологічно актив-

них речовин. З огляду на це м’ясо страусів 

оцінюється як перспективна сировина для отри-

мання низькокалорійних функціональних харчових 

продуктів для різних категорій населення, а також 

для дитячого харчування.  

В Україну сьогодні ввозиться м’ясо кенгуру, а 

також крокодилів, морських свинок, мавп, 

дельфінів, жаб’ячих лапок, китів, рептилій і ще 

десятки два назв екзотичних тварин. Активними 

постачальниками цього м’яса є такі країни, як Ки-

тай, Нова Зеландія, Франція, Австралія. Обсяги 

поставок м’яса деяких видів тварин, наприклад 

м’яса кенгуру можуть бути дуже значними, що 

дозволить використовувати цю м’ясну сировину 

для промислової переробки. Перші масові поставки 

м’яса кенгуру в основному на європейський ринок 

стали здійснюватися з 1994 р. австралійською ком-

панією “Southern Game Meat”. В даний час різні 

австралійські компанії експортують м’ясо кенгуру 

в 55 країн, включаючи Казахстан, Білорусію, але 

основними споживачами його є Японія, Китай, 

Індія, Франція, Німеччина та Англія. Запаси тварин 

є самовідновлюваними, вилучення їх з природи є 

необхідністю для територій, де вони мешкають, 

адже їх переповнення небажане. Довжина тіла кен-

гуру становить близько 160 см, маса – до 70 кг. 

Середній вихід обваленого м’яса складає 77,48 %, а 

індекс м’ясистості – 3,45, що відповідає ана-

логічним показникам баранини і вказує на досить 

високу продуктивність кенгуру. Найвищий вихід 

обваленого м’яса і індекс м’ясності, отриманий при 

обвалюванні заднього відрубу, – відповідно 79,0 % 

і 4,76; при обвалюванні переднього відрубу ці по-

казники становили 69,86 % і 2,32. Така різниця у 

виході обваленого м’яса по виходу пояснюється 

найбільш розвиненою мускулатурою задніх 

кінцівок. М’ясо кенгуру має темно-червоний колір, 

невеликий специфічний запах, властивий м’ясу 

диких тварин, володіє високою харчовою і 

біологічною цінністю. Варене м’ясо характери-

зується приємним смаком і запахом.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. На основі проведених 

аналітичних досліджень встановлено, що протягом 

останніх 2-3 десятиліть при виробництві 

м’ясопродуктів широко використовують м’ясну 

сировину з номадних і диких тварин. Визначено, 

що м’ясо нетрадиційних і диких тварин не посту-

пається, а часто перевершує традиційну м’ясну 

сировину за вмістом повноцінних білків, що дозво-

ляє його використовувати в технологіях білок-

вмісних продуктів. Білки їх м’язової тканини є 

повноцінними, вони характеризуються збалансова-

ним амінокислотним складом, за вмістом і 

співвідношенням незамінних амінокислот близькі 

до “ідеального білка” ФАО / ВООЗ. М’язова ткани-

на номадних і диких тварин характеризується зни-

женим вмістом жиру, в складі якого відзначена 

висока частка ПНЖК. У м’ясі диких і номадних 

тварин вміст деяких мінеральних речовин і 

вітамінів перевищує їх кількість в традиційній 

м’ясній сировині.  

М’ясо оленів має ніжний смак, дрібново-

локнисту структуру. Смак в оленини дуже шляхет-

ний, трохи солодкуватий. Продукти з оленини ма-

ють яскравий своєрідний смак, вони ніжні і соко-

виті. Дані порівняльних досліджень органолептич-

них властивостей варених продуктів з оленини 

показують, що вони володіють більш вираженим 

ароматом і кращою консистенцією в порівнянні з 

виробами, з м’яса вирощуваної великої рогатої 

худоби. Так, результати досліджень хімічного 

складу варено-копчених продуктів з оленини пока-

зали, що вони володіють більш високою харчовою 

цінністю і перетравлюваністю в порівнянні з ана-

логічними продуктами з яловичини.  

Більш виражений смак і аромат цих продуктів 

пояснюється підвищеним вмістом вільних аміно-

кислот в продуктах з оленини (на 10,2 % вище, ніж 

в продуктах з яловичини). З м’яса оленів випуска-

ють різні м’ясні продукти, включаючи кускові, 

рубані і формовані напівфабрикати, а також готові 

з них продукти (окости, варені пресовані, копчено-

варені), фаршеві і ковбасні вироби, консерви та 

інші. Копчені, солоні делікатеси з оленини кори-

стуються великою популярністю і дуже цінуються 

серед справжніх гурманів. Додавання оленини в 

м’ясні напівфабрикати, фарші, ковбаси та інші 

продукти покращує їх смакові якості і поживну 

цінність. У зв’язку з високою харчовою і біологіч-

ною цінністю, низьким вмістом холестерину, оле-

нина є цінною сировиною для виробництва товарів 

повсякденного, профілактичного і дієтичного хар-

чування. 

Нетрадиційні види м’яса, в тому числі диких і 

екзотичних тварин, з огляду на особливості хіміч-

ного складу і біологічної цінності є перспективною 

сировиною для виробництва м’ясної продукції 

функціонального призначення та дієтичного харчу-

вання. На основі м’яса нетрадиційних і диких тва-

рин розроблені і впроваджені у виробництво 

м’ясопереробних підприємств технології нових 

видів м’ясних та м’ясо-рослинних продуктів. 
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ПОЛІПШЕННЯ БІЛКОВОГО ТА АМІНОКИСЛОТНОГО СКЛАДУ 

КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
 

Анотація. У статті викладено результати дослідження поліпшення білкового і амінокислотного складу бо-

рошняних кондитерських виробів на прикладі кексів. Запропоновано використання натуральних нетрадиційних 

інгредієнтів у виготовленні продукції. Доведено доцільність застосування у складі нових кексів: модельний зразок 

№ 1 – 15,0 % борошна житнього обдирного, по 0,5 % порошку листя ожини сизої та ромашки лікарської, 1,0 % 

порошку листя смородини чорної і 10,0 % молочної сироватки; модельний зразок № 2 – 15,0 % кукурудзяного 

борошна, 10,0 % сухого знежиреного молока, по 0,5 % порошків звіробою звичайного та квітів липи серцелистої і 

0,25 % порошку ехінацеї пурпурової; зразок № 3 – по 15,1 % кукурудзяного борошна і молочної сироватки, 0,5 % 

порошку квітів липи серцелистої та 1,3 % порошку квіткового пилку. Як контрольний зразок використовували 

традиційний кекс “Столичний”. Встановлено поліпшення органолептичних показників, зниження вмісту жиру, 

вуглеводів та пониження енергетичної цінності у розроблених виробах. Використання натуральних нетрадицій-

них інгредієнтів також дозволяє збільшити вміст білка у нових кексах до 1,7 раза порівняно з контрольним зраз-

ком. Крім того, нові вироби збагачені амінокислотами, як незамінними, так і замінними. У модельних зразках 

кексів № 2 і № 3 співвідношення незамінних амінокислот до замінних становило 0,45 і 0,47 (в контрольному зраз-

ку – 0,42). Вироби містять значно більше метіоніну, лейцину, лізину, валіну та інших амінокислот. Найваж-

ливішим показником є біологічна цінність білків нової продукції, яка перевищувала контрольний зразок на                   

23,2-57,9 %. Найвища біологічна цінність характерна для зразка кексу № 3, що становила 88,2 %. Показано, що 

запропоновані вироби дозволять розширити і урізноманітнити асортимент продукції. Як головний аспект варто 

відзначити, що нова продукція дозволить забезпечувати населення кондитерською продукцією з більш оптимізо-

ваним складом, підвищеною біологічною цінністю. 
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IMPROVEMENT OF PROTEIN AND AMINO ACID COMPOSITION OF 

CONFECTIONERY PRODUCTS 
 

Abstract. The article presents the results of the study on improving the protein and amino acid composition of flour con-

fectionery at the example of cupcakes. The use of natural non-traditional ingredients in the production of products is suggest-

ed. The expediency of the following ingredients application in the composition of the new cupcakes was proved: model sample 

№ 1 - 15.0% rye flour, 0.5% powder of blackberry and camomile leaf powder, 1.0% black currant leaf powder and 10.0% 

whey; model sample № 2 - 15.0% corn flour, 10.0% dry skim milk, 0.5% powdered St. John's wort and linden cordial and 

0.25% purple echinacea powder; sample № 3- 15.1% corn flour and whey, 0.5% lime cordia powder and 1.3% pollen pow-

der. As a control sample the traditional cupcake “Stolychny” was used. Improvement of organoleptic parameters, reduction 

of fat content, carbohydrates and reduction of energy value in the developed products have been determined. The use of natu-

ral, non-traditional ingredients also increases the protein content of the new cupcakes by up to 1.7 times that of the control 

sample. In addition, new products are enriched with amino acids, both irreplaceable and replaceable. In model cupcakes No. 

2 and No. 3, the ratio of essential amino acids to substitutes was 0.45 and 0.47 (0.42 in the control sample). Products contain 

much more methionine, leucine, lysine, valine and other amino acids. The most important indicator is the biological value of 

proteins of new products, which exceeded the control sample by 23.2-57.9%. The highest biological value is characteristic for 

the sample of cupcake № 3, which was 88.2%. It is shown that the proposed products will allow to expand and diversify the 

product range. As a major aspect, it should be noted that the new products will allow to provide the customers with confec-

tionery products with more optimized composition and increased biological value. 
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Постановка проблеми. Останніми роками у 

зв’язку з погіршенням екологічного і соціально-

економічного становища в Україні загострилася 

проблема збереження здоров’я людей та виникла 

необхідність у використанні цінних інгредієнтів 

для розробки нових видів харчових продуктів із 

поліпшеними споживними властивостями. 

Завдання оптимізації споживних властивостей 

інноваційних продуктів нового покоління ґрун-

тується на використанні саме натуральних інгре-

дієнтів, які здатні підвищити харчову і біологічну 

цінність продукції. Особливої вагомості отримує 

фактор впливу комплексу інгредієнтів на споживні 

властивості виробів. Вибір натуральної сировини 

для нових виробів обумовлений їх хімічним скла-

дом. Вміст біологічно цінних сполук у такій сиро-

вині дозволяє скорегувати хімічний склад харчових 

продуктів, зокрема кондитерських виробів.    

Дефіцит макро- і мікронутрієнтів призводить 

до нездатності відповідних захисних систем ор-

ганізму адекватно відповідати на несприятливий 

вплив навколишнього середовища, що викликає 

порушення у роботі організму і, як наслідок, розви-

ток захворювань [1, 2]. За даними американських 

учених, 90 % населення постійно перебуває у стані 

сильного стресу. Під час стресу значний позитив-

ний вплив виявляє правильне харчування. Оскільки 

різко посилюється обмін речовин, організму необ-

хідне підвищене надходження вітамінів та міне-

ральних речовин, а також продуктів, багатих 

білком переважно рослинного походження.   

На даний час населення все більше стикається з 

проблемою незбалансованого харчування в резуль-

таті споживання очищених, рафінованих продуктів. 

Для здорового харчування людині потрібні 

незамінні амінокислоти, харчові волокна, вітаміни, 

мікроелементи, ненасичені жирні кислоти та ін. 

Сучасна наука про харчування розглядає їжу як 

джерело основних харчових компонентів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Бе-

ручи до уваги обмеженість сировинних продоволь-

чих ресурсів й особливості структури харчування 

населення у сучасних умовах, вченими була сфор-

мульована й запропонована вітчизняна концепція 

оптимального харчування. Сутність концепції по-

лягає в тому, щоб за умов вираженого дефіциту 

білка, вітамінів і мікронутрієнтів у раціоні більшої 

частини населення нашої країни зберегти здоров’я 

нації та забезпечити позитивне майбутнє. Особлива 

увага приділяється ролі БАД і мінорних речовин у 

підвищенні резистентності організму людини і по-

ліпшенні його здоров’я, а також питанням безпеч-

ності харчових продуктів [3, с. 8-10]. Науковий 

підхід до поняття “здоров’я” повинен бути кіль-

кісним, тобто здоров’я – це сума резервних потуж-

ностей основних функціональних систем людини. 

Численні дослідження, проведені у світі, 

підтверджують, що такі компоненти їжі, як білки, 

вітаміни, мінеральні елементи, жири і харчові во-

локна, безпосередньо впливають на здоров’я люди-

ни. Більшість учених згідні з тим, що правильно 

збалансована дієта може захистити людство від 

деяких найбільш поширених сьогодні захворювань. 

У таких ситуаціях організму людини особливо 

потрібні біологічно активні речовини, які допома-

гають адаптуватися до несприятливих факторів 

навколишнього середовища, запобігти захворюван-

ням [5, с. 39].  

Одним із варіантів вирішення існуючої проб-

леми є використання різноманітних харчових ін-

гредієнтів, які виявляють суттєвий вплив на 

якісний і кількісний склад харчових продуктів. 

Традиційна сировина для отримання кондитерських 

виробів у харчовому та біологічному відношенні 

недостатньо повноцінна, тому найбільш перспек-

тивним є застосування натуральних нетрадиційних 

інгредієнтів [6].   

Наприклад, рекомендується на підставі до-

сліджень застосування борошняних композитних 

сумішей (пшеничне борошно, гречане, лляне) для 

виготовлення кондитерських виробів [7, с. 21]. 

Встановлено, що кондитерські вироби з тритіка-

левого борошна збагачені низкою амінокислот 

(аспарагіновою, глютаміновою, ізолейцином, фені-

лаланіном, лізином, аргініном). Аналіз амінокис-

лотного складу підтверджує перспективність за-

стосування борошна з цільнозмеленого зерна лю-

пину та тритікалевого борошна для збагачення 

кексів [8, с. 14]. Запровадження заварних пряників і 

печива з включенням до рецептурного складу лля-

ного борошна як джерела харчових і біологічно 

активних речовин дозволить розширити асорти-

мент кондитерської продукції профілактичного 

призначення [9, 10], а також просяного і соняшни-

кового борошна [11]. 

Розробка кондитерських виробів з поліпшеним 

хімічним складом, підвищеним вмістом біологічно 

активних речовин, пониженої енергетичної цін-

ності – актуальний науковий напрям. Цей напрям 

потребує інноваційних рішень під час створення 

сучасного асортименту кондитерських виробів 

шляхом застосування нетрадиційних інгредієнтів 

нових видів із підвищеною харчовою та біологіч-

ною цінністю. Зарубіжний і вітчизняний досвід 

показує, що ефективно та економічно доступно 

забезпечити населення дефіцитними у харчуванні 

нутрієнтами, використовуючи місцеву сировину. 

Проте на сьогодні проблема забезпечення населен-

ня харчовими продуктами, особливо кондитерсь-

кими виробами, повністю не вирішена.  

Постановка завдання. Метою статті є вивчен-

ня проблеми застосування нових натуральних ін-

гредієнтів у складі кексів як одного з найменш 

розроблених секторів кондитерської продукції для 

підвищення їх біологічної цінності.  

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

метою поліпшення споживних властивостей нових 

кексів до їх складу вводили натуральні нетра-

диційні інгредієнти в % до маси борошна: у мо-

дельний зразок кексу № 1 – 15,0 % борошна житнь-

ого обдирного, по 0,5 % порошку листя ожини 

сизої та ромашки лікарської, 1,0 % порошку листя 

смородини чорної і 10,0 % молочної сироватки; 

модельний зразок № 2 – 15,0 % кукурудзяного  
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борошна, 10,0 % сухого знежиреного молока, по    

0,5 % порошків звіробою звичайного та квітів липи 

серцелистої і 0,25 % порошку ехінацеї пурпурової; 

зразок № 3 – по 15,1 % кукурудзяного борошна і 

молочної сироватки, 0,5 % порошку квітів липи 

серцелистої та 1,3 % порошку квіткового пилку. Як 

контрольний зразок використовували традиційний 

кекс “Столичний”.   

 

Оптимізацію складу модельних зразків кексів 

проводили за допомогою комп’ютерного комплек-

су “Optima”. Коригування дозування здійснювали з 

урахуванням дегустаційного оцінювання. Приклад 

результатів проектування виробів відображено на 

рис. 1. 

Результати органолептичного оцінювання мо-

дельних зразків кексів представлено у табл. 1.  

 

 

 

 
Рис. 1. Вікно проектування програмного комплексу “Optima” рецептурних композицій  

модельних зразків кексів  

 

Таблиця 1 

 Зведені результати дегустаційної оцінки якості кексів  

р  0,05 

Показники якості 

Коефі-

цієнт 

ваго-

мості 

Зразки кексів 

контроль № 1  № 2 № 3  

1 2 3 4 5 6 

Форма  1,0 4,69 4,85 4,85 4,95 

Поверхня 1,0 4,45 4,85 4,87 4,91 

Колір 1,0 4,53 4,94 4,91 4,94 

Вид у розломі 1,0 4,55 4,82 4,86 4,93 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Смак  2,5 4,03 / 10,08 4,87 / 12,18 4,94 /12,35 4,98 / 12,45 

Запах 1,5 4,34 / 6,51 4,86 / 7,29 4,89 /7,34 4,96 / 7,44 

Флейвор  1,0 4,78 4,90 4,93 4,98 

Консистенція  0,5 4,50 / 2,25 4,8 / 2,4 4,88/ 2,44 4,89 / 2,43 

Вираженість 

добавки 
0,5 – 4,92 / 2,46 4,86 /2,43 4,94 / 2,47 

Загальна кількість балів з 

урахуванням коефіцієнта 

вагомості 

41,84 48,69 48,98 49,52 

Рівень якості 0,84 0,97 0,98 0,99 
 

У знаменнику наведено оцінку запаху, смаку, консистенції і вираженості добавки в балах з урахуванням коефіцієнта ваго-

мості 

 

 

Як свідчать дані органолептичного оцінювання, 

значно більша загальна кількість балів у порівнянні 

з контрольним зразком (41,84) притаманна усім 

модельним зразкам виробів, зокрема: зразок № 3 – 

49,52 бала. Найбільш вагомими показниками є смак 

та запах. Ці показники оцінені також значно вище у 

нових зразках. Усі кекси характеризуються куполо-

подібною формою. Зразок кексу № 1 мав незначні 

тріщини, світло-коричневий колір, приємний запах 

із легким гармонійним квітковим ароматом. Для 

зразка кексу № 2 характерний приємний аромат 

квітів липи та молочний присмак. Він мав світло-

коричневий колір. Відмінністю зразка кексу № 3 є 

куполоподібна форма з виїмкою зверху до середи-

ни, яка наповнена начинкою. Він вирізняється  

приємним квітковим ароматом липового цвіту з 

легким медовим присмаком, світло-коричневого 

кольору. Начинка покрита зверху тонким шаром 

харчової їстівної плівки, що надає привабливого 

глянцю поверхні. 

Результати визначення фізико-хімічних показ-

ників якості засвідчують їх відповідність встанов-

леним вимогам (табл. 2).  

Як видно з отриманих даних, збагачені кекси 

відрізнялися від контрольного зразка нижчим 

вмістом загального цукру та жиру. Отже, викори-

стання у виробництві нових зразків кексів нату-

ральних нетрадиційних інгредієнтів не погіршує їх 

фізико-хімічні властивості, а значення цих показ-

ників якості відповідають нормам, передбаченим 

відповідною документацією.  

 

Таблиця 2 

Фізико-хімічні показники якості кексів 

р  0,05; n = 3 

Назва показника Норма 
Зразки кексів 

контроль № 1 № 2 № 3 

Масова частка загально-

го цукру, в перерахунку 

на суху речовину, %   

*±2,5 
 

33,07  1,65 

 

31,47  1,57 

 

30,45  1,52 

 

27,21   1,36 

Масова частка жиру, в 

перерахунку на суху 

речовину, %  
*±3,5 20,27  1,01 19,61  0,98 19,31  0,97 16,2  0,81 

 

Масова частка вологи, % 
6,0-32,0 

(16,0-32,0 з 

начинкою) 

18,0  0,90 

 

20,0  1,01 

 

21,0  1,05 

 

21,8  1,09 

 

Лужність у перерахунку 

на сухі речовини, у гра-

дусах, не більше ніж 

2,0 

(3,0 з 

начинкою) 

1,8  0,09 

 

1,6  0,08 

 

1,5  0,08 

 

1,2 0,06 

 

Масова частка золи, 

нерозчинної в розчині з 

масовою часткою соля-

ної кислоти 10 %, у від-

сотках, не більше ніж 

0,1 

 
0,07  0,01 

 

0,06  0,01 

 

0,04  0,01 

 

0,03  0,01 

 

 

* Відповідно до затверджених рецептур з гранично допустимим відхилом від розрахункового
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Таблиця 3 

Харчова та енергетична цінність кексів 

р  0,05; n = 3 

 

Зразки кексів 

Вміст, г/100г Енергетична 

цінність, 

ккал/100 г 
білки жири вуглеводи зола вода 

Контроль 4,91 20,27 55,77 1,02 18,0 425,15 

№ 1 6,15 19,61 52,11 1,90 20,0 409,53 

№ 2 5,93 19,31 51,76 1,94 21,0 404,55 

№ 3 8,10 16,20 52,12 1,68 21,8 386,68 

 

 

Використання зазначених інгредієнтів сприяло 

коригуванню хімічного складу кексів, а отже під-

вищенню їх харчової цінності. Досліджено харчову 

цінність модельних зразків кексів з метою аналізу 

відмінностей нових виробів у порівнянні з контро-

лем (табл. 3). 

Надзвичайно важливу роль у життєдіяльності 

організму відіграють білки. У зразку № 1 вміст 

білків виявився більшим на 18,9 %, № 2 – на 20,8 % 

та № 3 – в 1,7 раза відносно контрольного зразка. В 

результаті проведення замін у складі виробів до-

сягнуто зменшення кількості жиру та вуглеводів. 

Нові кекси характеризуються дещо більшою во-

логістю у порівнянні з контрольним зразком – на 

2,0-4,0 % завдяки гідрофільним і вологоутри-

мувальним властивостям натуральних інгредієнтів. 

Енергетична цінність знизилась у нових виробах на 

16-39 ккал/100 г. 

Біологічна цінність харчової продукції визна-

чається, зокрема, амінокислотним складом. Вона 

обумовлена вмістом біологічно цінних компо-

нентів, що вносяться з натуральною сировиною. 

Використання саме таких видів збагачувачів дозво-

ляє припустити забезпечення наявності у нових 

виробах ессенціальних амінокислот, що й підтвер-

джено експериментальними дослідженнями.  

Введення до складу кексів білокзбагачувальної 

сировини зумовило поліпшення якісного білкового 

складу, а саме: збільшення вмісту незамінних 

амінокислот, що підтверджено даними рис. 2 і         

табл. 4. 

 

 

 

 
а 

 
б 

 
в 

 
г 

Рис. 2. Амінограми зразків кексів (а ‒ контроль; б ‒ модельний зразок № 1;  

в ‒ модельний зразок № 2; г ‒ модельний зразок № 3) 
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Таблиця 4 

Амінокислотний склад кексів 

р  0,05; n = 3 

Назва аміно-

кислоти 

Контроль Зразок № 1 Зразок № 2 Зразок № 3 

к
іл

ь
к
іс
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м
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1
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м
г/
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0
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у
 %
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о

 

к
о

н
тр
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л
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Незамінні амінокислоти: 

Валін 221 232 105,0 252 114,0 288 130,3 

Ізолейцин 173 193 111,6 202 116,8 236 136,4 

Лейцин 340 393 115,6 413 121,5 466 137,1 

Лізин 163 185 113,5 184 112,9 315 193,3 

Метіонін 1 85 85 р. 56 56 р. 125 125р. 

Треонін 185 181 97,8 187 101,1 248 134,1 

Фенілаланін 191 264 138,2 241 126,2 281 147,1 

Разом НАК 1274 1533 120,3 1535 120,5 1959 153,8 

Замінні амінокислоти: 

Гістидин 85 108 127,1 103 121,2 127 149,4 

Аргінін 173 231 133,5 193 111,6 240 138,7 

Аспарагінова 

кислота 
274 314 114,6 298 108,8 461 168,3 

Серин 236 268 113,6 256 108,5 368 155,9 

Глютамінова 

кислота 
1296 1533 118,3 1445 111,5 1532 118,2 

Пролін 461 510 110,6 535 116,1 667 144,7 

Гліцин 132 164 124,2 142 107,6 221 167,4 

Аланін 159 190 119,5 192 120,8 288 181,1 

Цистин 50 82 164,0 56 112,0 99 198,0 

Тирозин 135 157 116,3 165 122,2 152 112,6 

Разом ЗАК 3001 3557 118,6 3383 112,7 4155 138,5 

Співвідношення 

НАК до ЗАК 
0,42 0,43 - 0,45 - 0,47 - 

 

 

У модельних зразках кексів № 2 і № 3 

співвідношення незамінних амінокислот до 

замінних становило 0,45 і 0,47 (в контрольному 

зразку – 0,42). Усі нові кекси помітно збагатилися 

метіоніном, який майже відсутній у контрольному 

зразку. В зразку № 1 з нетрадиційними інгре-

дієнтами вміст незамінних амінокислот зріс в                  

1,2 раза порівняно з контролем. Зокрема, у виробі 

збільшено вміст фенілаланіну в 1,4 раза, лейцину – 

1,2, лізину та ізолейцину – в 1,1 раза.  

Зразок кексу № 2 також характеризується біль-

шим вмістом незамінних амінокислот порівняно з 

контрольним зразком – в 1,2 раза. Досягнуто 

підвищення кількості фенілаланіну в 1,3 раза, лей-

цину – в 1,2 раза, ізолейцину – 1,2, валіну –                     

1,1 раза.  

Амінокислотний скор у зразку кексу № 1 для 

всіх амінокислот, крім ізолейцину та валіну, пере-

вищив контроль (табл. 5). 

Хоча незамінні амінокислоти, крім лейцину 

(скор дорівнює 110 %) та фенілаланіну + тирозин 

(138 %), у цьому зразку є лімітованими, значення 

цього показника для треоніну підвищено на 10 %, 

для лізину – на 13 %, метіоніну з цистином – на            

22 %.   

У зразку кексу № 3 найбільш помітно підви-

щився скор лізину (відповідно на 41 %), а особливо 

метіонін + цистин (до 105 %) та треоніну (до              

101 %). КРАС нових виробів виявився значно ниж-

чим за контроль.   

Найважливішим показником є біологічна 

цінність білків, яка перевищувала контрольний 

зразок на 23,2-57,9 %. Найвища біологічна цінність 

характерна для зразка кексу № 3, що становила  

88,2 %.    

Коефіцієнт раціональності амінокислотного 

складу в нових кексах склав 0,609-0,891, тоді як у 

контролі − 0,329. Коефіцієнт утилітарності 

незамінних амінокислот був вищим за контроль на 

0,307-0,562, або в 1,9-2,6 раза. 

За підсумками досліджень затверджено норма-

тивно-технічну документацію. Технічні рішення 

захищено патентами України на корисну модель. 
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Таблиця 5 

Характеристика амінокислотної збалансованості білків кексів 

Назва  

амінокислоти 

Еталон ФАО/ 

ВООЗ, 

мг/1 г білка 

Зразки кексів 

контроль № 1 № 2 № 3 

Валін 50 
51,7 

103 

45,9 

91 

51,2 

102 

47,2 

94 

Ізолейцин 40 
40,5 

101 

37,8 

95 

41,1 

103 

38,5 

96 

Лейцин 70 
79,6 

114 

77,2 

110 

83,9 

120 

76,3 

109 

Лізин 55 
38,1 

69 

36,3 

66 

37,3 

68 

51,6 

94 

Метіонін+ 

цистин 
35 

12,0 

34 

32,8 

93 

22,6 

65 

36,7 

105 

Треонін 40 
43,2 

108 

35,6 

89 

37,9 

95 

40,6 

101 

Фенілаланін+ 

тирозин 
60 

76,1 

127 

82,8 

138 

82,7 

138 

70,8 

118 

КРАС, % - 69,7 36,7 39,3 11,8 

БЦ, % - 30,3 63,3 60,7 88,2 

Сmin,% 100 34 66 65 94 

Rc , од. 1,0 0,329 0,624 0,609 0,891 

Uj, од. 1,0 0,343 0,657 0,650 0,905 

 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Отже, підвищення 

біологічної цінності, зменшення цукроємності бо-

рошняних кондитерських виробів, зокрема кексів, 

відповідають нормам збалансованого раціональ-

ного харчування населення. Активна корекція хар-

чування з використанням біологічно активних ре-

човин є фактично єдиним способом, який дозволяє 

вирішити проблему оптимізації харчування і, як 

наслідок, глобального оздоровлення суспільства. 

Споживання збалансованих продуктів харчування, 

які в своєму складі містять біологічно цінні та ес-

сенціальні нутрієнти в натуральних формах, а та-

кож дотримання правильного режиму харчування 

дозволяють людині надовго зберегти здоров’я. 

У зв’язку з цим окреслюються подальші                 

перспективи щодо досліджень із пошуку й викори-

стання нових натуральних нетрадиційних інгре-

дієнтів для харчової продукції, у тому числі конди-

терської. 

 

ЛІТЕРАТУРА 

 

1. Шишкин В. С. Влияние некачественного 

питания на состояние здоровья и смертность 

населения Украины : веб-сайт. URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0227/analit06.

php (дата звернення: 08.02.2020). 

2. Глобальні проблеми людства: веб-сайт. 

URL: http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html (дата 

звернення: 07.02.2020). 

3. Турчанинов Д. В. Воздействие питания и обра-

за жизни на здоровье населения / Д. В. Турчанинов,  

Е. А. Вильмс, Л. А. Боярская // Пищевая промыш-

ленность. – 2015. – № 1. – С. 8-11. 

4. Chernukha I. M. Study of the problem of io-

dine enrichment of food / I. M. Chernukha,               

N. L. Vostrikova, Yu. K. Yushina, A. V. Bogdanova 

// 57 International Congress of Meat Science and 

Technology. – Belgium, 2017. – P. 127. 

5. Лисицин А. Б. Копцептуальные подходы к 

созданию системы обеспечения безопасности пи-

щевых продуктов / А. Б. Лисицын, И. М. Чернуха, 

Н. А. Горбунова // Пищевая промышленность. – 

2018. – № 12. − С. 39-41. 

6. Васильев А. В. Нутриметаболомика – новый 

этап развития биохимии питания. Роль нутрипро-

теомных исследований / А. В. Васильев, Н. Э. Ша-

ранова // Вопросы питания. – 2018. – Т. 82, № 5. –                

С. 4-5. 

7. Румянцева В. В. Эффективность использо-

вания нетрадиционного сырья при производстве 

кондитерских эмульсий / В. В. Румянцева,                   

А. Ю. Гурова, И. П. Ефремов // Кондитерское 

производство. – 2017. – № 1. – С. 20-22. 

8. Красильников В. Н. Использование люпина уз-

колистного в изготовлении безглютеновых кексов /  

В. Н. Красильников, В. С. Мехтиев, М. Л. Доморо-

щенкова // Кондитерское производство. – 2016. – № 2. 

– С. 12-17. 

9. Использование полножирной льняной муки 

для обогащения заварных пряничных изделий /                     

А. С. Шульга, Е. А. Вереса, В. В. Гончар, Ю. Ф. Рос-

ляков // Известия вузов. Пищевая технология. – 2018. 

– № 4. – С. 44-45. 

10. Rodrigues Flavio T. A sensory evaluation of ir-

radiated cookies made from flaxseed meal / Flavio T. 



Herald of Lviv University of Trade and Economics. Technical Sciences. № 23, 2020 

 

109 
 

Rodrigues, Fanaro Gustavo B., Duarte Renato C. // 

Radiat. Phys. and Chem. – 2016. – 81, № 8. – P. 1157-

1159. 

11. Perez S. Effect of soy flour and whey pritein 

concentrate on cookie color / S. Perez, E. Matta,                 

C. Osella // LWT-Food Sci. and Technol. – 2018. – 50, 

№ 1. – P. 120-125. 

 

REFERENCES 

 

1. Shishkin, V. S. (2017), Vlijanie 

nekachestvennogo pitanija na sostojanie zdorov'ja i 

smertnost' naselenija Ukrainy, available at: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0227/analit06.

php. (Accessed 8 February 2020). 

2. Global'nі problemi ljudstva: veb-sajt (2018), 

available at: http://ukrmap.su/uk-g11/1371.html 

(Accessed 07.02.2020). 

3. Turchaninov, D. V. Vil'ms, E. A. and 

Bojarskaja, L. A. (2015), Vozdejstvie pitanija i obraza 

zhizni na zdorov'e naselenija, Pishhevaja 

pomyshlennost, № 1, рр. 8-11. 

4. Chernukha, I. M., Chernukha, I. M., Vostrikova, 

N. L., Yushina, Yu. K. and Bogdanova, A. V. (2017), 

Study of the problem of iodine enrichment of food, 

International Congress of Meat Science and Technolo-

gy, Belgium, р. 127. 

5. Lisicin, A. B. Chernuha, I. M. and Gorbunova, 

N. A. (2018), Kopceptual'nye podhody k sozdaniju 

sistemy obespechenija bezopasnosti pishhevyh produk-

tov, Pishhevaja promyshlennost, № 12, pp. 39-41. 

6. Vasil'ev, A. V. and. Sharano, N. Je (2018), Nu-

trimetabolomika – novyj jetap razvitija biohimii pitani-

ja. Rol' nutriproteomnyh issledovanij, Voprosy pitanija, 

vol. 82, № 5, pp. 4-5. 

7. Rumjanceva, V. V. Gurova, A. Ju. and Efremov 

I. P. (2017), Jeffektivnost' ispol'zovanija netradicion-

nogo syr'ja pri proizvodstve konditerskih jemul'sij, 

Konditerskoe proizvodstvo, № 1, pp. 20-22.  

8. Krasil'nikov, V. N. Mehtiev, V. S. and Domo-

roshhenkova, M. L. (2016), Ispol'zovanie ljupina uz-

kolistnogo v izgotovlenii bezgljutenovyh keksov, Kon-

diterskoe proizvodstvo, № 2, pp. 12-17. 

9. Shul'ga, A. S. Veresa, E. A. Gonchar, V. V. and 

Rosljakov Ju. F. (2018) Ispol'zovanie polnozhirnoj 

l'njanoj muki dlja obogashhenija zavarnyh prjanichnyh 

izdelij, Izvestija vuzov. Pishhevaja tehnologija, № 4, 

pp. 44-45.  

10. Rodrigues, Flavio T. Fanaro, Gustavo B. and 

Duarte, Renato C. (2016), A sensory evaluation of 

irradiated cookies made from flaxseed meal, Radiat. 

Phys. and Chem., vol. 81, № 8, pp. 1157-1159. 

11. Perez S., Matta, E. and Osella C. (2018), Effect 

of soy flour and whey pritein concentrate on cookie 

color, LWT-Food Sci. and Technol., vol. 50, № 1,                  

pp. 120-125. 

 

Стаття надійшла до редакції 10 лютого 

2020 р. 
 

 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 23, 2020 
 

110 

УДК 664.681.1 
 

Ткаченко А. С.,  

alina_biaf@ukr.net, ORCID ID: 0000–0001–5521–3327,  

к.т.н., доц., декан факультету товарознавства, торгівлі та маркетингу, ВНЗ Укоопспілки “Пол-

тавський університет економіки і торгівлі”, м. Полтава 

 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРОБЛЕННЯ КЕКСІВ З ОРГАНІЧНОЇ 

СИРОВИНИ З ПІДВИЩЕНИМ МІНЕРАЛЬНИМ СКЛАДОМ 
 

Анотація. У статті досліджуються актуальні проблеми покращення мінерального складу борошняних 

кондитерських виробів. Для цього розроблено 4 рецептури нових виробів з органічної сировини. У рецептурi 

кексу “Гречаник” використано гречане органiчне борошно, а також iншi органiчнi iнгредiєнти: цукор трос-

тинний, сироп агави, масло вершкове, олiю кунжутну, фезалiс сушений, iзюм сушений, яйця, висiвки ллянi. У 

кексi “Житниця” використано 66 % пшеничного органiчного та 34% житнього органiчного борошна, а та-

кож органiчну сировину: цукор тростинний, сироп рисовий, масло вершкове, олiю сезамову, журавлину сушену, 

шовковицю сушену, яйця, висiвки житнi. До рецептури кексу “Золотий амарант” входили, зокрема, такі інгре-

дієнти, як борошно амарантове, цукор тростинний органічний, масло вершкове, олія амарантова, горіхи гре-

цькі, а до рецептури кексу “Конопляна насолода” – борошно конопляне, цукор тростинний органічний, гарбу-

зовий сироп, масло вершкове, олія кунжутна, шматочки гарбуза. У розроблених виробах визначено вміст міне-

ральних речовин – калію, кальцію, магнію та фосфору, а також вміст заліза. Найбільша кількість калію зафік-

сована у зразку “Гречаник”, що у 3,5 раза більше, ніж у контрольному зразку. Найбільша кількість кальцію 

спостерігалася у кексі “Житниця” – у 5,4 раза більше, ніж у контрольному зразку. У кексах “Гречаник” і “Ко-

нопляна насолода” кількість магнію значно зросла у порівнянні з контрольним зразком. Вміст фосфору також 

збільшився у всіх зразках. Найвищою кількістю заліза відрізнявся зразок “Гречаник”. Кількість заліза у ньому у 

6 разів перевищувала його вміст у контрольному зразку. Розроблені вироби значно краще задовольняють добові 

потреби у мінеральних елементах, ніж контрольний зразок. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на 

визначення показників якості та безпечності виробів під час зберігання.   

 

Ключові слова: органічні харчові продукти, борошняні кондитерські вироби, мінеральний склад, органо-

лептичні показники, фізико-хімічні показники, показники безпечності.  
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SCIENTIFIC SUBSTANTIATION FOR DEVELOPMENT OF CUPCAKES 

FROM ORGANIC RAW MATERIALS WITH THE INCREASED MINERAL 

COMPOSITION 
 

Abstract. The article deals with the actual problems of improving the mineral composition of flour confectionery. 

For this purpose 4 recipes of new cupcakes from organic raw materials were developed. Buckwheat organic flour was 

used in the “Grechanyk” cupcake recipe as well as other organic ingredients: cane sugar, agave syrup, butter, sesame 

oil, dried fesalis, dried raisins, eggs, flax bran. In the “Zhitnytsa” cupcake recipe the 66% of organic wheat and 34% of 

organic rye flour were used as well as organic raw materials: cane sugar, rice syrup, butter, sesame oil, dried 

cranberries, dried mulberries, eggs, rye bran. The “Zolotiy Amaranth” cupcake recipe included ingredients such as 

amaranth flour, cane organic sugar, butter, amaranth oil, walnuts and to the recipe of the “Konoplyana Nasoloda” 

cupcake - hemp flour, cane organic sugar, pumpkin syrup, butter, sesame oil, pumpkin slices. In the developed products 

the content of minerals - potassium, calcium, magnesium and phosphorus, as well as the content of iron, were 

determined. The largest amount of potassium is recorded in the “Grechanyk” sample, which is 3.5 times more than in 

the control sample. The largest amount of calcium was observed in the “Zhitnytsa”cupcake - 5.4 times more than in the 

control sample. In “Grechanyk” and “Konoplyana Nasoloda” cupcakes, magnesium content increased significantly 

compared to the control sample. Phosphorus content increased in all samples. The highest amount of iron differed 

sample “Grechanyk”. The amount of iron in it 6 times higher than its content in the control sample. Developed 

products  much better meet the daily needs for mineral elements than the control sample. Further studies should focus 

on determining products quality and safety  during storage. 
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Постановка проблеми. Ринок органічних хар-

чових продуктів є дуже перспективним як у нашій 

державі, так у країнах Європи. Це пов’язано з тим, 

що споживачі все більше звертають увагу на без-

печність харчової продукції. Органічне сільське 

господарство передбачає відмову від використання 

хімічно синтезованих добрив, пестицидів, ветери-

нарних препаратів, при цьому активно використо-

вуються натуральні природні препарати з метою 

збільшення природної родючості ґрунтів, стійкості 

рослин і тварин до захворювань. Органічне сільське 

господарство в Україні стрімко розвивається, проте 

ринок готових органічних харчових продуктів роз-

вивається значно повільніше. Саме тому розширен-

ня асортименту органічних харчових продуктів є 

своєчасним науковим завданням. Варто врахувати 

той факт, що борошняні кондитерські вироби є 

досить популярні серед населення, але ті вироби, 

що сьогодні представлені на ринку, в основному 

відрізняються низькою харчовою цінністю – висо-

ким вмістом вуглеводів, жирів та низьким вмістом 

вітамінів і мінеральних елементів. Тож, розроблен-

ня нових борошняних кондитерських виробів на 

основі органічної сировини з поліпшеним міне-

ральним складом є актуальним завданням товароз-

навства.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Пошукам нових рецептур борошняних кондитерсь-

ких виробів присвячена значна частина наукових 

праць вітчизняних та зарубіжних учених. Так, тра-

диційна рецептура кексів передбачає використання 

борошна пшеничного вищого ґатунку, яке за своїм 

складом містить недостатню кількість мінеральних 

речовин і вітамінів, тому під час виготовлення кек-

сів за новою рецептурою його частину замінювали 

нетрадиційною сировиною (гарбузове насіння, 

гречане борошно, олія соняшникова рафінована). 

Дослідження показали доцільність введення до 

складу рецептури кексів гарбузового насіння до               

30 % і 7 % гречаного борошна з одночасною замі-

ною вершкового масла на олію соняшникову рафі-

новану [1].  

Доведено, що розробка кексів із внесенням по-

рошків з айви і хеномелесу дозволяє отримати ви-

роби з високими фізико-хімічними й органолеп-

тичними показниками якості, лікувально-профілак-

тичного спрямування [2]. Крім того, для збагачення 

мінерального та вітамінного складу кексів запропо-

новані рецептури з використанням порошку листя 

смородини, порошків м’яти перцевої і листя во-

лоського горіха, порошку квасолі, прополісу, по-

рошку з яблучних вичавків від соку [3-5], яблучно-

го порошку [6].  

Розроблено рецептуру кексу з додаванням 10 % 

порошку яблучних насіннєвих камер з насінням, 

100 г якого забезпечує надходження до організму 

людини добової профілактичної дози пектину і             

29 % рекомендованої добової корисної дози [7]. 

Отже, поліпшенню споживних властивостей 

кексів присвячена значна кількість наукових праць, 

поряд із тим обмежена кількість праць щодо роз-

роблення кексів на основі органічної сировини. Це 

пояснюється тим, що асортимент органічної сиро-

вини є обмеженим, а сама органічна продукція 

поки ще не досить популярна серед українських 

споживачів. Проте, зважаючи на зростання попиту 

на органічну продукцію у світі, розроблення кексів 

з органічної сировини є досить актуальним питан-

ням.  

Постановка завдання. Розробити і науково  

обґрунтувати рецептури кексів з органічної сиро-

вини з поліпшеним мінеральним складом. Порівня-

ти та проаналізувати мінеральний склад контроль-

ного зразка та розроблених рецептур.   

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Кекси – це борошняні вироби із здобного тіста, 

виготовляють із пшеничного борошна вищого ґа-

тунку з додаванням великої кількості жиру, цукру, 

яйцепродуктів, а також ізюму, цукатів, мигдалю 

тощо [2]. 

Нами були розроблені кекси з органічної сиро-

вини, рецептури яких наведено у таблиці 1. 

 

 

 Таблиця 1  

Зведені рецептури органічних кексів на 1 000 кг готової продукції 

Сировина* “Гречаник” “Житниця” 
“Золотий 

амарант” 

“Конопляна насо-

лода” 

1 2 3 4 5 

Борошно гречане   302,86 − − − 

Борошно пшеничне   − 202,86 − − 

Борошно житнє   − 100,00 − − 

Борошно амарантове   − − 301,00 − 

Борошно конопляне   − − − 303,86 

Цукор тростинний  200,00 200,00 200,00 200,00 

Сироп агави 27,12 − − − 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 

Сироп рисовий − 27,12 − − 

Сироп гарбузовий   − − − 27,12 

Масло вершкове   201,15 201,15 201,15 201,15 

Олія кунжутна   26,00 − − 26,00 

Олія сезамова   − 26,00 − − 

Олія амарантова  − − 26,00 − 

Фезаліс сушений  54,00 − − − 

Ізюм сушений  173,00 − − − 

Журавлина сушена  − 114,00 − − 

Шовковиця сушена  − 113,00 − − 

Горіхи грецькі   − − 110,00 − 

Шматочки гарбуза   − − − 110,00 

Яйця курячі 27,00 27,00 27,00 27,00 

Висівки лляні   10,59 − − − 

Висівки житні   − 10,59 − − 

Порошок для випікання  0,9 0,9 0,9 0,9 

Сіль кухонна  0,9 0,9 0,9 0,9 

 

 

Для виробництва кексів була взята лише сер-

тифікована органічна сировина українського та 

закордонного походження. Попередніми дослі-

дженнями [8, 9] встановлено, що розроблені вироби 

відрізняються високими органолептичними показ-

никами, а фізико-хімічні показники та показники 

безпечності у межах норми. Контрольним зразком 

для дослідження було обрано рецептуру кексу 

“Столичний”.  

У статті досліджено вміст мінеральних речовин 

у розроблених виробах та контрольному зразку. 

Визначено вміст мікроелементів – калію, кальцію, 

магнію та фосфору, а також вміст заліза.  

Мінеральні речовини – важливі елементи хар-

чування, оскільки беруть участь у всіх фізіологіч-

них процесах обміну в організмі. Недостатня кіль-

кість їх споживання викликає порушення обміну 

білків, жирів, вуглеводів, вітамінів в організмі та 

призводить до розвитку серцево-судинних, нирко-

вих, неврологічних захворювань та нервових роз-

ладів, м’язової слабкості, сонливості, втрати апети-

ту і зниження імунітету 10. 

Основною функцією калію є його участь у ре-

гуляції збудження м’язів, передусім серцевого [11]. 

У сполученні з кальцієм він регулює нервово-

мозкову активність, з фосфором постачає кисень до 

мозку, з натрієм нормалізує серцебиття.  

Будучи структурним елементом клітинних 

мембран, кальцій допомагає регулювати обмін 

поживних речовин між клітиною і міжклітинним 

простором, а також відіграє важливу роль у функ-

ціонуванні нервової системи і м’язів, забезпечуючи 

передачу нервового збудження [12]. 

Фосфор має велике біологічне значення для ор-

ганізму: є необхідним компонентом клітинних 

мембран; відіграє ключову роль у метаболічних 

процесах, входячи до складу багатьох коферментів, 

нуклеїнових кислот і фосфопротеїдів; є структур-

ним компонентом кісток і зубів. 

Вміст калію, кальцію, фосфору та магнію у     

дослідних зразках наведено на рис. 1. 

 

 
Риc. 1. Вміст мінеральних елементів у кексах
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Як видно з рис. 1, вміст калію збільшився у всіх 

розроблених зразках. Найбільша його кількість 

зафіксована у зразку “Гречаник”, що у 3,5 раза 

більше, ніж у контрольному зразку. У кексі “Золо-

тий амарант” калію більше у 2,3 раза, ніж у контро-

лі. Найбільша кількість кальцію спостерігалася у 

кексі “Житниця” – у 5,4 раза більше, ніж у конт-

рольному зразку. Проте вміст цього мінерального 

елементу у кексі “Конопляна насолода” також пе-

ревищував контрольний зразок у 2,1 раза. Кількість 

магнію зросла у всіх зразках, зокрема у зразку 

“Житниця” – у 2,1 раза. У кексах “Гречаник” і “Ко-

нопляна насолода” кількість магнію так само знач-

но зросла у порівнянні з кексом “Столичний”. 

Вміст фосфору також збільшився у всіх зразках.  

За даними деяких наукових досліджень, важли-

вим є співвідношення кальцію, магнію та фосфору, 

яке повинно становити 1:0,3:1 [11]. Найбільш зба-

лансованим за цим критерієм є зразок “Житниця”.  

Залізо – один з пріоритетних мікроелементів 

для людського організму. Захисна функція організ-

му не обходиться без заліза, воно блокує токсичні 

перекиси водню, нейтралізуючи його каталазою. 

Залізо включено і в структуру цитохромів, які бе-

руть участь в процесах накопичення енергії. Вміст 

заліза у розроблених зразках показано на рис. 2.  

Найвищою кількістю заліза відрізнявся зразок 

“Гречаник”. Кількість заліза у ньому в 6 разів пере-

вищувала його вміст у контрольному зразку. Також 

значно підвищився вміст заліза у кексі на основі 

конопляного борошна.  

Важливим аспектом у розробці нових харчових 

продуктів є рівень задоволення добової потреби у 

мікронутрієнтах при споживанні 100 г продукту. 

Рівень задоволення добової потреби від споживан-

ня кексів відображено на рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Вміст заліза у кексах 

 

 
Рис. 3. Задоволення добової потреби людини в мінеральних 
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З рисунку 3 можна зробити висновок, що роз-

роблені вироби значно краще задовольняють добові 

потреби у мінеральних елементах, ніж контрольний 

зразок. Добову потребу у калії найбільше задоволь-

няє кекс “Золотий амарант”, хоча рівень задово-

лення не високий – лише 11 %. Цей же зразок задо-

вольняє добову потребу у кальції та магнії на 47 % 

та 49 % відповідно, що є максимальним рівнем 

задоволення добової норми у цих мікроелементах 

серед досліджуваних зразків. Добову потребу у 

фосфорі найкраще задовольняють зразки “Житни-

ця” та “Золотий амарант” – на 26 % кожний. Слід 

відзначити, що досить високий рівень задоволення 

добової норми у залізі досягається при споживанні 

100 г кексу “Гречаник” – 82 %, що пояснюється 

наявністю гречаного борошна у рецептурі виробу.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. У статті розроблено і 

науково обґрунтовано рецептури кексів із органіч-

ної сировини з поліпшеним мінеральним складом. 

Встановлено, що вміст калію збільшився у всіх 

розроблених зразках. Найбільша його кількість 

зафіксована у зразку “Гречаник”, що у 3,5 раза 

більше, ніж у контрольному зразку. У кексі “Жит-

ниця” вміст кальцію у 5,4 раза більше, ніж у конт-

рольному зразку. Кількість магнію зросла у всіх 

зразках, а найбільше у зразку “Житниця” – у                

2,1 раза. Вміст фосфору також збільшився у всіх 

зразках. Найбільш збалансованим за співвідношен-

ням кальцію, магнію та фосфору є зразок “Житни-

ця”. Кількість заліза у кексі з гречаного борошна 

вища у 6 разів, ніж у контрольному зразку. Розроб-

лені вироби значно краще задовольняють добові 

потреби у мінеральних елементах за умови спожи-

вання 100 г виробу, ніж контрольний зразок. Особ-

ливо високий рівень задоволення добової норми у 

залізі досягається при споживанні 100 г кексу “Гре-

чаник” – 82 %. Подальші дослідження повинні бути 

спрямовані на визначення показників якості та 

безпечності виробів під час зберігання.   
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МІКРООРГАНІЗМИ ЯК ПРОДУЦЕНТИ РИБОФЛАВІНУ 
 

Анотація. У статті досліджується значення та властивості рибофлавіну, можливості використання  

мікроорганізмів у його виробництві та збільшення синтезу. Рибофлавін входить у склад важливих окислюваль-

но-відновлюваних ферментів в якості коферментів (органічних сполук небілкової природи, необхідних для ка-

талізації багатьох ферментів). З усіх вітамінів групи В рибофлавін вважається найбільш дефіцитним для 

організму і повинен регулярно поповнюватися ним ззовні. Добова доза для людини складає в середньому 1,3-1,8 мг.  

У зв’язку з потребами медицини, фармацевтичної промисловості, сільського господарства, тваринництва і 

птахівництва актуальним є пошук шляхів синтезу рибофлавіну з високим його виходом. Сьогодні найдешевшим 

вважається спосіб виробництва рибофлавіну мікробіологічним способом. За останні десятиліття проводили-

ся роботи дослідження генетичних механізмів регуляції біосинтезу рибофлавіну. В цьому напрямі ведуться 

дослідження, спрямовані на створення більш ефективних технологій виробництва рибофлавіну, пошук мікроо-

рганізмів-продуцентів, які би забезпечували високий вихід вітаміну. Розкрито результати дослідження одер-

жаних мутантів дріжджів резистентних до дії 8-азагуаніну, який є аналогом гуаніну, та можливості їх вико-

ристання для одержання вітаміну. 
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чові продукти.  
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MICROORGANISMS AS THE PRODUCERS OF RIBOFLAVIN 
 

Аbstract. The article investigates the importance and properties of riboflavin, the possibility of using 

microorganisms in its production and increasing synthesis. Riboflavin is a part of important redox enzymes as 

coenzymes (organic compounds of a non-protein nature, required for the catalysis of many ferments). Of all the B 

group vitamins, riboflavin is considered to be the most deficient in the body and should be regularly replenished from 

the outside. The daily dose for humans is on average 1.3-1.8 mg. In view of the needs of medicine, the pharmaceutical 

industry, agriculture, animal husbandry and poultry farming, it is important to find ways of high-yield synthesizing of 

riboflavin. Today, the cheapest method of riboflavin production is the microbiological method. In recent decades, 

research has been conducted on the genetic mechanisms of riboflavin biosynthesis regulation. In this area, studies are 

being conducted to create more efficient riboflavin production technologies, to search for microorganisms-producers 

that ensure high level of vitamin output. The results of the study of the obtained mutants of yeast resistant to the action 

of 8-azaguanine, which is a guanine analogue, and the possibility of using them for the production of vitamin are 

disclosed. 
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Постановка проблеми. Рибофлавін − 

С17Н20N4O6 (лактофлавін, вітамін B2) є одним із 

найбільш розповсюджених водорозчинних вітамі-

нів, необхідних для нормальної життєдіяльності 

організму. Він відноситься до флавінів, в основі 

будови яких лежить гетероциклічна система. Моле-

кула його складається з рибози (гідрокарбонат) і 

жовтого природного пігменту флавіну. Рибофлавін 

функціонує у двох коензимних формах, які являють 

собою фосфорні ефіри: флавінмононуклеотид 

(ФМН) та флавінаденіндинуклеотид (ФАД).  

Рибофлавін входить у склад важливих окислю-

вально-відновлюваних ферментів в якості кофер-

ментів (органічних сполук небілкової природи, 

необхідних для каталізації багатьох ферментів). 

Флавінові ферменти беруть активну участь в         



Herald of Lviv University of Trade and Economics. Technical Sciences. № 23, 2020 

 

117 
 

окисленні жирних кислот, високотоксичних альде-

гідів, розщеплюють в організмі чужорідні                            

D-ізомери, які утворюються в результаті життєдія-

льності бактерій, беруть участь у синтезі коферме-

нтних форм піридоксину (вітаміну B6) в організмі, 

прискорюючи перетворення на його активну фор-

му, здатні підтримувати у відновленому стані глу-

татіон та гемоглобін. Рибофлавін впливає на клі-

тинне дихання, вуглеводний, білковий і жировий 

обмін, функцію зору (процеси обміну у рогівці та 

сітчатці ока), печінки, серцево-судинної і нервової 

системи, бере участь в утворенні антитіл, еритро-

цитів, регуляції репродуктивної функції людини. 

З усіх вітамінів групи В рибофлавін вважається 

найбільш дефіцитним для організму і повинен ре-

гулярно поповнюватися ним ззовні. Добова доза 

для людини складає в середньому 1,3-1,8 мг.            

Нестача його може бути причиною периферичної 

невропатії кінцівок (відчуття поколювання, холоду, 

болю), стоматиту (запалення слизової оболонки 

порожнини рота з утворенням тріщинок в кутах 

губ), себорейного дерматиту, гласиту (набряк і 

почервоніння язика), погіршення зору (біль в очах, 

катаракта, кон’юнктивіт, кератит, світлобоязнь), 

порушення функції центральної нервової системи 

(депресія, істерія, іпохондрія), затримки росту у 

дітей. Спостерігається при шлунково-кишкових 

розладах, цирозі печінки, хронічному стресі, алко-

голізмі, може виникнути при опіках, травмах, хво-

робах серця, запаленні щитовидної залози, діабеті, 

туберкульозі, хірургічних операціях. 

Рибофлавін застосовують у медицині для про-

філактики і лікування захворювань, пов’язаних з 

його нестачею. 

У зв’язку з тим, що не завжди є можливість за-

безпечити надходження в організм рибофлавіну за 

рахунок натуральних харчових продуктів, викорис-

товують харчову добавку Е-101, яка сприяє надан-

ню жовтого забарвлення та вітамінізації окремих 

харчових продуктів: молочних, зерноборошняних, 

кондитерських, харчових концентратів, сухих  

швидкорозчинних напоїв, майонезу, дієтичного та 

дитячого харчування, а також преміксів – гомоген-

них вітамінізованих сумішей. 

Добавка Е 101 вважається безпечною, корис-

ною, дозволеною для використання у харчових 

продуктах і поділяється на: Е 101і – чистий ри-

бофлавін, Е 101іі − мононатрієва сіль рибофлавін             

5-фосфат та Е 101ііі – рибофлавін, отриманий з 

Bacillus subtilis. Слід зазначити, що натрієва ри-

бофлавін 5-фосфат краще розчиняється у воді. 

Рибофлавін використовують при виробництві 

бульйонних кубиків, супів швидкого приготування, 

адже він надає цим продуктам характерний “буль-

йонний” відтінок. 

Рибофлавін має молекулярну масу 376,37 г/моль, 

він термостабільний і практично не руй-нується в 

процесі звичайного приготування їжі, плавиться за 

температури 282°C. Однак стерилізація продуктів 

опроміненням або обробка їх оксидом етилену 

може привести до руйнування вітаміну. 

Під впливом ультрафіолетового опромінювання 

рибофлавін переходить у неактивні форми, втра-

чаючи корисні властивості. Найбільш згубними є 

ультрафіолетові промені довжиною 440 нм. Ри-

бофлавін добре розчиняється у соляній кислоті, 

нерозчинний у жирах і розчинниках жирів, легко 

руйнується у нейтральних і лужних середовищах, 

досить слабо розчиняється у воді (0,11 мг/мл при 

27,5°C), нормальному бутиловому, аміловому і 

етиловому (0,0045 при 27,5°C) спирті, помірно 

розчиняється у мурашиній і льодяній оцтовій кис-

лоті.  

У зв’язку з потребами медицини, фармацевтич-

ної промисловості, сільського господарства, тва-

ринництва і птахівництва актуальним є пошук 

шляхів синтезу рибофлавіну з високим його вихо-

дом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Сьогодні найдешевшим вважається спосіб вироб-

ництва рибофлавіну мікробіологічним способом. За 

останні десятиліття проводилися роботи дослі-

дження генетичних механізмів регуляції біосинтезу 

рибофлавіну. В одержаних мутантах дріжджів з 

пошкодженим механізмом регуляції біосинтезу 

гуанілової кислоти у клітинах мікроорганізмів 

створюється надлишок гуанілових сполук, які ви-

користовуються для біосинтезу рибофлавіну. 

Київським політехнічним інститутом імені Ігоря 

Сікорського проводяться роботи по розробці тех-

нології рибофлавіну з використанням штаму-

продуцента Eremothecium ashbyii. Запропоновано 

методи збільшення біосинтетичної здатності шта-

му-продуцента за допомогою підтримуючої селек-

ції та ультрафіолетового опромінення міцелію  

гриба. 

Сучасні дослідження спрямовані на підвищен-

ня виробництва рибофлавіну та розробку кращих 

поживних середовищ. 

Постановка завдання. Метою роботи було 

охарактеризувати значення та властивості рибо-

флавіну, можливості використання мікроорганізмів 

у його виробництві та збільшення синтезу. 

Виклад основного матеріалу дослідження. З 

усієї групи вітамінів В рибофлавін вважається не-

замінним компонентом їжі і найбільш дефіцитним. 

Для нормального функціонування організму рибо-

флавін повинен регулярно поступати ззовні в необ-

хідній кількості, адже він не може накопичуватися, 

а при надлишку виводиться. 

Продуцентом рибофлавіну є більша частина 

вищих рослин, бактерії, дріжджі, гриби. Тварини не 

здатні до самостійного синтезу рибофлавіну, і пот-

реба у ньому задовольняється мікрофлорою шлун-

ково-кишкового тракту та їжею. 

Найбільше рибофлавіну поступає в організм 

людини з такими продуктами, як печінка, нирки, 

молоко та молочні продукти, м’ясо, риба, яйця, 

зелені овочі. З продуктів тваринного походження 

рибофлавін засвоюється краще, ніж з рослинних 

джерел. У коров’ячому, овечому, козиному молоці 

близько 90% вітаміну знаходиться у вільній формі, 

в більшості інших продуктів він зв’язаний з білками.  
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Штучно рибофлавін був отриманий у 1935 році. 

Сьогодні його отримують хімічним способом з 3.4 

− диметиланіліну і рибози, мікробіологічним мето-

дом − шляхом повного мікробного синтезу і комбі-

нованим хіміко-біотехнологічним методом, який 

включає мікробний синтез рибози, отриманої шля-

хом мікробної ферментації з використанням шта-

мів-мутантів по транскеталазі бактерій роду       

Bacillus. 

Найбільш перспективним і найдешевшим вва-

жають мікробіологічний спосіб виробництва рибо-

флавіну. Перевагами цього способу виробництва є 

доступна сировина, порівняно нескладна апаратура, 

одноетапний технологічний процес, відсутність 

шкідливих викидів в атмосферу. 

Синтез рибофлавіну спостерігається у різних 

груп мікроорганізмів. Значні його кількості можуть 

утворювати деякі дріжджі, міцеліальні гриби, акти-

номіцети, мікобактерії, ацетобутилові бактерії, 

азотобактер. 

Рибофлавін нагромаджується у клітинах мікро-

організмів у вільному стані або у виді флавінаде-

ніннуклеотиду. 

Дані, які характеризують синтез рибофлавіну 

окремими мікроорганізмами, наведено у табл. 1. 

Продуцентами рибофлавіну є також бактерії 

Brevibacterium ammniagenes, Micrococcus glutamati-

cus, дріжджі Candida guilliermondii, плісеневі гриби 

Aspergillus niger та ін. 

Мікроорганізми, які продукують рибофлавін, 

поділяють на три групи: 

- сильні (гриби Еremothecium ashbyii gossipii); 

- помірні (дріжджі Pichia guilliermondii, Can-

dida flaveri);  

- слабкі (бактерії Clostridium acetobytylicum).  

У промисловому виробництві рибофлавіну мік-

робіологічним і рентабельним методом є викорис-

тання в якості його продуцента мікроскопічних 

грибів Eremothecium ashbyii. Так, якщо з однієї 

тонни моркви можна отримати 1 г вітаміну, з однієї 

тонни печінки тріски − 6 г, то з однієї тонни по-

живного середовища за допомогою грибів Ere-

mothecium ashbyii – 25 кг. 

Eremothecium ashbyii вирощують на поживних 

середовищах, де переважно джерелом вуглецю є 

глюкоза, сахароза, крохмаль, пшенична мука, дже-

релом азоту − рибна, кукурудзяна, соєва мука, бо-

би, молочна сироватка, казеїн. У склад середовища 

входить також карбонат кальцію, хлорид натрію, 

гідрофосфат калію. Попередниками утворення 

рибофлавіну є піримідинові та пуринові основи 

(аденін, гуанін, ксантин, мочева кислота), які мо-

жуть бути використані для інтенсифікації його 

біосинтезу. Високий вихід вітаміну у Eremothecium 

ashbyii корелює з азотом пуринів та іншими азотис-

тими джерелами, кількість яких повинна бути дос-

татньою. Найкращим стимулятором вважається 

ксантин. Розвиток гриба поліпшує також додавання 

у середовище ненасичених жирних кислот, біотину, 

тіаміну, інозиту, ростових речовин зародків пше-

ниці, картопляного соку, дріжджового автолізату. 

Слід зазначити, що поряд з рибофлавіном спостері-

гається і підвищення накопичення ФАД. 

 Методами генетичної інженерії було створено 

промислові високопродуктивні рекомбіновані шта-

ми бактерій Bacillus subtilis, здатні до синтезу ри-

бофлавіну. Слід зазначити, що природні штами 

Bacillus subtilis не виділяють вітамін у зовнішнє 

середовище і синтезують його тільки у кількості, 

необхідній для підтримання власної життєдіяль-

ності. 

Для потреб тваринництва і птахівництва можна 

отримувати кормовий рибофлавін як відхід при 

виробництві ацетону з використанням ацетобути-

лових бактерій (Clostridium acetobytylicum) 

На сучасному етапі розвитку науки вирішення 

проблем підвищеного синтезу рибофламіну немож-

ливе без детального вивчення механізмів регуляції 

його біосинтезу.  

В Україні науковцями отримано генно-

інженерний штам дріжджів з високою активністю 

рибофлавінкінази. 

Відомо, що, використовуючи регуляторні му-

танти мікроорганізмів, резистентні до дії аналогів, 

можна впливати на синтез окремих речовин у клі-

тині, в тому числі і рибофлавіну.  

 

 

Таблиця 1 

Мікроорганізми, які синтезують рибофлавін 

№ 

зп 
Назви мікроорганізмів Вихід рибофлавіну, мг/% 

1 Ashbyi gossipii 6420 

2 Eremothecium ashbyii 2480-6000 

3 
Candida membrani faciens subsp. Flavinogenie W 

14-3 
2200 

4 Bacillus subtillis 62/p MX 30 rib0186 1240 

5 Candida flaveri 567 

6 Bacillus subtillis 24Al/p Mx 45 500 

7 Mycocandida riboflavina 200 

8 Clostridium acetobytylicum 97 

9 Mycobakterium smegmatis 58 
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Рис. 1. Біосинтез рибофлавіну мутантами дріжджів Сandida guillermondii з блокованою гуаніндезамі-

назою, резистентних до 8-азагуаніну 
 

 

Вважають, що попередниками ізоалаксазинової 

частини молекули вітаміну B2 є гуанінові нуклео-

тиди, у зв’язку з чим являє інтерес вивчення меха-

нізмів регуляції процесів, які забезпечують клітину 

гуаніловими сполуками. 

Нами як аналог гуаніну був використаний             

8-азагуанін. Вихідною культурою для одержання 

мутантів, резистентних до дії 8-азагуаніну, був 

штам дріжджів Candida guillermondii Н-101 з бло-

кованою гуаніндезаміназою. Мутагеном служили 

ультрафіолетові промені. Для виділення мутантів 

використовували метод відбитків. 

При мікроскопуванні препаратів у поляризова-

ному світлі вихідної культури дріжджів Candida 

guillermondiі і мутантів, резистентних до дії 8- аза-

гуаніну штамів, вирощених на середовищі Берк-

хольда з гуаніном, було знайдено кристали цього 

пурину у вакуулярному апараті. Це підтверджує те, 

що мутанти, резистентні до дії 8-азагуаніну, не 

здатні дезамінувати гуанін та його аналоги. Це 

свідчить про те, що вони зберегли блок гуаніндеза-

мінази. 

Флавіногенну активність штамів дріжджів, ре-

зистентних до дії 8-азагуаніну, досліджували на 

середовищі Беркхольда з високим вмістом заліза. 

Всі мутанти, резистентні до дії 8-азагуаніну, синте-

зували у 3-14 рази більше рибофлавіну, ніж вихідна 

культура (рис. 1). 

Про підвищений синтез рибофлавіну мутанта-

ми свідчить наявність кристалів рибофлавіну у 

культурах деяких штамів дріжджів, вирощених на 

агаризованому середовищі. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. З усіх вітамінів групи В 

рибофлавін вважається найбільш дефіцитним для 

організму і повинен регулярно поповнюватися ним 

ззовні. Рибофлавін широко використовується у 

виробництві харчових продуктів для їх вітамінізації 

у вигляді харчової добавки, для збагачення кормів 

у тваринництві і птахівництві, медицині, фармацев-

тичній промисловості. Сьогодні актуальними є 

питання збільшення його виробництва. Найбільш 

перспективним вважається виробництво рибофла-

віну мікробіологічним способом. В цьому напрямі 

ведуться дослідження, спрямовані на створення 

більш ефективних технологій його виробництва, 

пошук мікроорганізмів-продуцентів, які би забез-

печували високий вихід вітаміну. 
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ПРОДОВОЛЬЧА СИРОВИНА ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ: 

КЛАСИФІКАЦІЯ, ВЛАСТИВОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ 
 

Анотація. У статті представлено перспективи застосування нетрадиційної сировини тваринного походжен-

ня для підвищення біологічної цінності харчових продуктів. Метою статті є узагальнення класифікації продоволь-

чої сировини тваринного походження, яку використовують у медичній та харчовій промисловості. Підкреслено 

актуальність використання лікарсько-технічної тваринної сировини, яка характеризується розповсюдженістю і 

доступністю, водночас відзначається, що використання такої сировини у харчовій промисловості на даний час 

дуже мало вивчено. Проаналізовано дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених щодо використання нетра-

диційної сировини тваринного походження у виробництві різних харчових продуктів, що сприяє розширенню асор-

тименту виробів лікувального, профілактичного, спеціального та функціонального призначення. Внаслідок прове-

дення багаточисленних досліджень вчених різних країн рекомендується використовувати у виробництві харчових 

продуктів таку нетрадиційну тваринну сировину, як продукти переробки пантів оленя, риби і морепродуктів, рав-

ликів, жаб, комах і личинок тощо. Подальші дослідження повинні бути спрямовані на більш всебічне вивчення мож-

ливостей використання нетрадиційної сировини тваринного походження у рецептурах та технологіях виробництва 

м’ясних, рибних, хлібобулочних виробів та інших харчових продуктів. 
 

Ключові слова: продовольча сировина тваринного походження, біологічна цінність, панти оленя, хітозан, 

продукти життєдіяльності бджіл, равлики, жаби, змії, комахи. 
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FOOD RAW MATERIALS OF ANIMAL ORIGIN: CLASSIFICATION, 

PROPERTIES AND USE  
 

Abstract. The article reveals the prospects of using non-traditional raw materials of animal origin for enhancing the biologi-

cal value of food. The purpose of the article is to summarize the classification of animal raw materials used in the medical and 

food industries. The urgency of the use of medicinal and technical animal raw materials, which is characterized by the preva-

lence and availability, is emphasized, however it is noted that the use of such raw materials in the food industry is very little has 

been studied so far. The studies of domestic and foreign scientists on the use of non-traditional raw materials of animal origin in 

the production of various foodstuffs is analyzed, which contributes to the expansion of the range of products of therapeutic, 

prophylactic, special and functional purpose. Due to numerous studies of scientists from different countries, it is recommended to 

use in the food production such non-traditional animal raw materials as the products of processing of deer antlers, fish and sea-

food, snails, frogs, insects, larvae, etc. Further research should focus on more comprehensive exploration of the non-traditional 

animal raw materials use in recipes and technologies for the production of meat, fish, bakery and other food products. 
 

Key words: food raw materials of animal origin, biological value, deer antlers, chitosan, products of bees vital ac-

tivity, snails, frogs, snakes, insects. 
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Постановка проблеми. У країнах з високим 

рівнем життя науково-технічний прогрес інтегро-

ваний в усі галузі діяльності. Харчова промис-

ловість при цьому не тільки не є виключенням, але 

характеризується найбільш успішними і макси-

мально завершеними інноваціями у порівнянні з 

іншими галузями народного господарства. 

Сьогодні розвиток харчової промисловості як в 

Україні, так і в усьому світі здійснюється шляхом 

впровадження новітніх видів продовольчої сирови-

ни, розширення асортименту спеціалізованих про-

дуктів із заданими якісними характеристиками. 

Дослідження вітчизняних і зарубіжних фахівців 

свідчить про перспективи застосування нетради-

ційної сировини для підвищення біологічної цін-

ності харчових продуктів. Таку продовольчу сиро-

вину класифікують на рослинного, тваринного, 

мінерального, синтетичного чи біотехнологічного 

походження. Використання нетрадиційної сирови-

ни тваринного походження у харчовій промисло-

вості на даний час дуже мало вивчено. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Пошуком лікарсько-технічної сировини тваринного 

походження, яку рекомендують використовувати у 

виробництві різних харчових продуктів спеціаль-

ного призначення, сьогодні займаються вітчизняні 

та зарубіжні науковці: В. Г. Шепелєв, Г. В. Кашина, 

Г. І. Тюпкіна, Н. А. Фролова, І. Ю. Резніченко,              

Е. Н. Кожухарь, Н. Б. Гаврилова, М. П. Щетінін,           

Р. І. Фаткулін, І. В. Калініна, З. Н. Берикашвілі,                  

С. П. Присяжна та ін. 

Постановка завдання. Метою статті є уза-

гальнення класифікації тваринної лікарсько-

технічної сировини, яку рекомендують використо-

вувати у медичній та харчовій галузях; аналіз до-

сліджень наукових інноваційних розробок вітчиз-

няних та зарубіжних науковців і технологів щодо 

впровадження у виробництво харчових продуктів 

продовольчої нетрадиційної сировини тваринного 

походження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Лікарсько-технічна сировина тваринного похо-

дження – це цілі тварини, їх частини або продукти 

життєдіяльності, які дозволені для медичного і 

харчового застосування відповідними докумен-

тами.  

У медицині багатьох країн виготовляють пре-

парати на основі сировини тваринного походження, 

яка містить у своєму складі велику кількість 

біологічно активних речовин: ферментів, гормонів, 

вітамінів, отрути тощо. Тому вони по-різному 

діють на організм людини. 

До лікарсько-технічної сировини тваринного 

походження відносяться органопрепарати, які виго-

товляють із органів тварин і птахів, і нозоди – пре-

парати із патогенних виділень і секретів, а також із 

продуктів мікробного походження. Наприклад, 

п’явка медична – це цілий тваринний організм, а 

бодяга, панти є частинами тварин. Продуктами 

життєдіяльності тваринних організмів є отрута 

змій, риб’ячий жир, продукти життєдіяльності ме-

доносних бджіл (мед, віск, прополіс, апілак, бджо-

лина отрута). 

У відповідності до Закону України “Про тва-

ринний світ” ст. 3 об’єктами тваринного світу є: 

- дикі тварини - хордові, в тому числі хребетні 

(ссавці, птахи, плазуни, земноводні, риби та інші) і 

безхребетні (членистоногі, молюски, голкошкірі та 

інші) в усьому їх видовому і популяційному різно-

манітті та на всіх стадіях розвитку (ембріони, яйця, 

лялечки тощо), які перебувають у стані природної 

волі, утримуються у напіввільних умовах чи в не-

волі; 

- частини диких тварин (роги, шкіра тощо); 

-  продукти життєдіяльності диких тварин (мед, 

віск тощо). 

Існує кілька класифікацій сировини тваринної 

групи. Американський професор Ернст А. Фаринг-

тон розділив тваринні інгредієнти за їх природнім 

походженням: 

1) хребетні (Vertebrata): ссавці, змії, риби та 

земноводні; 

2) молюски (Mollusca); 

3) комахи (Articulata): павуки, шпанська мушка, 

перетинчастокрилі; 

4) нозоди (Nosodes) з тваринної групи: амбра 

гризеа.  

До даної групи можна віднести і саркоди, та-

кож одержувані з тканин і органів тварин [1]. 

Вивчивши класифікацію різних вчених і прак-

тиків, нами було узагальнено і визначено наступну 

класифікацію лікарсько-технічної сировини тва-

ринного походження (рис. 1). 

Для отримання лікарсько-технічної тваринної 

сировини використовують субстанції тваринного 

походження. Як джерела використовують сировину 

із тварин різних класів: ссавців (наприклад, ведме-

жий і борсуковий жир, жовч великої рогатої худо-

би, панти оленя, китовий жир, китовий вус тощо); 

плазунів (сировиною слугує загалом отрута змій і 

ящірок); земноводних (використовують загалом 

жаби і саламандри, равлики тощо); риби (риб’ячий 

жир); павукоподібні (наприклад, чорний павук-

хрестовик); комахи (твердокрилі (шпанська мушка) 

і перетинчастокрилі (бджола медоносна)); голо-

воногі молюски (наприклад, каракатиця аптечна); 

ракоподібні (наприклад, рак річковий); губки (бо-

дяга); кільчасті черв’яки (п’явки); нозоди (амбра 

гризеа); а також коралові поліпи (наприклад, корал 

червоний та інші). Сировиною можуть бути препа-

рати з цілої тварини або його частини, а також 

виділення тварин: отрути і секрети. Гомеопатични-

ми фірмами активно використовуються також суб-

станції з органів і тканин тварин (переважно вели-

кої рогатої худоби і свиней), а також із бактеріаль-

них культур.  
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Для отримання лікарсько-технічної тваринної 

сировини використовують субстанції тваринного 

походження. Як джерела використовують сировину 

із тварин різних класів: ссавців (наприклад, ведме-

жий і борсуковий жир, жовч великої рогатої худо-

би, панти оленя, китовий жир, китовий вус тощо); 

плазунів (сировиною слугує загалом отрута змій і 

ящірок); земноводних (використовують загалом 

жаби і саламандри, равлики тощо); риби (риб’ячий 

жир); павукоподібні (наприклад, чорний павук-

хрестовик); комахи (твердокрилі (шпанська мушка) 

і перетинчастокрилі (бджола медоносна)); голово-

ногі молюски (наприклад, каракатиця аптечна); 

ракоподібні (наприклад, рак річковий); губки (бо-

дяга); кільчасті черв’яки (п’явки); нозоди (амбра 

гризеа); а також коралові поліпи (наприклад, корал 

червоний та інші). Сировиною можуть бути препа-

рати з цілої тварини або його частини, а також 

виділення тварин: отрути і секрети. Гомеопатични-

ми фірмами активно використовуються також суб-

станції з органів і тканин тварин (переважно вели-

кої рогатої худоби і свиней), а також із бактеріаль-

них культур.  

Назва органопрепаратів утворюється від назви 

органу тварин або отрути чи секрету, що виділяє 

тварина: препарат Moschus виготовляють із муску-

су – секрету кабарги, Moschus moschiferus; препа-

рат Ambra grisea готують із амбри – кишкових 

виділень кашалота, Physeter macrocephalus; препа-

рат Castoreum - із секрету залоз бобра, Castor fiber [1]. 

У порівнянні з лікарськими рослинами фарма-

кологічні властивості речовин тваринного поход-

ження досить мало вивчені. Значно ширше, ніж у 

європейській медицині, сировину тваринного по-

ходження застосовували протягом багатьох років у 

медицині Сходу, і переважна більшість засобів 

тваринного походження залишається у структурі 

тібетської медицини дотепер. 

Значна частина лікарської сировини тваринного 

походження живе у водному середовищі, найбіль-

ше визнання у вітчизняній медицині отримали губ-

ка бодяга і медична п’явка. Серед мешканців лісу 

до лікарської сировини в Україні відносять пере-

важно сіру жабу, гадюку звичайну, бджолу медо-

носну, бобра європейського, плямистого оленя, 

лося європейського тощо. У народній медицині 

також широко використовують борсуковий жир, 

жовч великої рогатої худоби тощо. 

Сьогодні у світі проводяться дослідження у 

напрямку розробки засобів збереження і зміцнення 

здоров’я. З цією метою здійснюється пошук сиро-

винних джерел, які містять біологічно активні ре-

човини як на суші, так і в морі. Впроваджуються у 

виробництво нові препарати і харчові продукти 

оздоровчо-профілактичного призначення. На даний 

час науковцями і технологами розроблено досить 

широкий асортимент харчових продуктів спеціаль-

ного призначення, які збагачені нетрадиційною 

продовольчою сировиною тваринного походження. 

Вже відомо про виробництво функціональних 

харчових продуктів з використанням продуктів 

переробки пантів оленя, риби і морепродуктів, 

равликів, жаб, комах і личинок тощо. 

Панти – це молоді, неокостенілі роги оленів, 

маралів та ізюбрів, які є цінною лікарською сиро-

виною та мають стабільний попит на внутрішньому 

і зовнішньому ринках. Лікувальні властивості оле-

нячих рогів обумовлені їх унікальним складом, у 

якому присутні практично всі необхідні речовини 

для відновлення і зміцнення здоров’я людини. 

На даний час панти оленя знайшли своє вико-

ристання й у харчовій промисловості. Створено 

біологічно активну харчову добавку з пантового 

борошна на основі бджолиного меду, що характе-

ризується антистресовою, тонізуючою, радіопроте-

ктивною і біостимулюючою дією з метою застосу-

вання у харчовій, медичній і фармацевтичній про-

мисловості. Розроблена харчова добавка з викорис-

танням пантів оленя є повноцінним харчовим біл-

ковим продуктом з вираженою адаптогенною дією і 

може бути рекомендована для створення напоїв або 

продуктів лікувально-профілактичного спрямуван-

ня [2]. 

Науковцями розроблено рецептуру напою    

функціонального призначення на основі мінераль-

ної питної води з додаванням брусниці й екстракту 

пантів північного оленя [3].  

Серія пантових фітобальзамів на основі настою 

пантів марала збагачена натуральними екстрактами 

цілющих рослин: плодів калини, горобини, шип-

шини, насіння гарбуза, оману, звіробою, бадану, 

березових бруньок, червоного кореня, левзею, зо-

лотого кореня, полину, глоду, валеріани, м’яти та 

черемхи тощо. Така продукція позитивно впливає 

на обмін речовин, процеси травлення, сприяє очи-

щенню організму, підвищує розумову і фізичну 

працездатність. 

Проведено дослідження щодо отримання нових 

видів булочок і хліба з використанням ультрадис-

персного порошку з пантів північного оленя у кіль-

кості 0,25 і 0,5% відповідно, що сприяє підвищен-

ню їх харчової цінності, особливо вмісту макро- і 

мікроелементів [4]. Одночасно розроблено техно-

логію збагачення льодяникової карамелі екстракта-

ми з біологічно активної рослинної (ягід калини 

звичайної, лимонника китайського, зеленого чаю) і 

тваринної (пантів північного оленя) сировини, яку 

вводили на стадії охолодження карамельної маси 

при температурі 80-90°С методом розпилення по 

всій поверхні [5]. 

Запропоновано рецептуру спеціалізованого 

пробіотичного харчового продукту для харчування 

спортсменів з використанням функціонального 

харчового інгредієнта – асоціації пробіотиків (лак-

то- і біфідобактерій), іммобілізованих у гель біопо-

лімерів. За основу взято молоко коров’яче знежи-

рене, як компоненти, що регулюють білково-

вуглеводневий склад багатокомпонентного продук-

ту – ізолят сироваткових білків, мед натуральний, 

мальтодекстрин, а як адаптоген тваринного похо-

дження – комплекс на основі дефібрильованої крові 
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й екстракту пантів північного оленя, а також пре-

мікс, що містить 7 вітамінів, кальцій та залізо [6]. 

Риба і морепродукти активно використовують-

ся у лікувальному і дієтичному харчуванні, а рибні 

жири – для профілактики і лікування ішемічної 

хвороби серця. Риба і морепродукти є основою для 

виробництва не тільки харчової, а й нехарчової 

продукції. Рибна промисловість виробляє у великій 

кількості нехарчові продукти: кормове борошно, 

фарш, жир, лікарські препарати, агар, агароїд, клей 

тощо.  

Вихідною хітинвмісною сировиною є панцир 

промислових крабів, креветок океанічних і раків, 

при обробленні яких утворюються панцировмісні 

відходи, які названі панцировмісною сировиною. 

У харчовій промисловості хітозан використову-

ється як загущувач і структуроутворювач для про-

дуктів дієтичного харчування, які сприяють виве-

денню радіонуклідів з організму людини; для ство-

рення простих і багатокомпонентних емульсій, 

соусів, паст, освітлення пива, соків; як консервант 

та інтенсифікатор запаху і смаку. 

Завдяки бактерицидній дії хітозан використо-

вують при виготовленні плівок для зберігання різ-

них видів харчової продукції. Найбільш широко 

вивчена захисна дія плівок із хітозану, яка нанесена 

на поверхню плодів і овочів, а саме: яблук, апель-

синів, суниці, томатів, перцю. 

Хітозан, який вводять у харчові продукти, по-

зитивно впливає на їх біологічну цінність. Крім 

того, хітозан відноситься до дієтичних волокон, які 

не засвоюються організмом людини, а у кислому 

середовищі шлунку утворюють розчин високої 

в’язкості. Як компонент їжі або як лікувально-

профілактичний препарат хітозан проявляє власти-

вості ентеросорбенту, імуномодулятора, антискле-

ротичного та антиартрозного фактору, регулятора 

кислотності шлункового соку, інгібітора пепсину 

тощо. 

Продукти, збагачені хітозаном, корисні при за-

шлакованості організму; забезпечують виведення 

токсикантів і радіонуклідів, виступають стимулято-

рами моторики кишківника. Все це сприяє ста-

білізації маси тіла, нормалізації обмінних процесів і 

загальному виздоровленню, тобто вони можуть 

бути віднесені до продуктів функціонального при-

значення [7]. 

Запропоновано використання хітозану як до-

бавки у рецептури м’ясних рублених напів-

фабрикатів, що сприяє підвищенню функціонально-

технологічних властивостей м’ясних фаршів у 

діапазоні концентрацій 1-4%. 

Дуже давно відомі лікувальні властивості 

риб’ячого жиру, що сприяло зацікавленості су-

часних вчених до пошуку активних інгредієнтів з 

різних видів риб.  

Одним із видів нетрадиційного джерела тва-

ринного білка є м’ясо равликів, змій, жаб, а також 

комах і личинок. 

М’ясо равликів дуже популярне в Європі, а саме: 

у Франції, Італії та Іспанії. Його використовують для 

виготовлення охолоджених, заморожених, варених 

та фаршированих напівфабрикатів, копченої та 

маринованої продукції.  

М’ясо равликів багате на білки (82,96%) та має 

низький вміст вуглеводів (3,26%) і жирів (3,98%) з 

калорійністю 1613±8,98 кДж/100г. Воно цінне маг-

нієм, кальцієм, залізом, легко засвоюється ор-

ганізмом людини. Білок равликів містить всі 

незамінні амінокислоти, такі як лізин, лейцин, ізо-

лейцин і фенілаланін, які необхідні організму мета-

болітичної активності. М’ясо равликів рекоменду-

ють використовувати у харчуванні хворих людей 

гіпертонією, цукровим діабетом, остеопорозом, 

гіпофосфатемією і тих, хто переніс інсульт [8]. 

Ікра равликів характеризується збалансованим 

вітамінно-мінеральним комплексом і за деякими 

показниками перевершує корисність інших видів 

ікри. Вона відрізняється високим вмістом вітамінів 

групи В, а також в її складі присутні вітаміни А, С, 

Е, D і велика кількість мікроелементів, таких як 

калій, магній, цинк, залізо, натрій і мідь. Завдяки 

унікальному складу ікра равликів покращує роботу 

серцево-судинної системи, щитовидної залози і 

всього організму. 

У багатьох країнах світу (Франція, Італія, 

Східна і Західна Німеччина, Бельгія, Голландія, 

Китай, В’єтнам, країни Африки і Північної Амери-

ки) м’ясо жаб із давніх часів вважається делікатес-

ним продуктом, що має цінні поживні смакові, а 

також цілющі властивості. В більшості випадків їх 

реалізують у замороженому вигляді.  

За фізико-хімічними показниками м’ясо жаб 

наближене до показників м’яса птиці і ссавців, але 

за органолептикою не поступається м’ясу пернатої 

дичини. За вмістом білка м’ясо жаби відноситься 

до білкової сировини. Однак утримання білка в 

м’ясі не є постійним – воно залежить від 

фізіологічного стану, віку, статі, місця проживання, 

часу улову, тривалості зберігання. Хімічний склад 

м’яса лапок озерної жаби: білків – 17,3%, жирів – 

0,8, мінеральних речовин – 2,7% [9].  

Чорнило каракатиці виробляє особливий орган 

головоногого молюска. Ця рідина темного кольору 

складається з тонкої суспензії меланіну, яка виро-

бляється в спеціальній залозі, стінка якої містить 

тирозиназу та багато міді. Вона стимулює обмінні 

процеси, знижує рівень холестерину в організмі і 

має протизапальну дію. Вже традиційно викори-

стовують чорнило в якості природного харчового 

барвника й ароматизатора для приготування ризо-

то, пасти, соусів і навіть випічки, наприклад хлібо-

булочних виробів (булочки для бюргерів, лаваші). 

Для надання більшої ніжності, пластичності, незви-

чайного кольору та пікантного смаку його додають 

у борошно для тіста пельменів [10]. 

Зміїне м’ясо не є популярним у нашій країні, 

але його люблять споживати в Азії. М’ясо зміїв 

можна піддавати різній термічній обробці: тушку-

вати, запікати, варити, смажити тощо. На основі 

нього можна приготувати велику кількість страв: 

супи, закуски, доповнення до гарнірів, салати тощо. 

Висока харчова цінність комах була підтвер-

джена багатьма дослідженнями, які були проведені 
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за кордоном. Встановлено, що 100 г гусениць (ли-

чинки молі або метеликів) здатні забезпечувати до 

76% необхідної кількості білка і майже 100% від 

щоденної рекомендуючої норми у вітамінах. Енер-

гетична цінність комах прирівняна до енергетичної 

цінності м’ясної сировини, за виключенням м’яса 

свинини, внаслідок високого вмісту жиру [9]. 

Дослідження харчової цінності тарганів пока-

зали, що вони багаті на вітаміни А і С – 8,72 мкг/г і 

23,8 мг/г відповідно. Таргани містять велику кіль-

кість білку (65,6%) і жирів (28,2%), але досить мало 

вуглеводів – 0,78% [11]. 

Велику популярність останнім часом набува-

ють біологічно активні продукти бджільництва: 

прополіс, віск, маточне молочко, перга, бджолина 

обніжка, бджолиний підмор, бджолина отрута, 

бджолина мерва, личинковий гомогенат. Вони ба-

гаті повноцінними білками, вуглеводами, неза-

мінними жирними кислотами, вітамінами, фермен-

тами, флавоїдними сполуками і іншими біологічно 

активними речовинами, які сприятливо впливають 

на організм людини. 

В Україні та за її межами розроблена значна 

кількість харчових продуктів з використанням про-

дуктів життєдіяльності бджіл: сирцеві пряники з 

бджолиним маточним молочком, напій “Профі-

лактичний” на основі екстракту бджолиного підмо-

ру, горілок “Веселий пасічник”, “Аромат пасіки”, 

настойки “Темна ніч” та квасу “Столичний” з вико-

ристанням мерви бджолиної, майонезна паста з 

додаванням бджолиного обніжжя тощо [12]. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, викори-

стання продовольчої сировини тваринного поход-

ження у виробництві харчових продуктів і напоїв 

сприяє збагаченню їх цінними біологічно активни-

ми сполуками та може бути рекомендоване для 

лікувально-профілактичного харчування. Разом з 

тим, більшість видів нетрадиційної сировини тва-

ринного походження мало вивчені і не у повному 

обсязі використовуються у виробництві м’ясних, 

рибних, хлібобулочних виробів та інших харчових 

продуктів і це вимагає подальших досліджень. 
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Анотація. У статті узагальнені напрацювання науковців і практиків щодо використання рослинних ан-

тимікробних добавок у виробництві сучасних активних упаковок, що сприяє подовженню терміну придат-

ності харчових продуктів. У таропакувальній промисловості особливу увагу приділяють створенню інновацій-

них плівкових матеріалів, які нетоксичні, легко утилізуються та здатні забезпечити ефективний захист про-

дуктів харчування від мікробіологічного псування. Підкреслено актуальність використання рослинних екс-

трактів та ефірних олій, які характеризуються високою бактерицидною властивістю та безпечністю. Біль-

шість рослинних екстрактів та ефірних олій містять дубильні речовини, терпеноїди, алкалоїди, флавоноїди, 

глікозиди та поліфеноли, що проявляють бактерицидні і фунгіцидні властивості. Завдяки цьому дані добавки 

забезпечують мікробіологічну безпеку харчових продуктів, адже створюють додатковий бар’єр і сповільня-

ють ріст поверхневої мікрофлори. Отримані теоретичні напрацювання підтверджують перспективність 

використання у виробництві активних упаковок екстрактів та ефірних олій з рослинних матеріалів, включаю-

чи листя, квіти, коріння, плоди, кору тощо. В якості антимікробних добавок найчастіше рекомендують вико-

ристовувати ефірні олії й екстракти пряно-ароматичних рослин (орегано, часник, кориця, розмарин, гвоздика, 

куркума, мускатний горіх тощо). 
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Постановка проблеми. Псування більшості 

харчових продуктів при зберіганні пов’язане з на-

явністю у них різних мікроорганізмів. Вони можуть 

потрапити у харчовий продукт на будь-якій стадії 

технологічного процесу – при виробництві, на 

стадії упакування, зберігання або реалізації. 

Зниження кількості мікроорганізмів у харчових 

продуктах проводять різними технологічними 

прийомами – фізичними, хімічними та комбінова-

ними.  

Один із інноваційних способів вирішення           

проблеми мікробіологічного забруднення харчових 

продуктів – це розробка і створення харчових упа-

ковок, які характеризуються комплексом ан-

тимікробних властивостей: бактерицидних і 

фунгіцидних. 

Сьогодні науковці багатьох країн ведуть пошук 

різних антимікробних компонентів, які одночасно 

були б безпечними для людини і здатними до висо-

котемпературної переробки та спорідненими до 

полімерів класу поліолефінів.  

Антимікробні сполуки – це добавки, які вико-

ристовуються для контролю біологічного погір-

шення та інгібування росту мікроорганізмів, у тому 

числі патогенних. Існує декілька груп антимікроб-

них сполук, які потенційно можуть бути введені в 

харчові плівки, включаючи хімічні агенти, при-

родні екстракти та пробіотики.  

Природна рослинна сировина є перспективним 

джерелом для виробництва різних харчових про-

дуктів багатоцільового призначення. Одночасно її 

рекомендують використовувати як сировину для 

активних упаковок, які проявляють антимікробні 

властивості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

харчовій промисловості особливу увагу приділяють 

створенню нових пакувальних матеріалів, які не-

токсичні, легко утилізуються та здатні забезпечити 

ефективний захист продуктів харчування від 

мікробіологічного псування. Особливу увагу нау-

ковці приділяють розробці та розширенню асорти-

менту активних упаковок з використанням рослин-

ної сировини з бактерицидними і фунгіцидними 

властивостями. Дослідження у цьому напрямі про-

водили такі вчені, як Снєжко А. Г., Кірш І. А., Zi-

noviadou K., Ahmad M., Gómez-Estaca J., Aguirre A., 

Salgado P.R., Alparslan Y., Yanwong S., Mahendran 

R., Widsten P. та інші. 

Постановка завдання. Рослинна сировина з 

антибактеріальними властивостями зарекомендува-

ла себе як перспективний матеріал у виготовленні 

активних упаковок. Метою статті є аналіз іннова-

ційних способів їх впливу на безпечність продуктів 

харчування, а саме: введення у пакувальний ма-

теріал рослинних антимікробних добавок у вигляді 

екстрактів та рослинних олій. Проявляючи ан-

тимікробну активність, вони забезпечують 

мікробіологічну безпеку за рахунок створення до-

даткового бар’єру і зниження росту поверхневої 

мікрофлори на продуктах. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для забезпечення населення необхідною кількістю 

харчових продуктів необхідно не тільки збільшити 

їх виробничі обсяги, але й проводити дослідження і 

розробки науково обґрунтованих ефективних тех-

нологій їх зберігання. Під дією небажаних мікроор-

ганізмів погіршується якість і скорочуються строки 

зберігання харчових продуктів. Крім того, у такому 

продукті за час його транспортування, зберігання і 

реалізації будуть нагромаджуватися токсини, які 

можуть викликати харчове отруєння, при його 

споживанні. Наприклад, відомо, що у продуктах під 

дією плісеневих грибів, які розвиваються у них, 

можуть утворюватися мікотоксини – низькомоле-

кулярні вторинні метаболіти плісеневих грибів. 

Окрім високої токсичності, більшість мікотоксинів 

мають тератогенну, мутагенну, канцерогенну і 

гепатогенну дії. 

Науковцями було узагальнено види сучасних 

діючих речовин (консервантів), які використову-

ються самостійно або в якості компонентів анти-

мікробних складових для активних упаковок [1].  

Звично у полімерну матрицю вносять наноча-

стинки металів для посилення їх антибактеріальної 

активності, але вони мають визнані недоліки, такі 

як висока вартість, токсичність, шкідливість і           

проблеми утилізації відходів. 

Для подолання цих недоліків використовують 

екологічно чисті антибактеріальні матеріали, такі 

як екстракти й ефірні олії з різних частин рослин 

для знищення грампозитивних і грамнегативних 

бактерій. 

Слід зауважити, що більшість екстрактів з рос-

линної сировини містять дубильні речовини, терпе-

ноїди, алкалоїди, флавоноїди, глікозиди та поліфе-

ноли, що мають антибактеріальну активність проти 

широкого спектра мікроорганізмів у дослідженнях 

in vitro. Екстракти, багаті галотанінами, проявля-

ють більш сильну антибактеріальну дію, ніж інші 

феноли, такі як флавоноїди. 

Одним із напрямів боротьби з мікроорга-

нізмами є включення добавок біоцидів рослинного 

походження у структуру полімерних матеріалів, що 

використовуються для виготовлення упаковки. 

У дослідженнях вчених останніх років при-

діляється велика увага створенню полімерних 

плівок з бактерицидними властивостями. В якості 

антимікробних добавок найчастіше рекомендують 

використовувати ефірні олії й екстракти пряно-

ароматичних рослин (орегано, часник, кориця, 

розмарин, гвоздика, куркума, мускатний горіх 

тощо) (табл. 1). 

Аналізуючи дані науково-технічної літератури, 

слід зауважити, що ціла низка дикорослих лікарсь-

ких рослин, що ростуть і культивуються на терито-

рії України, їх екстракти мають виражені бактери-

цидні і бактеріостатичні властивості та можуть 

бути використані у виробництві різноманітних 

харчових продуктів і активних упаковок. 

Переважну більшість екстрактів отримують з 

рослинних матеріалів, включаючи листя, квіти, 

коріння, бутони, плоди та кору. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=G%C3%B3mez-Estaca%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20688230
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Widsten%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28740295
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Рослинні СО2-екстракти поряд з основною 

функцією – надання продукту необхідних органо-

лептичних властивостей – мають антиоксидантні та 

антибактеріальні властивості. Найбільш виражений 

антибактеріальний ефект мав СО2-екстракт мускат-

ного горіху в концентрації 10-15% і СО2-екстракт 

гвоздики в концентрації 15% у складі плівок, отри-

маних із оцтовокислого розчину колагену. Таким 

чином, введення СО2-екстрактів прянощів у кола-

генові ковбасні плівки дозволяє запобігти псуван-

ню продукції, збільшивши їх терміни придатності 

[12]. Також завдяки модифікації натуральних ков-

басних оболонок водними екстрактами рослин 

(шавлії, шипшини, деревію) поліпшуються їх 

бар’єрні властивості, а це, в свою чергу, позитивно 

впливає на сенсорні характеристики смажених 

ковбас [14]. 

Бетулін і його похідні займають лідируючі по-

зиції в якості біологічно активних сполук, які про-

являють бактерицидні властивості за відношенням 

до патогенних мікроорганізмів. Аналіз результатів 

наукових досліджень показав, що введення ан-

тимікробного компоненту бетуліну в склад бага-

тошарової полімерної плівки у концентрації 0,5% і 

вище надає високу ефективність інгібування роз-

витку як БГКП, так і плісеневих грибів [13].  

Використання як модифікатора пакувального 

матеріалу бетулінвмісного екстракту берести (кори 

берези) дозволяє виконати всі основні вимоги до 

сучасної інноваційної упаковки – антимікробна 

активність до широкого спектра мікрофлори, трива-

лість антимікробної дії протягом всього життєвого 

циклу продукції, антиоксидантна активність і еко-

логічність [23]. Екстракт берести використовується 

для поверхневої обробки продукції або упаковки і 

включає у себе терпеноїди, що мають антимікробні 

властивості, які пригнічують ріст різних мікроор-

ганізмів.  

Достатньо високу антибактеріальну активність 

як до грамнегативних, так і грампозитивних мікро-

організмів мають екстракти толокнянки, бадану, 

звіробою, кори дуба. Катехіни екстракту зеленого 

чаю гальмують ріст патогенних бактерій, в тому 

числі Staphylococcus aureus, Clostridium perfringes, 

Bacillus cereus і Salmonella [17].  

Іноземними вченими в останні роки приділяла-

ся значна увага створенню полімерних плівок із 

використанням рослинної сировини, що має вира-

жені бактерицидні властивості (екстракти чорного і 

зеленого чаю, орегано, розмарину, кориці, куркуми 

тощо). 

Хітозанові плівки з додаванням куркуми, що 

характеризуються підвищеною антимікробною ак-

тивністю і жорсткістю, можуть бути запропоновані 

для упакування різних харчових продуктів [16]. 

У Мексиці проведені дослідження щодо бакте-

рицидної дії екстрактів із журавлини, чорниці, бу-

ряка, гранату, орегано, пітахайї і ресвератролу (з 

винограду), які вводили у харчові хітозан-крох-

мальні плівки. Плівки з екстрактами буряка, жу-

равлини і чорниці показали найкращу антимік-

робну активність проти різних видів бактерій і 

грибів. Харчові плівки у поєднанні з екстрактами 

(2-5%) ефективно інгібують або зменшують ріст 

мікроорганізмів [15]. 

Науковцями отримано антибактеріальні тонкі 

плівки із полікарбонату з додаванням екстрактів 

листя дерев азадірахти індійської і яблучної гуняви, 

кропиви індійської і базиліку священного. Такі 

активні плівки характеризуються відмінними анти-

бактеріальними характеристиками за відношенням 

до кишкової палички та золотистого стафілококу і 

можуть зберігати свіжість фруктів більше 11 днів 

[18].  

Розроблено активні плівки PLA-Proallium®, які 

виготовляють з полілактиду (PLA), а в якості ан-

тимікробного агента –  містять екстракт дикого 

часнику (Allium ursinum L.). Найкращу ан-

тимікробну активність виявлено у плівках з 

вмістом екстракту 5 і 6,5% Allium spp. Розроблені 

плівки знижували ріст ентеробактерій у залежності 

від концентрації. А що стосується аеробних бакте-

рій, то плівка з найбільш високою концентрацією 

активної речовини (6,5%) виявилась ефективною до 

5 днів зберігання і навіть 7 днів для плісені. Отже, 

плівка PLA-Proallium® може бути перспективним 

протимікробним активним матеріалом, особливо 

для готових до споживання салатів [19]. 

Доведено антибактеріальний ефект друкованих 

латексних покриттів, що містять екстракти, багаті 

галотанінами та іншими типами фенольних сполук, 

проти патогенних бактерій, що розвиваються на 

свіжому м’ясі та рибі. Дослідження показали, що 

покриття з екстрактами з насіння манго та з шкірки 

фейхоа можна використовувати у виробництві 

бар’єрних плівок для контролю бактерій, які об-

межують строк придатності свіжої риби і м’яса 

[20].  

Їстівна плівка з гідроксипропілметилцелюлози, 

що містить екстракт розмарину, знизила ріст Bacil-

lus subtilis. Додавання у композицію плівки екс-

трактів кориці, часнику та гвоздики значно збіль-

шило гальмівний вплив на ріст Pseudomonas fluo-

rescens, що важливо при зберіганні охолодженого 

м’яса [21]. 

Плівки на основі хітозану з окремо включени-

ми рослинними екстрактами, отриманими з дуба 

(Quercus robur), хмелю (Humulus lupulus) та бурих 

водоростей (Laminaria hyperborea), проявляють 

антибактеріальну активність проти Bacillus subtilis 

[22].  

Ефірні олії – це багатокомпонентні суміші лет-

ких органічних сполук (ароматичних, аліциклічних 

і аліфатичних карбонільних сполук, спиртів, кис-

лот, ефірів тощо), що виробляються в особливих 

клітинах різноманітних рослин і обумовлюють їх 

запах. 

Їх можна використовувати в якості ароматиза-

торів для харчових продуктів. Але включення да-

них ефірних олій безпосередньо у продукти як 

харчові консерванти часто обмежене внаслідок 

занадто насиченого їх смаку й аромату. Для 

вирішення цієї проблеми ефірні олії рекомендують 

додавати в їстівні плівки. Одночасно деякі ефірні 
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олії мають ще й бактерицидні властивості, що є 

перспективою для їх використання у виробництві 

активних упаковок як натуральних харчових кон-

сервантів.  

Науковцями було досліджено антимікробні 

властивості ефірних олій, а саме: ореганової [3, 5], з 

бергамоту і лимонної трави [7], гвоздики [8, 9], 

чебрецю [4] та інших, які вводили у склад активних 

плівок.  

Антимікробну активність ефірних олій можна 

пояснити наявністю у них основних фенольних 

сполук, таких як тимол, евгенол, карвакрол, або 

терпенових сполук (α-пінен, β-пінен, 1,8-цинеол, 

ментол, ліналоол), які знаходяться у концентраціях 

до 85%. Різні типи ефірних олій характеризуються 

відмінностями у своїх основних сполуках і тому 

мають різну здатність зв’язувати мембранні білки 

мікробних клітин і змінювати мембранну проник-

ність. 

Розроблено їстівні плівки на основі желатину з 

риб’ячої шкіри з додаванням ефірної олії м’яти 

перцевої та цитронели, які проявляють відмінні 

антибактеріальні властивості як проти золотистого 

стафілокока, так і кишкової палички [2]. Слід за-

уважити, що желатинова плівка з олією м’яти про-

являла кращу антибактеріальну активність, ніж її 

аналог з олією цитронели, оскільки м’ята перцева 

містить більшу кількість фенольних компонентів 

[2]. 

Досліджено вплив плівкового покриття на ос-

нові желатину у поєднанні з ефірною олією з             

апельсинової кірки на збереженість глибоководних 

рожевих креветок. Підтверджена ефективність 

застосування плівкового покриття з ефірною апель-

синовою олією, що сприяло пригніченню розвитку 

патогенної мікрофлори та подовженню терміну 

збереження креветок у цій плівці до 15 днів [11]. 

Желатинова плівка з шкіри єдинорога, яка міс-

тить олію бергамоту та лимонної трави у різних 

концентраціях, проявляє антибактеріальні власти-

вості проти грампозитивних (С. aureus та L. 

monocytogenes) та грамнегативних бактерій (E. coli 

та S. typhimurium) [7]. 

Антимікробні білкові плівки із тритікале з до-

даванням ореганової ефірної олії проявляли високу 

антиоксидантну активність щодо грампозитивних 

(Staphylococcus aureus) та нижчу до грамнегативних 

бактерій (Escherichia coli та Pseudomonas 

aeruginosa) [5]. Науковцями досліджено вплив ак-

тивних білкових соняшникових плівок з додаван-

ням ефірних олій гвоздики на збереженість котлет з 

сардин. Використання таких активних плівок при 

зберіганні охолоджених сардинових котлет сприяє 

гальмуванню автоокислення ліпідів риби і сповіль-

ненню росту загальних мезофільних мікроорганіз-

мів, що підтверджує ефективність їх використання 

для подовження терміну зберігання харчових про-

дуктів [9]. 

Результати науковців також вказують на ефек-

тивність використання антимікробних плівок із 

сироваткового білка з додаванням ефірної олії оре-

гано для подовження терміну придатності свіжої 

яловичини [3]. Запропоновано використання суміші 

ефірних олій часнику і чебрецю (понад 2%) у ви-

робництві зеїнових плівок, які інгібують активність 

таких патогенних мікроорганізмів, як Enteropatho-

genic Escherichia coli (EPEC), Listeria 

monocytogenes, Salmonella Enteritidis і Staphylococ-

cus aureus. Доведено перспективність використання 

відповідних ефірних олій у покращенні властивос-

тей плівок, сприяючи збереженню якості харчових 

продуктів та збільшенню їх терміну придатності 

[6]. 

Найпоширенішими ефірними оліями у біоло-

гічних матеріалах плівок є кориця, гвоздика, імбир, 

лимонна трава, майоран, орегано, шавлія, чебрець 

тощо. Вони проявляють бактерицидну дію проти 

багатьох патогенних мікроорганізмів.  

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, ґрунтую-

чись на результатах багатьох досліджень, можна 

зробити висновок, що використання натуральної 

рослинної сировини у виробництві активних упако-

вок сприяє запобіганню псування харчових про-

дуктів, пригнічуючи розвиток різних мікроор-

ганізмів, що в кінцевому результаті дозволяє 

збільшити термін їх придатності. Одночасно за-

стосування антимікробних упаковок дозволяє зни-

зити втрати і забезпечити збереження якості і без-

печності харчових продуктів у процесі транспорту-

вання, зберігання і реалізації. Враховуючи доступ-

ність більшості представлених видів сировини з 

антимікробними властивостями, вважаємо, що 

вітчизняні виробники харчових продуктів та паку-

вальних матеріалів можуть широко впроваджувати 

результати представлених досліджень.  
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ОРГАНОЛЕПТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ХЛІБА ПШЕНИЧНОГО,  

ЗБАГАЧЕНОГО ПРОДУКТАМИ ПЕРЕРОБКИ ГАРБУЗА 
 

Анотація. Одним із перспективних напрямів підвищення якості, безпечності, харчової цінності та засво-

ювання, розширення асортименту, збагачення нутрієнтами хліба та хлібобулочних виробів є використання 

нових нетрадиційних видів рослинної сировини, яка містить збалансований комплекс мінеральних речовин, ві-

тамінів та інших біологічно цінних сполук, а також характеризується високими поживними, смаковими та 

іншими властивостями. Водночас важливе значення мають органолептичні властивості виробів, що одержані 

за новими рецептурами. Особливого значення набуває флейвор – комплексне відчуття у порожнині рота люди-

ни, яке виникає під час дегустації і зумовлене смаком, запахом і текстурою. За профілем флейвору можна 

визначити вплив складу сировини, умов зберігання, технології виготовлення на смаковитість хлібобулочних 

виробів. Метою дослідження була розробка рецептури та оцінка показників споживних властивостей хлібобу-

лочного виробу функціонального призначення з рослинними добавками. Особливість даного дослідження - ви-

вчення різних різновидів і сортів гарбуза, а також можливість їх застосування для збагачення хлібобулочних 

виробів пектиновими речовинами, вітамінами, зокрема ß – каротином. Для визначення впливу напівфабрикатів, 

виготовлених із гарбуза, на показники якості хліба пшеничного проводили пробне випікання за загальноприйня-

тою методикою наукових досліджень в акредитованій лабораторії якості зерна Полтавської державної агра-

рної академії. 

 

Ключові слова: хліб пшеничний, органолептичне оцінювання, запах, смак, флейвор, дескриптор. 

 

Yudicheva O. P., 

olga.iudicheva@gmail.com, ORCID ID: 0000-0003-4421-3318,Researcher ID F-4284-2017, 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Studies and Commercial 

Activities in the Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture, Kyiv 

 

Kalashnyk O. V., 

kalashnik1968@meta.ua, ORCID ID: 0000-0001-9281-2564, Researcher ID F-2434-2017, 



Herald of Lviv University of Trade and Economics. Technical Sciences. № 23, 2020 

 

137 
 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava 

State Agrarian Academy, Poltava 

 

Moroz S. E., 

smor@meta.ua, ORCID ID: 0000-0001-7180-3060, 

Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship and Law, Poltava State 

Agrarian Academy, Poltava 

 

Rybalko O. A., 

aleksandra_rybalko@ukr.net, ORCID ID: 0000-0001-6627-4475, Researcher ID: AAJ-3059-2020, 

Chemist of the Laboratory of Physical and Chemical Tests, State Enterprise Scientific Research Test Center 

of Food Products “Poltava Regional Scientific and Technical Center for Standardization, Metrology and 

Certification”, Poltava 

 

Korsun A. V., 

lkpb@ukr.net, ORCID ID: 0000-0001-9952-6069, 

Head of the Safety Indicators Control Laboratory, State Enterprise Scientific Research Test Center of Food 

Products “Poltava Regional Scientific and Technical Center for Standardization, Metrology and Certifica-

tion”, Poltava 
 

ORGANOLEPTIC ASSESSMENT OF WHEAT BREAD ENRICHED WITH 

PUMPKIN PROCESSING PRODUCTS  
 

Abstract. One of the promising directions of improving the quality, safety, nutritional value and digestion, 

expanding the range, nutrient enrichment of bread and bakery products is the use of new non-traditional types of 

vegetable raw materials, which contains a balanced mix of minerals, vitamins and other biologically valuable 

compounds, and is characterized by high nutritional, gustatory and other properties. At the same time, the organoleptic 

properties of the products obtained with the help of new recipies are important. Of particular importance is the flavor - 

a complex sensation in the oral cavity of a human, which occurs during the tasting and is conditioned by taste, smell 

and texture. According to the flavor profile, it is possible to determine the influence of raw materials composition, 

storage conditions, manufacturing technology on the taste of bakery products. The purpose of the study was to develop 

a recipe and evaluate the consumption characteristics of functional bakery products with plant additives. The 

peculiarity of this study is the research of different types and varieties of pumpkin, as well as the possibility of its use for 

the enrichment of bakery products with pectic substances, vitamins, in particular ß - carotene. To determine the impact 

of semi-finished products made from pumpkin on the quality of wheat bread  a trial baking was carried out according to 

the standard method of scientific research in the accredited Grain Quality Laboratory of the Poltava State Agrarian 

Academy. 
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Постановка проблеми. З кожним роком все 

більше українців стають прихильниками здорового 

харчування та підтримання фізичної форми. Нині 

сформувалося молоде покоління, яке надає перева-

гу повноцінним продуктам харчування на нату-

ральній основі з природними смаками й ароматами. 

В Україні хліб є найбільш часто вживаним хар-

човим продуктом, який необхідний для життєдіяль-

ності людини. Сучасний науковий досвід свідчить 

про те, що одним із шляхів ефективного поповнення 

недостатньої кількості вітамінів та мінеральних 

речовин, що надходять з традиційним раціоном, є 

збагачення цими нутрієнтами продуктів масового 

споживання, і хліба зокрема [1-2]. Оскільки хліб є 

щоденним продуктом харчування, споживачів все 

частіше цікавлять питання натуральності його ре-

цептурного складу та відсутності харчових добавок.  

Дослідження, результати якого подані у статті, 

є частиною науково-дослідних тем: “Економічний, 

організаційний та правовий механізм підтримки і 

розвитку підприємництва” (номер державної реєст-

рації 0117U003103) та “Інноваційні та ресурсозбе-

рігаючі технології харчових виробництв” (номер 

державної реєстрації №0115U006745). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-

разі для виготовлення хліба, поряд із традиційною, 

використовують і нетрадиційну сировину, яка не 

тільки може змінювати смак, запах та аромат хліба, 

а ще й надає хлібу необхідні для людини власти-

вості, підвищує його харчову цінність [3]. 
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До функційних інгредієнтів висувають особливі 

вимоги щодо здатності зменшувати харчову цін-

ність продукту, безпечності з точки зору збалансо-

ваного харчування тощо [4]. Цим вимогам відпові-

дають напівфабрикати, що виготовлені з гарбуза, 

оскільки при високому вмісті пектинових речовин 

мають значний вітамінний комплекс (зокрема, ка-

ротиноїди) [5]. 

Дослідженням впливу різних видів гарбузового 

пюре на органолептичні показники якості хліба 

пшеничного присвячені роботи [4-9]
. 

Покращення органолептичних показників бу-

лочок (колір, пористість, еластичність м’якушки, 

форма) за рахунок додавання пюре гарбуза у тісто 

зафіксовано у дослідженні [4]. У роботі зроблене 

припущення, що це покращення відбулося за раху-

нок лимонної кислоти, якою оброблялося пюре 

гарбуза і яка бере участь в окисленні сульфгідриль-

них груп білків борошна.  

Метою роботи [5] була розробка рецептури та 

оцінка показників споживних властивостей хлібо-

булочного виробу функціонального призначення з 

рослинними добавками. Особливість даного дослі-

дження - вивчення різних різновидів і сортів гарбу-

за, а також можливість їх застосування для збага-

чення хлібобулочних виробів пектиновими речови-

нами, вітамінами, зокрема ß – каротином. Аналіз 

отриманих у ході дослідження даних показав, що 

додавання в тісто пюре гарбуза призводить до по-

ліпшення органолептичних показників хлібобулоч-

ного виробу (поліпшується колір, пористість, елас-

тичність м’якушки, форма). 

Аналіз даних досліджень [6] щодо виробництва 

продуктів функціонального призначення показав, 

що традиційно продукти переробки плодово-

ягідної та овочевої сировини використовуються при 

виробництві хлібобулочних виробів з борошна. У 

зв’язку з цим дослідженнями було встановлено 

вплив різних дозувань гарбузового пюре і гарбузо-

вого порошку на підвищення органолептичних і 

фізико-хімічних показників якості хліба з цільного 

зерна пшениці. Окрім того, введення гарбузових 

добавок в рецептуру зернового хліба покращило 

пористість (на 1%), питомий обсяг (на 7,1%) та 

збереження свіжості хліба. 

У роботі Атамуратової Т. І. [7] були обґрунто-

вані шляхи застосування продуктів переробки гар-

буза для виготовлення хліба, під час переробки 

борошна із зниженими хлібопекарськими власти-

востями. Також було встановлено, що використан-

ня гарбузової сировини, що містить комплекс біо-

логічно активних речовин, дозволяє не тільки ці-

леспрямовано покращити показники якості хліба, 

його біологічну цінність, але й сприяє скороченню 

технологічного процесу, покращує переробку бо-

рошна з некондиційної сировини тощо. 

Під час оцінювання зовнішнього вигляду і сма-

кових якостей хліба з додаванням пюре гарбуза 

авторами [8] був відмічений солодкий смак із гар-

монійним присмаком гарбуза і слабо відчутний 

запах гарбуза. Також у ході дослідження було ви-

значено вплив введення пюре гарбуза на підйомну 

силу дріжджів, кислотність тіста і тривалість його 

бродіння, з’ясовано вплив введення пюре гарбуза 

на температуру, вологість тіста (знизилася від 0,5 

до 1,7 % залежно від збільшення введення пюре) і 

вихід готових виробів. У ході дослідження встано-

влено, що за рахунок додавання пюре гарбуза не 

тільки збільшується вихід готових виробів, а й 

відбувається їх збагачення харчовими волокнами, 

вітамінами і мікроелементами.  

Отже, аналіз наукових публікацій показав, що 

вчені активно працюють над розробкою нових 

рецептур, які збагачують хліб продуктами перероб-

ки гарбуза, оцінюють його споживні властивості. 

Нами були розроблені та випробувані рецептури 

хліба пшеничного з додаванням напівфабрикатів 

гарбуза, отриманих різними способами. Окрім того, 

нами був використаний зареєстрований у 2010 році 

гарбуз мускатний Доля (Автори: Колесник І. І., 

Заверталюк В. Ф., Полівода Л. І., Білай О. В.) Дніп-

ропетровської дослідної станції Інституту овочів-

ництва і баштанництва НААН. За даними селекціо-

нерів, він містить цукрів – 5,0-6,5%, каротину – 

14,6-19,2 мг% [10]. 

Постановка завдання. Провести оцінювання 

показників органолептичних властивостей зразків 

хліба пшеничного, виготовленого за новими рецеп-

турами, та створити їх сенсорний профіль. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Об’єктами дослідження були такі зразки хліба 

пшеничного: 

1 – контроль, виготовлений за традиційною ре-

цептурою; 

2 – із додаванням соку гарбузового; 

3 – із додаванням пюре гарбузового; 

4 – із додаванням пюре гарбузового відвареного. 

Для визначення впливу напівфабрикатів, виго-

товлених із гарбуза, на показники якості хліба 

пшеничного проводили пробне випікання за за-

гальноприйнятою методикою наукових досліджень 

в акредитованій лабораторії якості зерна Полтавсь-

кої державної аграрної академії. 

У процесі виробництва хліба використовували 

наступні інгредієнти та рецептуру: борошно пшени-

чне вищого сорту (300 г); дріжджі пресовані (15 г); 

сіль кам’яна (4 г); гарбузовий сік (250 мл) або пюре 

з подрібненої м’якоті гарбуза (245-250 г), або пюре 

із запеченої м’якоті гарбуза (230-250 г) [11].  

Як бачимо, у рецептурі хліба пшеничного не 

використовували цукор. Його повністю замінюють 

цукри, що містяться у напівфабрикатах, виготовле-

них із гарбуза. Окрім того, у зразках гарбузовий сік 

та пюре додавалися у сирому вигляді для того, щоб 

під час термічної обробки не втрачати бета-

каротин.  

Для оцінювання органолептичних показників 

якості дослідних зразків хліба використали загаль-

ноприйняті методики та нормативні документи 

(ДСТУ 7044:2009 [12], ДСТУ-П 8536:2015 [13]. 

Для візуалізації та більш повного уявлення про 

стан м’якушки було здійснено макро- і мікроскопі-

чне дослідження структури зразків хліба пшенич-

ного, отриманого за новими рецептурами (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Результати дослідження показників зовнішнього вигляду зразків хліба пшеничного, виготовленого з 

додаванням напівфабрикатів гарбуза 

Зразки Зовнішній вигляд 
Структура 

макро- мікро- (до ×500) 

1 

(контроль) 

   

2 

   

3 

   

4 

   

 

 

Мікрофотографії м’якушки зразків хліба пше-

ничного дозволили зробити висновок про те, що їх 

міжпорові стінки складаються з суцільної маси 

коагульованого під час випікання білка у вигляді 

просторових витягнутих плівок, при цьому відсутні 

помітні окремі гранули крохмалю.  

Забарвлення скоринки було оцінено за ступе-

нем її інтенсивності. Колір м’якушки визначали 

при денному освітленні. Хліб попередньо розрізали 

ножем-пилкою на дві рівні частини, при цьому 

звертали увагу на колір м’якушки і його відтінки. 

Відзначали і рівномірність його забарвлення і стан 

м’якушки.  

Структуру пористості оцінювали з урахуванням 

величини пор, рівномірності розподілу їх на по-

верхні зрізу м’якушки і товщини міжпорових сті-

нок. За крупністю пористість м’якушки характери-

зується як дрібна, середня і велика; по рівномірнос-

ті – рівномірна, нерівномірна; по товщині стінок 

пор – тонкостінна, середня, товстостінна. При цьо-

му відзначали наявність пустот і ущільнень.  

Аромат (запах) і смак визначали під час прове-

дення дегустації хліба. При цьому критеріями           

оцінки аромату і смаку служили характерність 

(специфічність для даного рецептурного варіанта) і 

ступінь вираженості цих показників. Запах і смак 

визначали розжовуванням хліба. Смак і запах може 

бути нормальним, кислим, прісним, гіркуватим або 

зі стороннім, що не характерно для даного виду 

виробу, присмаком. Наявність хрускоту свідчить 

про наявність у хлібі мінеральних домішок. Розжо-

вуваність визначається також під час дегустації. 

При цьому звертають увагу на комкуватість, соко-

витість або сухість, ніжність або грубість, крошку-

ватість або клейкість м’якушки. У хлібі не допус-

каються сторонні включення, хруст від мінеральної 

домішки, ознаки хвороб. Стороннє включення – це 

включення в м’якушки хлібобулочного виробу, що 

обумовлене візуально і є небезпечним для життя і 

здоров’я людини. Хрускіт від мінеральної домішки 

– хруст, який визначається під час розжовування 

[14]. Результати дослідження органолептичних 

показників якості зразків хліба пшеничного, збага-

ченого напівфабрикатами гарбуза, представлені в 

таблиці 2. 
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Таблиця 2 

Органолептичні показники якості хліба пшеничного, виготовленого з додаванням  

напівфабрикатів гарбуза  

Показники 

Значення показника 

за ДСТУ 7517:2014 [15] 1 (контроль) 2 3 4 

Форма 

Відповідає формі, в якій 

проводили випікання, з 

дещо випуклою верхньою 

скоринкою без бокових 

випливів 

Форма хліба правильна, прямокутна, не розпливчаста, без 

напливів, відповідає виду виробу 

Поверхня 

Гладка або шорстка, без 

забруднення. Без великих 

тріщин і великих підривів 

Гладка, без великих тріщин і підривів 

Колір 

Від світло-жовтого до 

темно-коричневого, без 

підгорілості 

Скоринка 

золотисто-

жовта, верхів-

ка – світло-

коричнева, без 

підгорілостей 

Скоринка 

золотисто-

жовта, вер-

хівка – 

світло-

коричнева, 

без підгорі-

лостей 

Скоринка 

жовта, верхі-

вка – світло-

коричнева, 

без підгоріло-

стей 

Скоринка 

жовта, вер-

хівка –

коричнева, 

без підгорі-

лостей 

Стан 

м’якушки 

Пропечена, еластична, не 

волога на дотик, з розви-

нутою пористістю, без 

слідів непромісу й ущіль-

нення 

Пропечена, не липка, не волога на дотик, без непромісів, після 

натискання форма вирівнюється 

Смак і запах 

Властивий цьому виду 

хліба, без стороннього 

присмаку і запаху 

Запах пше-

ничного хліба, 

без сторон-

нього присма-

ку і запаху 

Запах пше-

ничного 

хліба, із 

вираженим 

гарбузовим 

і інтенсив-

ним мускат-

ним запа-

хом  

Запах пшени-

чного хліба, 

із приємним і 

гармонійним 

гарбузовим, 

мускатним, 

горіховим 

запахом  

Запах пше-

ничного хлі-

ба, із помірно 

вираженим 

гарбузовим 

присмаком і 

запахом 

 

 

За результатами досліджень встановлено, що 

дослідні зразки хліба мають овальну форму, світло-

коричневий колір, стан поверхні − гладка, без трі-

щин. Стан м’якушки характеризується як помірно 

крупний рівномірний. Колір м’якушки дослідних 

зразків - від білого з жовтуватим відтінком до яск-

раво-жовтого з жовтогарячим відтінком. Від стану 

м’якушки хліба залежить те, наскільки повно і 

швидко хліб, що потрапить до шлунку і кишечника 

людини, буде засвоюватися її організмом. Добре 

розвинена, рівномірна, тонкостінна пористість 

хліба сприяє максимальному проникненню травних 

соків і покращує перетравлюваність і засвоюваність 

їжі. 

Під час проведення досліджень дефектів смаку 

та запаху нами не виявлено. Таким чином, всі зраз-

ки хліба відповідали вимогам ДСТУ 7517:2014 [15], 

жоден зразок не мав дефектів форми.  

Для об’єктивного оцінювання органолептичних 

показників зразків хліба пшеничного з додаванням 

напівфабрикатів гарбуза доцільно використати 

метод профільного аналізу. Його сутність полягає у 

тому, що під час об’єднання окремих нюхових, 

смакових та інших стимулів утворюється так звана 

смаковитість продукту. Якщо провести виділення 

найбільш характерних для дослідного зразка еле-

ментів смаку, то можна встановити його профіль 

флейвору і визначити вплив складу сировини, умов 

зберігання, технології виготовлення на його смако-

витість. Флейвор – це комплексне відчуття у по-

рожнині рота людини, яке виникає під час дегуста-

ції і зумовлено смаком, запахом і текстурою зразка. 

Більшої об’єктивності профільному аналізу на-

дає використання базового зразка для порівняння 

(гіпотетичного, “ідеального” зразка). Під таким 

зразком розуміють харчовий продукт, який макси-

мально відповідає вимогам споживачів цільової 

групи. 

Для створення профілів використали ДСТУ ISO 

6564:2005 [16]. Гіпотетичний еталон описували за 

результатами анкетування цільової аудиторії              

споживачів, що купує хліб щодня, яким було за-

пропоновано перелік із 20 дескрипторів. Завдання 

полягало у тому, щоб споживачі обрали найбільш 
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значимі для хліба. На підставі одержаних даних 

склали панель дескрипторів і портрет флейвору 

гіпотетичного еталону хліба. Дегустацію проводи-

ли комісією у складі 7 осіб, за результатами якої, 

після попередньої обробки, складали профіль 

флейвору розроблених зразків хліба і контролю. 

Для побудови профілю продукту (дескриптора) 

дегустаційній комісії пропонувалося кількісно оці-

нити величини обраних дескрипторів за заданою 

шкалою. Словесна балова шкала має наступний 

вигляд:  

 0 – ознака відсутня; 

 1– ледь відчувається;  

 2 – слабка інтенсивність;  

 3 – помірна інтенсивність;  

 4 – сильна;  

 5 – дуже сильна інтенсивність. 

Згідно з результатами вивчення споживчих пе-

реваг було визначено панель дескрипторів смако-

витості хліба, яка включала наступні характеристи-

ки: 

 запаху – гарбузовий, мускатний, приємний, 

гармонійний; 

 смаку – солодкий, горіховий, кремовий; 

 стану м’якушки – м’яка, ніжна, суха. 

У таблиці 3 наведено результати оцінювання 

дескрипторів. 

Результати досліджень, що наведені у таблиці 

3, свідчать про те, що приємність і гармонійність 

запаху найбільш характерні для зразка 3 (хліб пше-

ничний з додаванням гарбузового пюре). У цьому 

зразку найменше відчувається гарбузовий (1, 2 

бали) запах. Також зразок 2 одержав максимальну 

оцінку за солодкість, мускатний запах, горіховий та 

кремовий смак і м’яку консистенцію. 

Зразок 2 (хліб пшеничний з додаванням соку 

гарбузового) більш суттєво відрізнявся від гіпоте-

тичного зразка. Він мав виражений гарбузовий              

(3,8 бали) і інтенсивний мускатний запах (2,2), що 

вплинуло на гармонійність (1,6 бали). Максимальна 

оцінка у цього зразка за солодкість. 

Зразок 4 (хліб пшеничний з додаванням пюре із 

варених гарбузів) відрізнявся від еталонного зразка 

досить вираженим гарбузовим смаком (3 бали), 

помірною гармонійністю (3 бали). Максимальну 

кількість балів одержав за горіховий смак та мус-

катний аромат. 

Сенсорний профіль контролю (хліб пшеничний, 

випечений за традиційною рецептурою). Відрізняв-

ся відсутністю гарбузового і мускатного тону. 

З метою більш цілісного сприйняття одержаних 

результатів були побудовані розгорнуті профіло-

графи флейвору розроблених зразків хліба                     

(рис. 1-2). 

 

 

Таблиця 3 

Профільний аналіз флейвору зразків хліба пшеничного, що досліджувалися  

№ де-

скрип- 

тора 

Показник 
Характеристика 

дескриптора 

Інтенсивність характеристик зразків, бал 

еталон 
1 

(контроль) 
2 3 4 

1 

Запах 

Гарбузовий 
1,0 0 3,8 1,2 3,0 

2 
Мускатний 

2,0 0 2,2 2,0 2,0 

3 
Приємний 

5,0 2,6 2,8 4,8 3,6 

4 
Гармонійний 

5,0 3,6 1,6 4,4 3,0 

5 

Смак 

Солодкий 
3,0 2,0 3,0 3,0 2,7 

6 
Горіховий 

2,0 0,6 1,7 2,0 2,0 

7 
Кремовий 

2,0 0,6 1,5 2,0 2,4 

8 

Стан 

м’якушки 

М’яка 
5,0 4,2 4,6 5,0 4,8 

9 
Ніжна 

4,0 4,2 3,5 3,8 3,8 

10 
Суха 

4,0 3,8 3,0 3,6 3,2 
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Рис. 1. Профілограма флейвору контрольного зразка 

 

 
1      2 

 
3 

Рис. 2. Профілограма флейвору хліба пшеничного з додаванням: 1 – свіжого гарбузового соку (зразок 2); 

2 – свіжого гарбузового пюре (зразок 3); 3 – пюре із варених гарбузів (зразок 4) 

 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Таким чином, розробле-

ні зразки хліба пшеничного з додаванням свіжого 

гарбузового пюре (зразок 3) і пюре із варених гар-

бузів (зразок 4) за органолептичними властивостя-

ми найбільш наближені до еталону (гіпотетичного 

зразка), а отже, відповідають сподіванням цільової 

категорії споживачів. 

Дане органолептичне оцінювання було почат-

ковим етапом комплексного дослідження хліба 

пшеничного, виготовленого за новими рецептурами 

з додаванням напівфабрикатів гарбуза, отриманих 

різними способами. Подальші дослідження будуть 

спрямовані на вимірювання та аналіз фізико-

хімічних показників якості, показників безпечності 

даних зразків хліба, а також вдосконалення його 

рецептур.  
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ГАРМОНІЯ ПИВА ТА ЇЖІ 
 

Анотація. Ринок крафтового пива в Україні змінився. Виникають нові пивоварні, проводяться фестивалі і 

конкурси. Для власників малих пивоварень пиво – це більше ніж просто напій, це творчість. Для сучасних людей 

– напій, що допомагає спілкуватися. Пиво може бути прекрасним напоєм саме по собі, але справжня сила пе-

реконання – у поєднанні його з їжею. В даній роботі ми намагалися навести приклади вдалого поєднання пива 

та їжі. Поєднання деяких сортів пива зі стравами дозволяє досягати найбільш приємного смакового відчуття 

– умамі (Umami). Щоб насолодитися усіма відтінками смаку й аромату улюбленого напою, потрібно 

пам’ятати про принципи підбору страв до пива, а саме: поєднувати силу з силою. Для кожної страви можна 

підібрати пиво, треба лише памʼятати основні критерії для вибору: однакова насиченість, пошук посилень і 

спорідненості, використання контрастів. Як і в закусках, в основних стравах потрібно звертати увагу на 

головний складник, спосіб приготування, соус і гарнір, адже всі вони впливають на загальну насиченість смаку 

і стиль страви. Чим міцніше пиво, тим більш насиченим смаком і більшою калорійністю повинна володіти 

їжа. Добре, якщо їжу і напої об’єднує щось спільне в смаку й ароматі. Пиво та їжа добре поєднуються, коли 

мають спільні присмаки чи аромати. Проте, щоб навчитися добре поєднувати пиво та їжу, потрібно практи-

куватися. Адже жодні писані закони не замінять справжніх відчуттів. 
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HARMONY OF BEER AND FOOD 
 

Abstract. The craft beer market in Ukraine has changed. New breweries are emerging, festivals and competitions 

are being held. For small breweries owners, beer is more than just a beverage, it's an art. For modern people – a bev-

erage that helps to communicate. Beer may be a great beverage in itself, but the true power of persuasion is in it com-

bination with food. In this work we tried to give examples of beer and food successful combination. The combination of 

some varieties of beer with dishes allows to achieve the most pleasant taste – Umami. To enjoy all the flavors and aro-

mas of the favorite beverage, it is necessary to keep in mind the principles of selection of dishes for beer, namely to 

combine strength with strength. It is possible to choose a beer for each dish. It is important to remember the basic crite-

ria for selection: equal richness of taste, search for amplifications and affinity, use of contrasts. As with snacks, in the 

main course it is necessary to pay attention to the top ingredient, method of preparation, sauce and garnish, because 

they all influence the overall richness of taste and style of the dish. The stronger the beer, than the richer the taste and 

the greater the calorie content the food must have. It is good when food and beverage have something in common in 

taste and aroma. Beer and food go well when they share common smack or flavor. However, to learn how to combine 

beer and food well the practice is needed. After all, no written laws will replace true feelings. 
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Постановка проблеми. Пиво – ігристий, осві-

жаючий, слабоалкогольний напій із характерним 

хмельовим ароматом і приємним смаком. Діоксид 

вуглецю добре вгамовує спрагу, гіркі речовини 

хмелю стимулюють травлення їжі; вуглеводи, біл-

ки, вітаміни, органічні кислоти обумовлюють хар-

чову цінність цього напою. Так, калорійність 1 дм
3
 

світлого пива дорівнює 1700-2200 кДж, темного – 

3400 кДж[1,2,5]. 

Незважаючи на високу калорійність, пиво доб-

ре поєднується з їжею. Серед неохопних широт 

ароматів, смаків, текстур, міцності і кольорів                

завжди знайдеться щось, що надасть потрібного 

контрасту чи гармонійно підкреслить смак будь-

якої страви. Від солодкого до гіркого і аж до кисло-

го, пиво спокушає тисячами найрізноманітніших 

ароматів, що відповідають більшій частині гур-

манського словникового запасу, і має набагато 

більше варіантів поєднань, ніж вино. Майже будь-

яка страва знайде собі пивну пару, що, в свою чер-

гу, не можна сказати про вино. Адже найрізнома-

нітніші експерти опускали руки після спроб поєд-

нати вина, наприклад, з овочами, грибами, гостри-

ми стравами і т.д. 

Оскільки технологія пива полягає у викорис-

танні різних типів солоду (від світлого до кара-

мельного і паленого), то воно має аромат, схожий 

на приготовлену їжу. І його хлібні, підсмажені, 

карамельні, підпалені ноти резонують з багатьма 

продуктами. Складовою частиною пива є хміль, 

який має унікальні цілющі властивості для людини, 

крім того, дякуючи хмелю, пиво має приємний 

аромат, смак і краще зберігається. 

Хміль додає трав’янистих, цитрусових, фрукто-

вих і смолистих відтінків [3]. Завдяки дріжджам у 

пиві проявляються м’які або бурхливі відтінки 

фруктів і прянощів, від теплих обіймів цинамону і 

гвоздики до стриманого чорного перцю. 

Є також пиво, в якому є спеції, від пряних ва-

ріантів до незліченних варіантів пива з додаванням 

фруктів, горішків, кави, шоколаду, до ванільної 

дивовижі, якої пиво набуває у бочці з-під бурбону 

[10]. 

На жаль, у пиві немає одного простого правила, 

подібного до канонічного “червоні вина пасують до 

м’яса, білі – до риби”. 

Отже, щоб визначити основи поєднання страв 

та пива, нам потрібно заглибитися в особливості 

сприйняття смаків, але цей крок покликаний 

оцінювати загальне враження. Адже пиво та їжа 

поєднуються згідно з правилами “здорового глуз-

ду”. Тому в даній роботі ми намагалися навести 

приклади вдалого поєднання пива та їжі, щоб от-

римати максимальну насолоду.  

Об’єкт дослідження – пиво, страви для пива. 

Предмет дослідження – смаки пива та страв. 

Мета дослідження – дослідити поєднання пива 

та їжі. 

Методи дослідження – органолептичні показ-

ники пива та їжі. 

 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.          

Поєднання деяких сортів пива зі стравами дозволяє 

досягати найбільш приємного смакового відчуття - 

умамі (Umami) [10]. Умамі (Umami) – це слово 

служить для визначення одного з п’яти основних 

смаків, а саме: пікантного, що йде поряд з солод-

ким, солоним, кислим та гірким. В перекладі з 

японської дане слово перекладається як “приємний 

смак”. 

Основними речовинами умамі є глутамат, іно-

зінат та гуанілат. Саме наявність даних речовин в 

продуктах, при взаємодії зі смаковими речовинами 

на язику, викликає подібний приємний смак. Від-

чуття умамі викликає секрецію слини та травних 

соків, полегшуючи засвоєння білку. Смак умамі 

береться з глутаматів та групи хімічних речовин 

під назвою рибонуклеотиди, які спостерігаються у 

багатьох видах їжі природно. Коли об’єднуються 

різні інгредієнти, дають умамі, вони доповнюють 

один одного і страва за смаком виявляється кра-

щою. 

Umami (умамі) має м’який “білковий” смак і 

тривалий післясмак, який він викликає, дуже              

складно описати. Його аромат м’ясистий – ніби зі 

смаком бульйону, приємний, пікантний, умамі 

покриває всю частину язика і викликає сильне сли-

новиділення. 

Смак умамі пікантний і частіше за все асоцію-

ється з м’ясними виробами, морепродуктами і де-

якими овочами і сирами, такими як шинка, анчоу-

си, сушена скумбрія, а також помідори, гриби і 

деякі сири. 

Поєднання пива та їжі – це один з основних 

трендів, яким займаються значна кількість дослід-

ників. Кожен з авторів має різні підходи до ство-

рення гастрономічних пар. Так, Ренді Мошер [10] 

вважає, що вдало підібрані страви повинні під-

креслювати все найкраще в напої: гірчинку чи 

навпаки — солодкість. А правильно вибраний сорт 

пінного напою, в свою чергу, зробить смак страви 

ще більш привабливою. Лотті Пеплоу – представ-

ниця Асоціації пивоварів США, найбільшої органі-

зації крафтового пива у світі, також вважає, що 

крафтове пиво має надзвичайно широкий спектр 

смаку. І під будь-яку їжу можна підібрати правиль-

не пиво – хай це буде м’ясо, сир чи щось солодке.  

Юрій Заставний (співзасновник Театру пива 

«Правда») веде до того, що пиво чудово пасує до 

усіх життєвих ситуацій. Можливості для смачних 

поєднань невичерпні. У світі пива неможливого 

немає. Та все ж таки? 

Постановка завдання. Коли ми об’єднуємо  

інгредієнти, що дають різні умамі, кожен з партне-

рів повинен підтримувати іншого і підкреслювати 

його принади, а інколи і змінювати їх у цікавий 

смаковий спосіб. Ароматичні поєднання повинні 

бути приємними. Смаки мають врівноважуватися, а 

не переважати один над одним. Деколи в такий 

спосіб зʼявляється інший смак, деколи – з памʼяті 

виринає забутий спогад. Тому поєднання пива з 

певними стравами створюють чарівний райський 

смак. 
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Якими ж стравами? Це і було метою нашого 

дослідження. Адже ми несемо відповідальність за 

те, щоб допомогти пиву розкрити усю свою бага-

тогранність та елегантність, на які, як ми знаємо, 

воно здатне за найсприятливіших умов. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Щоб насолодитися усіма відтінками смаку й арома-

ту улюбленого напою, потрібно пам’ятати про 

принципи підбору страв до пива:  

1. Поєднуйте силу з силою. Чим міцніше пиво, 

тим більш насиченим смаком і більшою калорійні-

стю повинна володіти їжа. Тобто легке пиво най-

краще підходить до легких страв, а насичені страви 

вимагатимуть яскравого пива. І якщо з невеликою 

розбіжністю пара ще впорається, то з перевищен-

ням певного порогу один елемент затьмарить со-

бою інший. У пиві інтенсивність смаку (сукупність 

смакових відчуттів) може бути представлена поєд-

нанням алкогольної міцності, солодового характе-

ру, хмелевої гіркоти, солодкавості, щільності, аро-

мату – хмелевого чи солодового, кислоти, паленос-

ті та багатьох інших нот і відтінків. Жирність, со-

лодкість, спосіб приготування, приправи - все це 

впливає на насиченість смаку їжі. 

2. Гармонія відтінків. Добре, якщо їжу і напої 

об’єднує щось спільне в смаку й ароматі. Пиво та 

їжа добре поєднуються, коли мають спільні прис-

маки чи аромати. Це букети, які або подібні, або 

гарно поєднуються з інших причин. Найчастіше 

вони трапляються в ароматичній площині. І це 

правильно, адже унікальних ароматичних молекул 

в пиві та їжі є тисячі, як і можливостей знайти хо-

роші поєднання. І навпаки, смакових відчуттів 

значно менше, і, хоча вони дуже важливі для об-

рання гідних пар, але необхідно шукати точки до-

тику між ароматами, а не смаками [10]. 

3. Збалансованість. Враховуйте різні параметри 

смаку. Жирність і калорійність їжі врівноважують 

гіркоту хмелю, в той час як гострота (наприклад, 

перцю чилі) підсилює його. Карбонізація теж ус-

пішно збалансовує смак жирної їжі, але це просто 

фізичне очищення, якому допомагають свіжість чи 

кислинка, що їх додає СО2. 

4. Не забувайте про сезонності. У літню спеку 

хороша легка їжа і таке ж пиво. Взимку буде до-

речна більш багата їжа. Сезонні продукти і пиво 

поєднуються природно і є відповідними до наст-

рою. 

Завжди можна експериментувати і знаходити 

нові, контрастні поєднання. Але є комбінації пива і 

страв, які визнані класичними. Про них і піде мова 

далі.  

Салати надзвичайно гнучкі у виборі пари, пиво 

до закусок повинно бути легким, з основними стра-

вами можна подати майже кожен стиль, а до десер-

тів пасуватимуть насичені сорти, що здатні впора-

тися з цукром і подібними солодкими смаками.  

Пиво до салатів і закусок. Починати найкраще 

з легких сортів, що освіжають. Пшеничне пиво 

буде досконалою парою до зелених салатів, чия 

перевага полягає в можливості зробити їх з чого 

завгодно. Якщо додати до салату більш насичену 

заправку, тоді він зможе гідно врівноважити навіть 

насичене пиво і смакуватиме навіть з доволі охме-

леним напоєм. Поєднати салат і пиво можна крізь 

хмелеву гіркоту і гіркоту зелені, наприклад у руко-

лі. Врівноважити гіркоту можна солодкими еле-

ментами в заправці або додати карамелізованих 

горішків чи покришений сир з блакитною плісня-

вою [10]. 

Так само і стиглі томати, багаті на умамі 

(Umami), допоможуть впоратися з досить гірким 

пивом. Витриманим сиром – ще одне джерело ума-

мі – часто посипають салати. Ці додатки, окрім 

того, що допомагають балансувати гіркоту, на-

дають можливості пошуку гармоній і на ароматич-

ному полі. 

Пиво прекрасно поєднується з сирами. Умовою 

успішної комбінації є співставлення інтенсивності і 

смаку обох продуктів. Солоні сири вимагають гір-

кого пива, ароматні ж кислого. До вуджених сирів 

можна випити пшеничного пива. Сирний салат теж 

вважається відмінною закускою до пива. Його ре-

цепт теж не викликає труднощів, досить на дрібній 

тертці натерти сир, видавити в нього часник і зап-

равити це все майонезом. Далі нарізають тонкими 

скибочками шинку і додають її у сирну масу. У 

салат можна додати нарізані помідори і зелень. 

Для закусок єдиного правила не існує, оскільки 

це надзвичайно строката група страв. Наприклад, 

запечені сосиски, що готуються дуже просто - со-

сиску надрізають, змащують її гірчицею, кладуть 

усередину скибочку сиру і запікають у духовці. 

Запікати можна також різні ковбаски або шматочки 

бекону. На природі таку закуску зазвичай смажать 

на грилі. 

Коли на столі з’являться рибні страви, там має 

бути темне пиво. Пшеничне пиво також підійде, 

оскільки додасть легкої і бадьорої кислинки. До 

мідій найкращий буде Pilsner, а до креветок – Bock. 

Також до пива прийнято подавати і копчену або 

в’ялену солону рибу, раки та інші дари моря. Бага-

то які пивомани п’ють свій улюблений напій тільки 

з морепродуктами, інших закусок вони просто не 

визнають. 

При правильному приготуванні смажені курячі 

крильця – найкраща закуска до пива. Крильця по-

винні бути соковитими і жирними. Вони готуються 

за дуже простим рецептом. Розрізані частини ва-

ляють в борошні, а потім смажать у великій кілько-

сті рослинного масла, доведеного до кипіння. Сіль 

та інші спеції додаються за смаком. Будь-який лю-

битель пива в змозі приготувати таку просту, але 

дуже смачну страву. 

Солоні горішки, сухарики, картопля “фрі”. Цю 

їжу ще називають “джанк-фуд” (від англійського 

junk food), що означає “сміттєва їжа”. У цих про-

дуктах міститься багато калорій, але вони не ко-

рисні або навіть шкідливі в інших відносинах, тому 

у великих кількостях їх споживати не варто. Це не 

відноситься до домашніх сухариків. 

Часниковий хліб, щось на зразок сухариків, 

можна приготувати самому, причому страва               

виявиться смачніше і безпечніше, ніж те, що                
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продають у магазині. Для цього часник ретельно 

розтирають з сіллю і розмішують з м’яким маслом. 

Далі додають дрібнопорізану петрушку (нео-

бов’язково) і чорний мелений перець. Потім шма-

точками шириною 1 см нарізають батон. На ски-

бочки наносять отримане раніше часникове масло, 

загортають шматочки у фольгу і ставлять на 10 хв. 

у гарячу духовку. 

Цибульні кільця нарізають товстими кільцями. 

Далі з борошна, яйця, перцю, кмину і солі готується 

кляр. На останньому етапі цибулю умочують в кляр 

і смажать у фритюрниці. 

Пиво з десертами також просто фантастична 

пара, хоча не кожен може собі це уявити. Проте 

темне пиво типу портеру добре поєднується з ви-

пічкою і шоколадними кремами. Надзвичайно ус-

пішним десертним поєднанням є темне, хмільне 

пиво і гіркий шоколад. Обидва продукти мають 

спільні риси: гіркоту (у пиві отриману з хмелю, а в 

шоколаді – з какао-бобів) і солодкий смак. Взагалі 

до десертів пасує пиво з багатим, повним смаком і 

вмістом алкоголю понад 6% мас. 

Слід сказати, що споживання пива доречне під 

час заходів на відкритому повітрі або оглядаючи 

спортивні змагання, і тоді цей напій зазвичай             

супроводжується не надто вишуканими закусками. 

Коли на столі з’являються більш “амбітні” страви, 

ми віддаємо перевагу вину чи іншим напоям. 

Чи так має бути? Необов’язково. Пиво є джере-

лом клітковини, яка перейшла з клітковинної обо-

лонки ячменю [7, 8]. В півлітрі пива в середньому 

міститься близько 30% рекомендованої щоденної 

дози розчинної клітковини, яка нормалізує роботу 

шлунку, уповільнюючи фізіологічні процеси трав-

лення, а також знижує рівень холестерину, що мо-

же зменшити ризик серцевих захворювань. Також 

пиво містить альфа-кислоти, які стимулюють сек-

рецію шлункового соку. Гумулін і лупулін покра-

щують перистальтику кишечника. Дослідження, 

проведені вченими в клінічних умовах, показали, 

що при споживанні пива у крові підвищується 

вміст антиоксидантів. Значення антиоксидантів для 

здоров’я людини полягає в тому, що вони запобі-

гають раковим захворюванням, попереджуючи 

утворення вільних радикалів. Вони також зни-

жують ризик серцевих захворювань, попереджуючи 

утворення тромбів. А вітамінів, які допомагають 

регулювати травлення й обмін речовин, у пиві 

знайдеться набагато більше, ніж у вині. 

Наступним кроком буде оцінка способу приго-

тування. Відварювання не надто змінює смак про-

дуктів, але запікання, тушкування, смаження, коп-

чення – від найменшого до найбільшого ступеня 

надають готовій страві насиченості. І оскільки хімія 

набуття продуктами брунатного кольору однакова 

для їжі і для солоду, саме тут варто шукати спорід-

неність і подібні смаки й аромати: хлібність, горі-

ховість, ноти печива, карамельність, підсмаженість, 

паленість. Для різних способів приготування їжі 

потрібно додавати різну кількість жиру, що теж 

впливає на вибір пива, яке зможе збалансувати 

насиченість смаку. 

Приправи та соуси надають безліч варіантів для 

пошуку точок поєднання (пива та їжі), та водночас 

вони можуть цей процес і ускладнювати. 

Для кожної страви можна підібрати пиво, треба 

лише пам’ятати основні критерії для вибору: одна-

кова насиченість, пошук посилень і спорідненості, 

використання контрастів. Як і в закусках, в основ-

них стравах потрібно звертати увагу на головний 

складник, спосіб приготування, соус і гарнір, адже 

всі вони впливають на загальну насиченість смаку і 

стиль страви. 

Спочатку слід звернути увагу на основний 

складник, часто він білковий. Наприклад, баранина 

значно насиченіша, якщо порівняти з куркою, тому 

однозначно насиченість смаку буде дуже різною. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Головне ж правило  

поєднання пива та їжі – це відсутність дуже чітких 

правил поєднання пива зі стравою. Часто це справа 

індивідуальних смакових уподобань дегустатора. 

Щоб навчитися добре поєднувати пиво та їжу, тре-

ба практикуватися. Адже жодні писані закони не 

замінять справжніх відчуттів. 

Враховуючи те, що пиво має широку гаму сма-

ків і відтінків, воно може бути чудовим складником 

різних страв. Проте тут слід враховувати певні його 

особливості. Які саме сорти пива краще підходять 

для куховарства? Як впливатиме гіркота на смак 

страви? Яку технологічну обробку краще викорис-

тати, щоб досягти пікантного смаку? За даними 

хімічного складу і органолептичної оцінки доціль-

но створення моделей якості у поєднанні пива і 

страв. Саме це і буде предметом наших подальших 

досліджень у даному напрямі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЕТИЧНОГО МАРКУВАННЯ ТОВАРІВ 
 

Анотація. Метою дослідження є встановлення особливостей етичного маркування, характеристика ос-

новних його видів, аналіз рівня використання даного виду маркування у країнах світу та перспективи викорис-

тання в Україні. Об’єктом дослідження є етичне маркування, зокрема інформаційні знаки, що підтерджують 

сертифікацію відповідно до етичних вимог. Загальний підхід до визначення змісту і структури роботи ґрун-

тується на основі методу системного аналізу. Для підбиття окремих підсумків у роботі використано методи 

аналізу та синтезу, індукції та дедукції, абстрагування та групування. Етичне маркування є досить вагомим 

чинником впливу в сучасному виробництві та торгівлі. Інформаційні знаки, що засвідчують етичність товару, 

умовно поділяються на три великих групи: люди та цінності; збереження навколишнього середовища і ста-

лість розвитку; благополуччя тварин. Незважаючи на досить переконливі переваги, є низка проблем, які ускла-

днюють використання етичного маркування. Зокрема, велика кількість знаків маркування переобтяжує спо-

живачів, які не мають змоги відрізнити та виокремити “етичний” товар серед решти. Також на ринку наяв-

на значна кількість продукції з фальсифікованим маркуванням, яке не підтверджене жодною організацією. 

Відсутність дієвих механізмів контролю породжує недовіру споживачів до такого виду маркування. Сучасне 

маркування товарів спрямоване на підвищення рівня інформованості споживача та зміну моделей його купі-

вельної поведінки, зокрема формування свідомого етичного споживання. На мотивацію, розуміння та вико-

ристання етичних етикеток впливають демографічні характеристики, людські цінності та відмінності між 

країнами. В Україні, на жаль, етичне маркування практично не використовується. Як споживачі, так і вироб-

ники не цікавляться даним аспектом торгівлі, за винятком товарів для експорту. 
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PECULIARITIES OF ETHICAL MARKING OF GOODS 
 

Abstract. The purpose of the study is to determine the features of ethical marking, characterization of its main 

types, analysis of the level of use of this type of marking in countries of the world and prospects of its use in Ukraine. 

The object of the study is ethical marking, in partucular informational signs that confirm certification according to 

ethical requirements. The general approach to determining the content and structure of the study is based on a 

systematic analysis method. Methods of analysis and synthesis, induction and deduction, abstraction and grouping were 

used to summarize the results. Ethical marking is a significant factor of  influence in modern manufacturing and trade. 

Informational signs certifying the ethics of a product are conditionally divided into three broad groups: people and 

values; preserving the environment and sustainability of development; animal well-being. Despite the rather convincing 

advantages, there are a number of problems that complicate the use of ethical marking. In particular, the large number 

of marking signs overburdens consumers who are unable to distinguish “ethical” goods from all other. There are also 

a large number of products with falsified marking on the market that is not endorsed by any organization. The lack of 

effective control generates consumers distrust in this type of marking. Modern marking of goods is aimed at raising the 

level of consumers awareness and changing their purchasing behavior patterns, in particular the formation of 

conscious ethical consumption. Motivation, understanding and use of ethical labels are influenced by demographic 

characteristics, human values and differences among countries. In Ukraine, unfortunately, ethical marking is virtually 

not used. Both consumers and manufacturers are not interested in this aspect of trade, however Ukrainian 

manufacturers use ethical marking mostly for exported products. 

 

Key words: ethical marking, responsible consumption, informational signs, certification, consumer. 
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Постановка проблеми. Етичне маркування в 

сучасному світі має на меті представлення та за-

хист товарів, які виготовлені згідно з етичними 

принципами щодо вирощування сировини, промис-

лового виробництва, процедури випробовування, 

взаємовідносин “замовник-виконавець”, релігійних 

аспектів та ін. Етичне маркування, безперечно, є 

значним регулятором впливу на споживачів та 

виробників, сприяє підвищенню конкурентоспро-

можності товару, особливо в розвинутих країнах, у 

яких громадяни все більше уваги звертають на 

етичне використання, прагнучи зберегти цілісність 

своїх переконань.  

Етичні претензії можуть бути зроблені виробни-

ками, імпортерами, дистриб’юторами, продавцями 

або іншими особами, які можуть скористатися таки-

ми вимогами. Ці претензії можуть мати форму заяв, 

символів або графічних зображень на етикетках або 

упаковці або у технічних бюлетенях, рекламі. Існує 

багато типів етичних позначень і схем маркування, у 

різних країнах запроваджені різні способи інтерпре-

тації інформації. В ЄС розроблений стандарт ISO/TS 

17033, призначений для об’єднання ключових еле-

ментів цих схем, так, щоб інформація, яка представ-

ляє етичне маркування, була чіткою, зрозумілою та 

достовірною. ISO/TS 17033 був розроблений спільно 

з Комітетом з оцінки відповідності ISO (КАСКО) та 

комітетом ISO з питань споживчої політики 

(COPOLCO), із залученням широкого кола зацікав-

лених сторін, зокрема урядів країн, представників 

різних галузей та споживчих організацій [1]. Але 

попри наявність такого стандарту, на сьогодні існує 

велика різноманітність знаків маркування, які пози-

ціонують себе як “етичні”, але не відповідають ви-

могам ISO 17033.  

Для України ця проблема взагалі є доволі но-

вою. Українські споживачі не готові витрачати 

більшу кількість грошей на придбання товару, на 

маркуванні якого є додаткові знаки, що засвід-

чують етичні аспекти виробництва та товаропросу-

вання. У більшості країн-торговельних партнерів 

України тренд відповідального товарного спожи-

вання давно сформувався й сьогодні все більше 

посилюється. Україна може просто запозичувати 

розроблені та апробовані готові інструменти впли-

ву, одним з яких є етична сертифікація товарів та 

послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пи-

тання етичного маркування вітчизняними науков-

цями практично не досліджувалися. Значний вне-

сок щодо впровадження екологічної сертифікації та 

маркування в Україні зроблено С. Берзіною, І. Га-

ликом, Б. Семаком. Ними розглянуто окремі аспек-

ти умов, вимог, критерії екологічної сертифікації у 

складі загальних категорій якості та сертифікації 

[2-3]. Інші види етичного маркування в Україні, на 

жаль, не досліджені. Достатня кількість праць за 

даною темою представлена науковцями інших кра-

їн [4-7]. Здебільшого вони присвячені розгляду 

вартісної оцінки ринку етичного маркування в різ-

них країнах, довіри споживачів до маркування, 

порівняльній характеристиці ідентичних сертифі-

каційних організацій, які надають етичне марку-

вання товарам. Bissinger К., Leufkens D. Розгля-

дають етичне маркування як ринковий інструмент, 

дають кількісну оцінку готовності споживачів пла-

тити за маркування Fairtrade [5]. Дослідження Klaus 

G.Grunerta, Sophie Hiekeb та Josephine Willsb         

присвячені розгляду взаємозв’язку між мотивацією 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 23, 2020 
 

152 

споживачів, розумінням та використанням етичних 

та екологічних етикеток на харчових продуктах [4]. 

Постановка завдання – визначити особливості 

етичного маркування, дати характеристику основ-

ним його видам, проаналізувати рівень даного виду 

маркування у країнах світу та перспективи вико-

ристання в Україні. 

Матеріали та методи. Об’єктом дослідження є 

етичне маркування, зокрема інформаційні знаки, 

що підтверджують сертифікацію відповідно до 

етичних вимог. Загальний підхід до визначення 

змісту і структури роботи ґрунтується на основі 

методу системного аналізу. Для підбиття окремих 

підсумків у роботі використано методи аналізу та 

синтезу, індукції та дедукції, абстрагування та гру-

пування. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На 

сьогодні у світі загальновизнаними є 38 етикеток 

(інформаційних знаків), що належать до категорії 

етичних. Усі вони умовно поділяються на три вели-

ких групи: 

1) люди та цінності; 

2) збереження навколишнього середовища і 

сталість розвитку;  

3) благополуччя тварин. 

У першій категорії варто виділити етикування 

продукції відповідно до релігійних переконань 

споживача, зокрема сертифікацію “Халяль” та 

“Кошер”. Так, наприклад, більшість продовольчих 

товарів в США мають сертифікацію та відповідне 

етичне маркування на відповідність вимогам кошер 

– ринок кошерної продукції в цій країні у 18 разів 

перевищує аналогічний в Ізраїлі. Світовий ринок 

продуктів, які відповідають правилам “халяль”, 

оцінюється у 500 млрд доларів США на рік, а кіль-

кість потенційних споживачів може досягати                 

1,5 млрд осіб.  

Великий потенціал “халяль” сектора має і              

Європа: вже зараз експерти оцінюють обіг євро-

пейського ринку “халяль”-продуктів близько               

66 млрд доларів США, а у наступне десятиліття 

прогно-зується його збільшення ще на 20-25 % [8]. 

Мусульманське населення “старого світу” ста-

новить за різними оцінками від 51,2 до 52 млн осіб, 

що, з урахуванням постійного його зростання, ро-

бить цю нішу дуже привабливою для інвесторів. 

Окрім того, споживачі, які не визнають Іслам та 

Іудаїзм, вбачають у сертифікації “халяль” та “ко-

шер” додатковий знак якості, де на кожному етапі 

виробництва ведеться чіткий контроль. З цієї при-

чини на прилавках магазинів вони шукають проду-

кцію саме з етичним маркуванням. 

Ще один з видів етичного маркування в даній 

категорії – “Чиста етикетка”. Чиста етикетка (Clean 

label) – це широковідомий термін, проте для нього 

досі не існує нормативного визначення. Переважно 

чиста етикетка є результатом зниження вмісту або 

повного видалення деяких інгредієнтів (наприклад, 

консервантів, штучних барвників і ароматизаторів). 

Зазначені види етичного маркування наведені на 

рис. 1. 

Загальна концепція “чистої” етикетки полягає у 

використанні чітко визначених, зрозумілих та на-

туральних компонентів у складі продукції та вида-

лення незрозумілих термінів та штучних добавок. 

Громадська думка навколо цього поняття постійно 

розвивається і значно відрізняється між регіонами 

та країнами. За даними Euromonitor [9], світовий 

ринок Clean label оцінюється у 174 млрд. євро і є 

другим за обсягом після ринку кошерних продуктів 

і продуктів халяль (USD 195 млрд). 

Позначення географічного місця походження 

товарів, яке визначає автентичність продуктів з 

врахуванням географічних, кліматичних та ресурс-

них (зокрема, ментального) чинників, теж є одним з 

видів етичного маркування. Таке маркування допо-

магає виділити той чи інший продукт серед йому 

подібних. До такого маркування належить євро-

пейське маркування “Захищене позначення місця 

походження PDO”, “Географічна ідентифікація GI”, 

“Продукти зовнішніх регіонів ЄС” тощо (рис. 2).  

                                     
           а         б          

Рис. 1. Приклади етичного маркування: а - знаки сертифікації за стандартами Halal та Kosher;  

б - позначення “Чистої етикетки” 

                               
Рис. 2. Маркування “Захищене позначення місця походження PDO”, “Кава Колумбії”,  

“Продукти зовнішніх регіонів ЄС” 
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Рис. 3. Знаки сертифікації Rainforest Alliance, Fairtrade 

 

                     
Рис. 4. Знаки сертифікації Fair Wear Foundation, GOTS, Carbon Trust 

 

 

Етичне маркування другої категорії інформа-

ційних знаків сповіщає споживачів про наявність 

вторинної переробки, піклування про лісові та інші 

природні ресурси, чесну торгівлю та чесне вико-

ристання праці при виробництві, сталість розвитку. 

Однією з найпопулярніших етикеток цієї групи 

є “FaireTrade” – чесна торгівля – виробники мають 

право маркувати свою продукцію тільки після про-

ходження процедури аудиту FLOCERT на відпо-

відність стандартам Fairtrade (рис. 3).  

Стандарти Fairtrade спрямовані на підтримку 

соціального, економічного та екологічного розвит-

ку дрібних і великих виробників, повністю заборо-

няють використання дитячої та нелегальної праці, 

передбачають дотримання принципу чесної оплати 

праці робітників на усіх етапах товарообігу та ви-

робництва. Споживачі вбачають у маркуванні 

Fairtrade втілення своїх особистих суспільних цін-

ностей, гарантію справедливих цін, доходів насе-

лення і поліпшення умов життя фермерів. За ре-

зультатами досліджень, проведених Асоціацією 

GlobeScan Fairtrade для споживачів у січні, лютому 

та березні 2019 року на ринках восьми країн: Авст-

ралія, Канада, Німеччина, Індія, Нью-Йорк, Швей-

царія, Об’єднане Королівство та США, – встанов-

лено, що 84 % споживачів цих країн довіряють 

етикуванню Fairtrade [10]. 

В останні роки все більшої популярності у світі 

набуває сертифікація та, відповідно, маркування 

недержавної організації Rainforest Alliance (США), 

яке засвідчує, що для виготовлення харчового про-

дукту використовувалася сировина з екологічно 

безпечних плантацій сталого розвитку, які не об-

роблялися пестицидами, забороненими хімікатами, 

без шкоди для природи. За даними дослідників 

Euromonitor, зростання європейського ринку про-

дуктів із цією етикеткою становить близько 6,5 %.  

З кожним роком набирає популярності етику-

вання міжнародної асоціації FSC (Forest 

Stewardship Council – лісова піклувальна рада). 

Сертифікація та маркування лісової піклувальної 

ради сприяє екологічно відповідальному, соціально 

орієнтованому і економічно стійкому управлінню 

лісом і управлінню світовими лісовими ресурсами. 

Маркування FSC вказує на те, що продукція одер-

жана в результаті етичного, легального та відпові-

дального управління лісовими ресурсами щодо 

екологічних, соціальних та економічних аспектів.  

Серед текстильних товарів споживачі виді-

ляють знак сертифікації GOTS (глобальний стан-

дарт органічного текстилю). Презентований у 2006 

році, GOTS представлений організаціями США, 

Німеччини, Великобританії та Японії за участю 

інших міжнародних організацій. Завданням GOTS є 

збереження органічних волокон, що використо-

вують у виробництві текстилю, починаючи з фер-

мерських процесів і закінчуючи виробничим про-

цесом. Текстиль з маркуванням GOTS повинен 

містити не менше 95% сертифікованих органічних 

волокон, вирощуватися і виготовлятися відповідно 

до вимог стандартів GOTS. Текстиль з написом 

“Made with Organic” повинен містити 70 % органіч-

них волокон. GOTS дотримується суворих конвен-

цій ILO щодо дотримання правил чесного вироб-

ництва без насилля, працює над міцною упаковкою 

як альтернативи використання ПВХ, просуваючи 

використання паперової та картонної упаковки й 

обігових бирок, які сертифіковані FSC або PEFC з 

лісового господарства (рис. 4).  

Fair Wear Foundation (FWF) – це незалежна не-

комерційна організація, яка працює з компаніями і 
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фабриками над поліпшенням умов праці для швей-

них працівників. Члени FWF погоджуються працю-

вати над впровадженням Кодексу трудової практи-

ки FWF і здійснювати незалежний моніторинг всіх 

своїх виробництв. Кодекс FWF включає вісім тру-

дових норм, базованих на конвенціях та Декларації 

ООН про права людини. Знак FWF не гарантує 

сертифікований продукт, але означає, що компанія 

робить зусилля щодо поліпшення умов праці в 

усьому ланцюжку постачань і контролює щонай-

менше 90 % своїх виробництв. 

Третя група знаків етичного маркування ін-

формує про безприв’язне утримання і вільне випа-

сання худоби, відсутність тестувань товарів на 

тваринах, про вегетаріанство/веганство (рис. 5).  

У Західній Європі найшвидшими темпами             

зростає частка “вегетаріанських” етикеток, і у чо-

тирирічній перспективі цей ринок зросте на 13,9 %. 

Прогнозується збільшення на 6,9 % продуктів з 

етикеткою, що свідчить про натуральність інгре-

дієнтів.  

За даними дослідження Євромонітор, яке про-

водиться із року в рік у 26 країнах світу та            

охоплює 26 тисяч упакованих харчових продуктів 

та напоїв, виявилося, що етичне маркування в 

останні роки значно вплинуло на маркетинг та 

продажі, виробництво та вибір сировини. Дослі-

дження показало, що світовий ринок упакованих 

харчових продуктів та напоїв з етичними етикетка-

ми у 2016 році складав 794 млрд доларів США. У 

Великобританії 45% всіх харчових продуктів, без-

алкогольних та гарячих напоїв мають хоча б одну 

етичну етикетку, і з 2015 до 2020 року прогнозуєть-

ся, що цей ринок зросте на 1,6 млрд доларів США. 

У Німеччині етичні етикетки мають 40 % дослі-

джених харчових продуктів, в Італії - 37%, у Фран-

ції - 27%, Південній Кореї - 64 %, в Індонезії - 60 %. 

Найбільш популярні у світі етикетки, що сто-

суються вторинної переробки, використання сиро-

вини місцевого походження або виробництва, релі-

гії (кошер і халяль) і чиста етикетка. 

Кожна країна відрізняється маркетинговими  

підходами щодо використання етичних етикеток. 

Інколи використання “правильної” етикетки може 

дати суттєвий комерційний результат за мінімаль-

них зусиль. На ринках різних країн виробники по-

різному підходять до вибору категорії етичної  

етикетки, яка б враховувала особливості ринку і 

цінності споживачів і могла б зробити маркетинг 

більш дієвим. Дослідники, що вивчають методи 

маркетингу та консультують міжнародні компанії з 

ефективності просування своїх продуктів на конк-

ретних ринках, завжди наголошують на важливості 

врахування споживчих переваг. Наприклад, якщо 

для британських покупців важливо, щоб продукт 

був британським та його виробництво не наносило 

великої шкоди довкіллю, то для китайських спожи-

вачів пріоритетним є власне безпечність продукту. 

Етичні етикетки забезпечують швидке і просте 

візуальне сприйняття споживачами цінної для них 

інформації. Але при значному збільшенні їх різно-

видів, відсутності чітких стандартів щодо сертифі-

кації відповідно до етичних вимог та вимог сталого 

розвитку довіра до них може зменшуватися. Спо-

живач може розгубитися, не знати, якому марку-

ванню довіряти. На сьогодні Ecolabel, незалежний 

каталог етичного та екомаркування, нараховує 463 

екомаркування у 25 галузях промисловості. 

На мотивацію, розуміння та використання           

етичних етикеток впливають демографічні характе-

ристики, людські цінності, виміряні за значеннями 

доменів Шварца, та відмінності між країнами. Ре-

зультати досліджень доводять, що етикетки стійко-

го розвитку, зокрема етичні, в даний час не відіг-

рають важливої ролі у виборі харчових продуктів 

споживачів, і подальше використання цих етикеток 

буде залежати від того, наскільки загальна стурбо-

ваність споживачів щодо стійкості та етичного 

споживання може перетворитися на фактичну усві-

домлену поведінку.  

В Україні, на жаль, етичне маркування прак-

тично не використовується [11]. Як споживачі, так і 

виробники не цікавляться даним аспектом торгівлі, 

за винятком товарів для експорту. Відповідно до 

даних Єврокомісії у 2017-2018 роках в Україні 

етичне маркування застосовувалося лише у трьох 

секторах: корми (соєві боби); ліси та лісопродукція; 

сільськогосподарські землі та рослини. Виробники 

кормів для експорту зобов’язані проводити серти-

фікацію ґрунтів, які зайняті під посівні площі. В 

Україні проведено сертифікацію 16667 гектарів 

земель відповідно до вимог ProTerra (рис. 6) [9].  

 

 

 
Рис. 5. Маркування “Не тестувався на тваринах”, “Вільний від жорстокості” та  

“Продукт для веганів” 
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Рис. 6. Знаки сертифікації ProTerra, GAP 

 

 

ProTerra Foundation – некомерційна організація, 

яка підтримує стійкі методи ведення сільського 

господарства, зокрема виробництва продуктів хар-

чування та кормів. Стандарти ProTerra регламен-

тують вимоги, які пов’язані як зі стійким екологіч-

ним веденням господарства, так і здоров’ям та 

безпекою працівників, правами людини та охорони 

навколишнього середовища. Стандарт ProTerra 

підтримує заборону на використання генно-

модифікованого насіння рослин.  

3917245 гектарів лісових угідь в Україні серти-

фіковано за стандартами FSC. Сертифікація Лісової 

опікунської ради полягає у просуванні екологічно 

відповідального, соціально вигідного і економічно 

життєздатного управління лісами. Соціально вигід-

не управління лісами допомагає як місцевому насе-

ленню і працівникам підприємств, так і суспільству 

в цілому, а також створює для місцевого населення 

потужні стимули для збереження лісових ресурсів 

та управління ними на основі довгострокових пла-

нів.  

20920 гектарів сільськогосподарських угідь в 

Україні пройшли перевірку на відповідність стан-

дартам Global GAP [9]. Сертифікація GLOBALGAP, 

що є попередньою умовою для експорту свіжих 

фруктів і овочів в країни Європейського Союзу 

(ЄС), є гарантією безпеки продукту для споживачів 

роздрібних мереж ЄС. Характерною особливістю 

стандарту є відстеження всього ланцюга виробниц-

тва продукції.  

Значно більша площа – 289000 гектарів – сер-

тифікована за стандартами Organic [9]. Більша час-

тина сертифікованих органічних продуктів, вироб-

лених в Україні, експортується, що пояснює не-

достатнє насичення внутрішнього ринку цією про-

дукцією. Зокрема, це пов’язано з тим, що більшість 

української органічної продукції – сировина для 

виробництва кінцевого продукту (зерно, бобові, 

олійні культури). Тільки в останні роки почало 

активно розвиватися органічне рослинництво – 

вирощування овочів, фруктів, ягід, розвиватися 

переробка даної продукції (є вже перші українські 

сертифіковані крупи, повидло, соки, сиропи, сухо-

фрукти, чаї, м’ясні продукти тощо). 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Етичне маркування є 

досить вагомим чинником впливу в сучасному 

виробництві та торгівлі. Але, незважаючи на досить 

переконливі переваги, є низка проблем, які усклад-

нюють використання етичного маркування. Зокре-

ма, велика кількість знаків маркування переобтя-

жує споживачів, які не мають змоги відрізнити та 

виокремити “етичний” товар серед решти. Також 

на ринку наявна значна кількість продукції з фаль-

сифікованим маркуванням, яке не підтверджене 

жодною організацією. Відсутність дієвих механіз-

мів контролю породжує недовіру споживачів до 

такого виду маркування. Сучасне маркування това-

рів спрямоване на підвищення рівня інформованос-

ті споживача та зміну моделей його купівельної 

поведінки, зокрема формування свідомого етичного 

споживання. На жаль, для українського споживача 

турбота про ліси і довкілля, про чесну та справед-

ливу оплату праці збирачам бананів чи бавовни – 

поки що віддалена перспектива, але питання здо-

ров’я для нього завжди було серед пріоритетних 

цінностей, тому маркетологам на українському 

ринку варто шукати можливості впровадження 

етичного маркування першої категорії, яку 

Euromonitor означив “люди і цінності”. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА НЕУЗГОДЖЕНІСТЬ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ОБІГУ АНАЛОГІВ МОЛОКА РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ 
 

Анотація. У статті розглядається проблема неузгодженості в термінології, яка використовується для 

визначення найменування альтернативної молочної продукції. Метою дослідження є аналіз проблем, 

пов’язаних із вживанням назв, що притаманні традиційним молочним продуктам, для найменування об’єктів 

дослідження та встановлення найбільш коректного науково обґрунтованого варіанта. Відомо, що з техноло-

гічної точки зору та за харчовим профілем “альтернативне молоко” не відповідає характеристикам тради-

ційної продукції, а, отже, не може мати таку ж назву. Також встановлено, що споживачі вважають ці про-

дукти з рослинної сировини еквівалентними молочним за споживними властивостями. Отже, вивчення термі-

нологічного апарату, який може бути використаний для найменування досліджуваної групи продуктів та 

встановлення найбільш коректного формулювання, є актуальним. З’ясовано, що сьогодні пропонується вико-

ристовувати такі поняття, як “замінник”, “аналог”, “імітація”, “альтернатива” (“альтернативне молоко” 

та, відповідно, “альтернативна молочна продукція”). Проаналізовано лексичне значення кожного з цих варіан-

тів та встановлено, що поняття “замінник” та “альтернатива” передбачають, що напій рослинного похо-

дження схожий на традиційне молоко за хімічним складом та деякими показниками; “імітація” може сприй-

матися споживачами як підробка традиційного молока та молочних продуктів. Таким чином, використання 

зазначених термінів може вводити в оману споживачів. Визначено, що найбільш коректним є використання 

поняття “аналог молока”, що обумовлено наявністю деяких спільних властивостей між напоями рослинного 

та тваринного походження, зокрема консистенції та зовнішнього вигляду, а також можливості їх викорис-

тання для приготування йогуртів, морозива, сирів тощо. Підтверджено, що присвоєння рослинним напоям 

назв традиційних молочних продуктів може вводити в оману споживачів щодо їх споживних властивостей, а 

отже, може завдавати шкоди здоров’ю. Доведено, що врегулювання термінологічної неузгодженості на зако-

нодавчому рівні є важливим, тому що це сприятиме захисту споживачів, запобіганню недобросовісній конку-

ренції між виробниками, а також прискоренню процедури митного оформлення при переміщенні аналогів мо-

лока рослинного походження через митний кордон України. 

 

Ключові слова: рослинні аналоги молока, споживачі, молоко, термінологія, асортимент, права споживачів. 
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TERMINOLOGICAL DISCREPANCY IN THE FIELD OF PRODUCTION 

AND CIRCULATION OF PLANT-ORIGIN MILK ANALOGIES 

 
Abstract. The article deals with the problem of discrepancy in the terminology used to determine the names of an 

alternative dairy products. The purpose of the study is to analyze the problems associated with the use of names 

inherent in traditional dairy products, to name the objects of the study and to establish the most correct scientifically 

sound version. It is known that from the technological point of view and by the nutritional profile "alternative milk" 

does not meet the characteristics of traditional products, and therefore can not have the same name. It has also been 

determined that consumers consider these plant-based products to be dairy equivalent in terms of consumption 

properties. Therefore, the study of the terminology apparatus, which can be used to name the studied product group and  

to determine the most correct formulation, is relevant. It has been found out that today it is proposed to use such 

concepts as "substitute", "analogue", "imitation", "alternative" ("alternative milk" and, accordingly, "alternative dairy 

products"). The lexical meaning of each of these variants is analyzed and it is found that the terms “substitute” and 

“alternative” imply that the plant-origin drink is similar to traditional milk in chemical composition and in some 

indicators. Furthermore, "imitation" can be perceived by consumers as counterfeiting of traditional milk and dairy 

products. Thus, the use of these terms can mislead consumers. It is determined that the most correct is the use of the 

"milk analogue" concept, which is due to the presence of some common properties between beverages of plant and 

animal origin, in particular consistence and appearance, as well as the possibility of their use for the preparation of 

yoghurts, ice cream, cheeses and more. It has been confirmed that naming plant-origin beverages using names of 

traditional dairy products can mislead consumers about their properties and, therefore, be detrimental to health. It is 

proved that the settlement of terminological discrepancy at the legislative level is important because it will help to 

protect consumers, prevent unfair competition among producers, as well as speed up the customs clearance procedure 

when moving analogues of plant-origin milk across the customs border of Ukraine. 
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Постановка проблеми. Сьогодні майже в 

усьому світі спостерігається тренд на здоровий 

спосіб життя, одним з проявів якого є тенденція 

вживання продуктів рослинного походження за-

мість тваринного. Ринок харчових продуктів пос-

тійно розширюється новими сегментами, зокрема 

альтернативною продукцією для прихильників 

харчування на рослинній основі, а саме: м’ясо, 

яйця, майонез, готові до вживання страви, заправ-

ки, соуси, молоко та молочні продукти рослинного 

походження тощо. Останні користуються найбіль-

шим попитом у споживачів. Так, у 2018 р. “рослин-

ного молока” було продано на суму 1820 млн дол. 

США, молочних продуктів (морозиво, сир, вершки, 

масло, йогурт) – на 832,6 млн дол. США [1]. 

Така популярність альтернативних традицій-

ним харчових продуктів рослинного походження 

переважно обумовлена тим, що останнім часом 

збільшилася частка людей з непереносимістю лак-

този та алергією на молоко, які змушені виключити 

молочні білки з раціону, замінюючи їх рослинними. 

Крім цього, на думку деяких дієтологів, такі про-

дукти краще засвоюються, а також не містять гор-

монів і антибіотиків, які бувають в продуктах тва-

ринного походження та можуть завдавати шкоди 

організму людини. Стрімке зростання популярності 

рослинних аналогів харчових продуктів також обу-

мовлює той факт, що їх виробництво є більш еко-

логічним у порівнянні з виробництвом продуктів на 

основі тваринних жирів [1]. 

В Україні також зростає кількість людей, які 

притримуються харчування на рослинній основі та 

замінюють традиційні продукти альтернативними, 

проте виробництво таких продуктів знаходиться на 

початковому етапі. Асортимент, представлений у 

роздрібних торговельних мережах, складає пере-

важно імпортна продукція. 

У зв’язку з тим, що аналоги харчових продуктів 

рослинного походження – досить нова категорія 

товарів, в Україні та світі існує проблема неузго-

дженості в законодавстві щодо регулювання їх 

виробництва та обігу. Крім цього, актуальним є 

питання щодо найменування продуктів-аналогів з 

рослинної сировини, тому що з технологічної точки 

зору вони не відповідають характеристикам тради-

ційної продукції, а, отже, не можуть мати таку ж 

саму назву. Таким чином, аналіз законодавчо-

нормативної бази щодо виробництва та обігу ана-

логів молока рослинного походження, в тому числі 

їх імпорту, є доцільним. Актуальним також є          
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вивчення термінологічного апарату, який може 

бути використаний для найменування досліджува-

ної групи продуктів, для встановлення найбільш 

коректного варіанта. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   
Рослинні аналоги молока – відносно нова продук-

ція, тому українськими вченими не приділялося 

достатньо уваги дослідженню цих продуктів, зок-

рема аналізу законодавчо-нормативної бази та тер-

мінологічного апарату.  

Постановка завдання. Мета роботи – про-

аналізувати проблеми термінології та законодавчо-

нормативного регулювання виробництва та обігу 

аналогів молока рослинного походження. 

Для досягнення поставленої мети необхідно 

виконати наступні завдання: 

- визначити можливі варіанти для наймену-

вання досліджуваних продуктів та встановити най-

більш коректний; 

- проаналізувати відмінності хімічного скла-

ду, харчової і біологічної цінності традиційного 

молока та його аналогів рослинного походження; 

- вивчити існуючі підходи до маркування 

рослинних аналогів молока в Україні та світі; 

- проаналізувати існуючі законодавчо-

нормативні акти, які регулюють використання від-

повідної термінології при найменуванні об’єктів 

дослідження. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Згідно з літературними джерелами “рослинне моло-

ко” – це напій, який виготовляють шляхом подріб-

нення рослинної сировини, що змішується з водою, 

і подальшої гомогенізації рідини, внаслідок чого 

відбувається розподіл частинок за розміром [2]. 

Однак термін “молоко сире” згідно з Законом 

України від 24.06.2004 № 1870-IV “Про молоко та 

молочні продукти” трактується як продукт нор-

мальної секреції молочних залоз однієї або декіль-

кох здорових корів, овець, кіз, буйволиць, кобил, 

температура якого не перевищує 40ᵒC і який не 

піддавався будь-якій обробці. Відповідно, “молочні 

продукти” – це продукти, одержані з молока або 

молочної сировини, які можуть містити харчові 

добавки, необхідні для виробництва, за умови, що 

ці добавки ні частково, ні повністю не замінюють 

складових молока, таких як молочний жир, молоч-

ний білок, лактоза [3]. Таким чином продукти з 

рослинної сировини не можуть позиціонуватися як 

молочні, бо вони не тваринного походження. 

Сьогодні пропонується використовувати такі 

поняття, як “замінник”, “аналог”, “імітація”, 

“альтернатива” (“альтернативне молоко” та, від-

повідно, “альтернативна молочна продукція”). 

Найчастіше в літературі зустрічаються терміни 

“замінник молока” та “альтернативне молоко”. 

При цьому всі інші варіанти використовуються як 

синоніми. Однак такий підхід викликає певні сум-

ніви, що обумовлено значеннями самих цих понять. 

Згідно з академічним тлумачним словником ук-

раїнської мови “замінник” – це матеріал, виріб і          

т. ін., що використовується (вживається) замість            

іншого; взагалі те, чим заміняють що-небудь. 

“Альтернатива” – це необхідність вибору між двома 

або кількома можливостями, що виключають одна 

одну [4]. Тобто, коли вживається поняття “замінник 

молока”, мається на увазі, що певний продукт можна 

вживати замість традиційного молока, що передбачає 

ідентичність органолептичних, фізико-хімічних харак-

теристик та, головне, харчової і біологічної цінності. 

Однак було доведено, що жоден рослинний продукт 

не відповідає традиційному молоку за харчовою цін-

ністю і поживними речовинами. “Молочні” продукти 

рослинного походження та традиційне молоко мають 

різні харчові профілі і набір макро- і мікроелементів. 

Наприклад, вітамін B12, який має життєво важливе 

значення для нервової системи, створення ДНК і РНК 

в клітинах, а також засвоєння клітинами білків, жирів 

та вуглеводів, міститься в коров’ячому молоці, але не 

міститься в рослинах, а, отже, і в рослинних напоях. 

Ключовими поживними речовинами традиційних 

молочних продуктів також є вітамін D, кальцій, фос-

фор, вітамін А, вітамін B2, ніацин, пантотенова кисло-

та, а також білок. Деякі виробники додатково збага-

чують напої рослинного походження переліченими 

речовинами, проте більшість з них, навіть якщо вони 

містять 8-14 інгредієнтів, все одно не відповідають 

харчовому профілю коров’ячого молока [5]. 

Щодо понять “альтернатива” або “альтерна-

тивне молоко”, то їх використання передбачає, що 

продукт, який можна обрати замість традиційного 

молока, за технологією виробництва та хімічним 

складом також ідентичний молоку, зокрема ко-

ров’ячому. Однак, як уже було зазначено, жоден 

“молочний” напій рослинного походження не від-

повідає традиційному продукту за складом, а з 

технологічної точки зору “рослинне молоко” предс-

тавляє собою витяжку з горіхів, насіння або злаків, 

змішаною з водою в певних пропорціях [6]. Таким 

чином використання термінів “замінник” та “аль-

тернатива” некоректне, тому що це передбачає, що 

продукт рослинного походження схожий на тради-

ційне молоко за певними показниками та хімічним 

складом, а, отже, може покрити денну норму по 

споживанню цієї категорії харчових продуктів. Це 

може вводити в оману споживачів. 

Іноді в літературних джерелах можна побачити 

такий варіант, як “імітація” або “напій, що імітує 

молоко”. Але, на нашу думку, це також може вво-

дити споживачів в оману. Це пов’язано із законоп-

роектом “Про молоко, молочні та молоковмісні 

продукти” № 3043-1, який на розгляд до Верховної 

Ради України подала Асоціація виробників молока. 

Даний документ повинен внести зміни в Закон 

України “Про молоко та молочні продукти” та змі-

нити термін “молоковмісні” на термін “імітаційні”. 

На сьогоднішній день поняття “молоковмісні про-

дукти” означає харчові продукти, вироблені з мо-

лока або молочної сировини і жирів немолочного 

походження, без заміни молочного білка і лактози, 

з використанням або без використання харчових 

добавок, та які можуть сприйматися споживачем як 

продукти, аналогічні молочним, і вживатися             

замість таких продуктів [3;7]. Тобто, якщо термін 

буде змінено на “імітаційні продукти” та якщо він 
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поширюватиметься на напої рослинного похо-

дження, то це означатиме, що вони містять в своє-

му складі певну частину молочної сировини, а от-

же, буде вводити в оману тих споживачів, хто вжи-

ває рослинні напої через непереносимість лактози 

та молочних білків.  

Крім цього, термін “імітація” може асоціювати-

ся у споживачів із поняттям “сурогат”. Продукти-

сурогати – це продукти, які за зовнішнім виглядом 

та іншими органолептичними показниками дуже 

схожі на натуральні продукти, але мають знижену 

харчову цінність. Дозволяється їх реалізація в тор-

говельних мережах, якщо вони є нешкідливими для 

здоров’я людини та при умові, що споживача про-

інформовано про їх склад і походження. Іншими 

словами, сурогат – це замінник харчових продуктів, 

який володіє лише деякими з їх властивостей, що 

також підтверджує некоректність використання 

поняття “замінник” для напоїв рослинного похо-

дження. 

Слід також зауважити, що традиційне молоко 

та молочні продукти часто фальсифікують, замі-

нюючи молочний жир повністю або частково рос-

линним, не зазначаючи при цьому цю інформацію 

на маркуванні. Тобто, якщо рослинні напої будуть 

позиціонуватися як напої, що імітують молоко, це 

може сприйматися споживачами як підробка тра-

диційного молока та, відповідно, молочних продук-

тів [8]. 

Ще одним варіантом, який можна використову-

вати для назви досліджуваних напоїв, є поняття 

“аналог молока”, який відповідно до академічного 

тлумачного словника української мови означає те, в 

чому виявляється схожість, подібність до іншого 

предмета або явища [4]. На нашу думку, саме цей 

термін є найбільш коректним, що обумовлено на-

явністю деяких спільних властивостей між напоями 

рослинного та тваринного походження. Так, вони 

схожі за консистенцією та зовнішнім виглядом. 

Крім цього, як і традиційне молоко, рослинна сиро-

вина є сприятливим середовищем для розвитку 

мікрофлори. Це робить можливим використання 

напоїв з неї для приготування йогуртів, морозива, 

сирів тощо [2]. Для того, щоб уникнути непорозу-

мінь з боку споживачів, доцільно також вказувати 

на упаковці, що продукт не є молоком та не містить 

його в своєму складі, а, отже, не покриє денну нор-

му споживання поживних речовин, які містяться в 

традиційному молоці. Крім цього, в точках прода-

жу доцільно розміщувати рослинні аналоги окремо 

від тих секцій, де розташовують молочні продукти. 

На сьогоднішній день виробники найчастіше           

маркують свої продукти як “напій з рослинної  сиро-

вини” із обов’язковим зазначенням її виду. На нашу 

думку, цей варіант також можливий, особливо доки 

на законодавчому рівні не врегульовано питання 

щодо маркування рослинних аналогів молока. Однак 

потрібно враховувати, що така назва зазвичай асоцію-

ється у споживачів з такими продуктами, як різнома-

нітні прохолодні напої та алкоголь [5]. 

Деякі експерти вважають, що використання              

назв, які притаманні молочним продуктам, а також 

нанесення зображень, які можуть викликати асо-

ціації з молоком та продуктами з нього, на упаков-

ках продуктів з рослинної сировини є незаконним 

та становить ризик громадському здоров’ю. Це 

пов’язано з тим, що подібні дії можуть вводити 

покупців в оману та в результаті приводити до 

дефіциту поживних речовин, які зазвичай містяться 

в традиційних продуктах. 

Таке переконання обумовлено проведеними 

опитуваннями споживачів щодо їхнього розуміння 

інформації, зазначеної на етикетках молока та про-

дуктів з нього. Так, Фонд Міжнародної ради з пи-

тань продовольства (IFIC, США) у жовтні 2018 

року досліджував ставлення споживачів до марку-

вання молочних продуктів та їх рослинних анало-

гів. Опитування 1000 дорослих людей виявило, що 

більшість респондентів, купуючи продукти із за-

значенням на етикетці “молоко”, розуміють, які з 

них містять коров’яче молоко, а які – ні. При цьому 

менше 10% опитаних вважають, що напої з кокосу, 

сої, кеш’ю та рису містять коров’яче молоко [9]. 

Управління з санітарного нагляду за якістю  

харчових продуктів і медикаментів США (FDA) в 

2018 р. розпочали опитування населення стосовно 

того, з якою метою воно використовує рослинні 

аналоги молока, а також як воно сприймає інфор-

мацію, зазначену на маркуванні таких напоїв. Та-

кож досліджувалося, чи розуміють споживачі різ-

ницю між традиційними продуктами та їх аналога-

ми. Більшість опитуваних відповіли, що їх не бен-

тежить використання притаманних термінів для 

назв рослинних напоїв та продуктів з них і що вони 

розуміють різницю між даними категоріями. 

Однак дослідження Національної ради молочних 

продуктів (NDC, Ірландія) виявило, що більшість 

споживачів сприймають аналоги молока рослинного 

походження за харчовою цінністю так само, як і ко-

ров’яче молоко, або навіть такими, що перевершують 

його за кількістю нутрієнтів. Отже, основна причина, 

чому споживачі не проти вико-ристання назв тради-

ційних молочних продуктів на упаковках напоїв з 

рослинної сировини, полягає в тому, що вони вважа-

ють ці продукти еквівалентними за поживними влас-

тивостями [10]. 

Насправді вміст хімічних речовин у молоці та йо-

го аналогах рослинного походження суттєво відрізня-

ється. Порівняння харчової та енергетичної цінності 

даних продуктів наведено в табл. 1 [11]. 

З наведеної інформації видно, що харчові профі-

лі традиційного молока та рослинних напоїв відріз-

няються, навіть незважаючи на те, що останні збага-

чуються певними вітамінами та макроелементами. 

Крім цього, на відмінність між даними продуктами 

можуть впливати сировина, спосіб її переробки та 

наявність інших інгредієнтів. Також важливо те, що 

на маркуванні продуктів-аналогів зазвичай не вка-

зується форма речовин, які додають з метою форти-

фікації. Отже, їх біодоступність може бути значно 

меншою порівняно з тими, що містяться саме в мо-

лоці. Це може призводити до дефіциту певних біоло-

гічно важливих для організму людини речовин. 
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Таблиця 1  

Порівняльна характеристика харчової та енергетичної цінності традиційного  

молока і його аналогів рослинного походження 

Напій 

Енергетична 

цінність 

(Ккал) 

Білки 
Вуглеводи 

(цукри) 

Жири 

(насичені) 

Харчові 

волокна 
Збагачення 

Коров’яче молоко 64 3,3 4,6 (4,6) 3,9 (2,5) - - 

Соєвий напій 

(Alpro, UK) 
38 2,9 2,8 (2,7) 1,7 (0,3) 0,5 

Ca, B2, B12, 

D, E 

Вівсяний напій 

(Alpro, UK) 

66 

 

0.4 

 

12.7 (5.7) 

 

1.5 (0.57) 

 

0.0 

 
- 

Вівсяний напій 

(Oatly, SE) 

35 

 

1 

 

6.5 (4.0) 

 

0.7 (0.1) 

 

0.8 

 

Ca, D2, B2, 

B12 

Амарантовий 

напій (Ecomil, SP) 

52 

 

0.6 

 

8 (5.0) 

 

1.9 (0.5) 

 

0.3 

 

- 

 

Кунжутний напій 

(Ecomil, SP) 

51 

 

0.6 

 

6.7 (3.4) 

 

2.4 (0.5) 

 

0.2 

 

- 

 

Напій з кіноа 

(Ecomil, SP) 

46 

 

1.5 

 

3.7 (2.5) 

 

2.8 (0.7) 

 

0.6 

 

- 

 

Рисовий напій 

(Alpro, UK) 

60 

 

0.2 

 

12.2 (5.0) 

 

1.2 (0.2) 

 

0.0 

 

Ca, B1, B6, 

B12 

Мигдальний напій 

(Alpro, UK) 
24 0.5 3.0 (3.0) 1.1 (0.1) 1.6 

Ca, B2, B12, 

D2 

Вівсяний напій 

(Ідеаль Немолоко, 

Україна) 

52,5 1 2,5 6,5 

Інформа-

ція відсут-

ня 

Інформація 

відсутня 

Гречаний напій 

(Ідеаль Немолоко, 

Україна) 

52,5 1 2,5 6,5 

Інформа-

ція відсут-

ня 

Інформація 

відсутня 

 

 

Так, коров’яче молоко містить 8 г білка на пор-

цію (250 мл), в той час як його аналоги з мигдалю 

та кокосу містять лише 1 г. Зрозуміло, що подібні 

відмінності наявні і між харчовими продуктами, з 

молочної та рослинної сировини. Проте слід заува-

жити, що деякі рослини за вмістом білка схожі на 

коров’яче молоко, а саме: соя. Соєвий напій є єди-

ним аналогом молока, який в міжнародних реко-

мендаціях щодо дієтичного харчування відноситься 

до групи молочних продуктів, оскільки має схожий 

хімічний склад з коров’ячим молоком [12]. Однак 

деякі фахівці стверджують, що ці рослинні білки, 

як правило, нижчі за біологічною цінністю через 

обмежений вміст амінокислот та погану засвоюва-

ність. Це підтверджено дослідженням амінокислот-

ного скору шляхом розрахунку коефіцієнта зас-

воюваності білка (PDCAAS) (табл. 2) [13;14]. 

Таким чином, білок з коров’ячого молока зас-

воюється краще, ніж з його рослинних аналогів. До-

ведено зв’язок між його споживанням та темпами 

зростання у дітей: чим більше частка споживання, 

тим більший зріст, що вважається показником стану 

харчування в дитячому віці. Також виявлено зв’язок 

між заміною традиційних продуктів харчування на їх 

аналоги рослинного походження та уповільненням 

зростання дітей. Припускається, що це пов’язано із 

меншим споживанням білка. Крім цього, повідомля-

лося про випадки білково-енергетичної недостатності, 

які виникали після переходу виключно на харчування 

продуктами рослинного походження [15]. Особливо 

такий стан є небезпечним для дітей, що може навіть 

загрожувати їхньому життю. Також вживання пере-

важно рослинного раціону харчування може негатив-

но позначитися на вмісті кальцію в організмі людини. 

Було виявлено, що люди, які протягом тривалого 

періоду часу не вживали коров’яче молоко, як  наслі-

док, мали певні проблеми з кістками через не-

достатнє споживання кальцію. Споживання даного 

макроелементу особливо важливо для дітей, щоб 

максимально збільшити пікову кісткову масу, що 

впливає на можливий ризик остеопорозу [16]. 

Багато напоїв на рослинній основі доповнено           

кальцієм, проте вже зазначалося, що його біо                

доступність залежить від форми. У коров’ячому мо-

лоці кальцій належить до казеїно-фосфатного комп-

лексу і легко виділяється під час травлення. Кальцій з 

рослинних аналогів молока найчастіше представле-

ний карбонатом кальцію та трикальційфосфатом. При 

цьому аналогічну порівняно з коров’ячим молоком 

біодоступність має лише форма карбонату, трикаль-

ційфосфат має ступінь засвоєння приблизно 75%. Це 

дослідження показало, що карбонат кальцію має ана-

логічну біодоступність кальцію порівняно з ко-

ров’ячим молоком, але трикальційфосфат мав погли-

нання лише приблизно 75% порівняно з коров’ячим 

молоком [16]. Тобто, навіть якщо кількість кальцію в 

фортифікованих напоях-аналогах дорівнює кількості, 

що міститься в коров’ячому молоці, організмом може 

засвоїтися значно менше речовини, ніж з традиційних 

продуктів. 
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Таблиця 2  

Коефіцієнт засвоєння білка з різних джерел 

Джерело білка PDCAAS, % 

Коров’яче молоко 120 

Соя 91-93 

Кіноа 67,7 

Амарант 63 

Конопля 63-66 

Овес 45-51;60 

Рис 54 

Пшениця 42;37 

Кунжут - 

Мигдаль 30 

 

 

Все перелічене може мати суттєві негативні  

наслідки для здоров’я. Тому не рекомендується 

відмовлятися повністю від продуктів тваринного 

походження, а переходити на рослинний раціон 

харчування тільки за рекомендаціями лікаря. 

Тим не менше аналоги молока рослинного по-

ходження мають певні корисні властивості для 

організму людини. Це переважно залежить від виду 

сировини, з якої вони виготовлені. Так, ізофлавони 

соєвого аналогу молока сприяють профілактиці 

остеопорозу, онкологічних та серцево-судинних 

захворювань, фітостероли – зниженню холестерину 

в крові та профілактиці атеросклерозу; β-ситос-

терол і γ-оризанол з рисового напою мають антиді-

абетичні, протизапальні і антиоксидантні властиво-

сті; допомагають знизити рівень холестерину та 

підвищений тиск; “молоко” з мигдалю містить 

значну кількість альфа-токоферолу (вітамін Е), 

який є потужним антиоксидантом та відіграє важ-

ливу роль у захисті клітин від вільнорадикальних 

реакцій, а також арабінозу, яка проявляє пребіо-

тичну дію [17-20]. 

Тому наявність таких продуктів на ринку та 

включення їх до раціону харчування є цілком до-

речними, але їх обіг, найменування та рекомендації 

щодо споживання повинні бути врегульовані на 

законодавчому рівні. 

Фахівці Центру науки для суспільної користі 

США (The Center for Science in the Public Interest – 

CSPI) стверджують, що використовувати назви 

традиційних молочних продуктів для продуктів 

рослинного походження цілком можливо, проте на 

маркуванні необхідно зазначати, що такі товари не 

дають тієї ж кількості поживних речовин, які заз-

вичай містяться в традиційному молоці і продуктах 

з нього [5]. 

Проте представники FDA наполягають на тому, 

що рослинні напої не відповідають стандартам 

ідентичності на традиційне молоко та продукти з 

нього. Отже, вони не можуть позиціонуватися як 

такі самі продукти, тільки з іншого виду сировини. 

В США було підготовлено законопроект, яким буде 

внесено зміни до Закону про продовольство, лі-

карські та косметичні засоби, щоб запобігти пот-

раплянню на ринок харчових продуктів, що можуть 

вводити в оману споживачів, та забезпечити            

дотримання стандартів ідентичності на молоко і 

молочні продукти [21]. 

Щодо країн Європейського Союзу, то в 2017 р. 

Європейський суд заборонив виробникам харчових 

продуктів з рослинної сировини застосовувати в 

назвах терміни, які зазвичай використовуються для 

молочних продуктів, навіть у поєднанні з уточ-

нюючими словами, які визначають їх походження. 

Відповідну поправку було внесено до законопроек-

ту про сільське господарство з аргументацією, що 

це може вводити в оману споживачів [5]. Плануєть-

ся, що даний законодавчо-нормативний акт також 

буде передбачати ряд заборон, зокрема на викорис-

тання упаковки, ідентичної з упаковкою традицій-

них молочних продуктів. Причому це стосувати-

меться всіх харчових продуктів взагалі, в тому 

числі кондитерських виробів, м’ясних продуктів, 

напоїв тощо. 

Щодо України, то Закон України “Про молоко 

та молочні продукти” не дозволяє використання 

назв молочних продуктів у власних назвах продук-

тів, які вироблені з використанням немолочної 

сировини. Це стосується також торговельних ма-

рок, під якими такі продукти випускаються [3]. 

Проте аналоги молока рослинного походження – 

відносно нова продукція для України, тому на сьо-

годнішній день немає затверджених правил щодо 

регулювання їх найменувань як окремої категорії 

товарів. 

Однак вирішення проблеми термінологічної 

неузгодженості в назвах аналогів молока рослинно-

го походження допоможе запобігти недобросовіс-

ній конкуренції між виробниками молочних про-

дуктів та їх аналогів з рослинної сировини, тим 

самим сприяючи захисту споживачів від введення в 

оману і збереженню громадського здоров’я. Важ-

ливо те, що рослинні аналоги молока на українсь-

кому ринку представлені переважно імпортними 

зразками. При цьому сьогодні існують певні            

проблеми із класифікацією даних товарів згідно з 

УКТЗЕД при переміщенні через митний кордон 

Украї-ни, що також пов’язано із наявністю термі-

нологічної неузгодженості в їх найменуванні та 

відсутністю чітких роз’яснень щодо природи цих 

продуктів. 

Зазвичай рослинним аналогам молочних про-

дуктів присвоюється код 2106909200 “харчові  
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продукти, в іншому місці не зазначені, без вмісту 

молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози,  

крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас.% молоч-

них жирів, менш як 5 мас.% цукрози чи ізоглюкози, 

менш як 5 мас.% глюкози або крохмалю” зі ставкою 

ввізного мита 8% або 2202901000 “інші безалко-

гольні напої, крім фруктових або овочевих соків, 

без вмісту продуктів товарних позицій 0401 – 0404 

(молоко та деякі продукти з нього) або жирів, 

одержаних з продуктів цих товарних позицій” із 

ввізним митом 5% [22]. 

Також має значення той факт, що на сього-

нішній день Україна знаходиться на шляху євроін-

теграції. Цей процес передбачає зокрема адаптацію 

законодавства України до законодавства Євро-

пейського Союзу. До першочергових сфер приве-

дення законодавства у відповідність з європейсь-

кими нормами належать такі сфери, як охорона 

здоров’я та життя людей, забезпечення безпечності 

та якості харчових продуктів, а також захист прав 

споживачів. Це передбачено Угодою “Україна-ЄС”, 

Стратегією сталого розвитку “Україна 2020” та 

Законом України від 18 березня 2004 р. № 1629 

“Про Загальнодержавну програму адаптації зако-

нодавства” [23-25]. Проблема термінологічної не-

узгодженості в сфері виробництва та обігу певних 

продуктів, в тому числі аналогів молока рослинно-

го походження, відноситься до основних питань 

законодавчого регулювання, які потребують перег-

ляду та якомога скорішого вирішення. Особливо це 

актуально з огляду на останні вимоги Європейсько-

го Союзу щодо маркування подібної продукції. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Аналоги молока рослин-

ного походження все більше набувають популяри-

ності серед споживачів як в Україні, так і в світі. 

Разом з тим, триває дискусія щодо користі від спо-

живання даних продуктів, доцільності заміни ними 

коров’ячого молока, а також можливості називати 

їх назвами, які притаманні традиційним молочним 

продуктам. 

Сьогодні в світі пропонуються такі варіанти 

для найменування рослинних аналогів молока: 

“замінник”, “аналог”, “імітація” та “альтернатива”, 

більшість з яких передбачають, що напій рослинно-

го походження схожий на традиційне молоко за 

хімічним складом та деякими показниками. Однак, 

на нашу думку, це не є коректним, тому що низкою 

дослідників було доведено, що дані продукти не є 

еквівалентними, їх харчові профілі відрізняються, 

зокрема за вмістом таких біологічно важливих ре-

човин, як білок, кальцій, вітаміни групи В та віта-

мін D. Тому доцільно використовувати поняття 

“аналог молока рослинного походження” із зазна-

ченням виду сировини, з якої продукт був виготов-

лений. 

Врегулювання термінологічної неузгодженості 

на законодавчому рівні є важливим, тому що прис-

воєння рослинним напоям назв традиційних мо-

лочних продуктів може вводити в оману            

споживачів щодо їх поживних властивостей, а от-

же, може  завдавати шкоди громадському здоров’ю. 

Крім цього, це певним чином сприятиме приско-

ренню процедури митного оформлення при пере-

міщенні аналогів молока рослинного походження 

через митний кордон України та допоможе запобіг-

ти недобросовісній конкуренції між виробниками. 
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митної вартості нерозмитненого та незареєстрованого в Україні автомобіля, ввезеного із США, зокрема 

перераховано відомості про автомобіль, які враховуються в обов’язковому порядку; розраховано ринкову 

вартість дорожніх транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України, із застосуванням ме-

тоду прямого порівняння, перераховано фактори підвищення та зниження митної вартості автомобіля. 

Встановлено критерії ідентифікації автомобілів при здійсненні автотехнічної та автотоварознавчої експер-
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Постановка проблеми. Світовий автомобіль-

ний ринок у сучасних умовах – це один з найбільш 

розвинених товарних ринків світу, на якому скон-

центрована величезна кількість виробників та про-

давців автотранспортних засобів. Він відрізняється 

постійною і жорсткою конкуренцією між виробни-

ками, особливо в сегменті легкових автомобілів. 

Провідні світові автоконцерни ведуть постійну 

боротьбу за споживачів, здійснюючи пошук нових 

ринків збуту автомобільної продукції. 

Автомобільний ринок відноситься до однієї з 

динамічно розвинутих галузей української еко-

номіки. Останнім часом популярності набула 

купівля автомобіля за кордоном, особливо на аук-

ціонах в США (Copart, Iaai тощо), де можна прид-

бати автомобіль преміум-класу за досить прийнят-

ною ціною. Навіть після доставки та “розмитнення” 

такого авто в Україні можна зекономити до 50 % 

його вартості [1]. 

За декілька років імпорт вживаних автомобілів 

із США перетворився на один з основних каналів 

постачання легкових автомобілів в Україну. Зокре-

ма, за останні п’ять років цей показник зріс, що 

пов’язано з суттєвими перевагами при купівлі лег-

кових транспортних засобів саме в США та Канаді. 

Проте визначення ціни таких транспортних засобів, 

зокрема при їх митному оформленні на території 

України, потребує розроблення та застосування 

окремих специфічних методів та методик автото-

варознавчої експертизи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Постійні зміни у політико-економічному, соціаль-

ному середовищі та їх вплив на світовий авто-

мобільний ринок обумовлюють постійну увагу до 

вивчення цього питання вченими та фахівцями-

практиками, такими як Калініна Ю. О., Лєснікова 

М. В. та іншими [2, с. 12; 3, с. 61], в контексті впро-

вадження єдиного підходу при здійсненні експер-

тизи транспортних засобів, ввезених із США та 

Канади; застосування критеріїв ідентифікації авто 

при здійсненні автотехнічної експертизи. 

Постановка завдання. Метою статті є теоре-

тичний огляд світового та вітчизняного ринку лег-

кових автомобілів, аналіз його аспектів в розрізі 

автотоварознавчого дослідження, встановлення 

процедури вартості колісних транспортних засобів, 

зокрема митної вартості нерозмитненого та неза-

реєстрованого в Україні автомобіля, ввезеного із 

Сполучених Штатів Америки. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Масштаби сучасної автомобілебудівної промис-

ловості вражають не лише своїм обсягом, але й 

динамічністю розвитку та впровадженням інно-

вацій. За останніми підрахунками у світі нарахо-

вується більше 1 млрд автомобілів, а вартість їх 

серійних версій може коливатися від 3 тис. дол. 

США (TATA Nano – Індія) до 3 млн дол. США 

(Bugatti Chiron – Франція) [1]. Аналізуючи су-

часний стан світового автомобільного ринку, слід   

зазначити, що в географічному розрізі ситуація 

істотно відрізняється в різних регіонах планети 

(табл. 1). 

З даних, наведених у табл. 1, видно, що 

найбільш забезпечена автомобілями країна – Сан-

Марино, друге місце належить державі Монако, 

США знаходяться на 3 місці і кількість автомобілів 

на 1000 осіб становить 797, Україна опинилася на 

71 місці. На рис. 1 відображено зміну світових про-

дажів автомобілів за період з 2010 по 2019 рік.  

З даних, наведених на рис. 1, видно, що з 

кожним роком виробництво автомобілів зростає, 

ринок стає більш насиченим та конкурентним. 

Загалом за 2019 рік у світі продано 66,4 млн 

штук автомобілів, при цьому велику частку від 

загального відсотка проданих машин становлять 

авто, що були у використанні. Тобто має місце 

також вторинний ринок, на якому продавцями мо-

жуть виступати не тільки автодилери, а й приватні 

особи та торгові представники фірм-реалізаторів 

б/в автомобілів.  

 

 

Таблиця 1 

Кількість автомобілів на 1000 жителів у різних країнах світу 

Місце Країна Кількість автомобілів на 1000 осіб 

1 Сан-Марино 1263 

2 Монако 899 

3 США 797 

16 Японія  591 

19 Франція  578 

20 Німеччина  572 

46 Білорусь  362 

57 Росія 293 

71 Україна  202 

138 Узбекистан  37 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Рис. 1. Динаміка світового продажу автомобілів 

 

 

Вторинний автомобільний ринок України в              

4 рази перевищує обсяги купівлі нових автомобілів. 

Основним джерелом вживаних авто в нашій дер-

жаві є саме американські страхові аукціони. Згідно 

із статистичними даними з січня по серпень 2019 

року в Україні вперше стали на облік близько 200 

тисяч б/в автомобілів. Частка транспортних засобів 

з Америки перевищила 80 %. За думкою експертів, 

головною перевагою американських транспортних 

засобів є їх ціна. Залежно від сегмента економія на 

купівлі авто, ввезеного із США, може досягати до 

60 % (порівняно з цінами на ринку України), але в 

більшості випадків – до 35-40 % [4]. 

Залежно від змін розміру мита на ввезення аме-

риканських автомобілів кількість бажаючих ввезти 

авто із США значно збільшується, оскільки в біль-

шості випадків автомобіль, ввезений з Америки, 

виявиться значно дешевшим, ніж придбаний у 

країнах ЄС. Процес придбавання автомобіля на 

території США характеризується повною про-

зорістю та необмеженістю з боку державних уста-

нов. Після придбання необхідно визначити вартість 

автомобіля під час перетину кордону України – без 

врахування митних платежів та зборів, нерозмит-

неного і незареєстрованого в Україні автомобіля 

станом на момент виконання експертного до-

слідження. З метою забезпечення швидкого та про-

зорого процесу митного оформлення транспортних 

засобів для їх вільного обігу на митній території 

України першочергово необхідно здійснити 

експертну оцінку автомобіля. 

Під час визначення митної вартості транспорт-

них засобів, які були у використанні, в 

обов’язковому порядку враховуються такі відо-

мості про автомобіль: загальне значення відсотка 

зменшення вартості транспортного засобу залежно 

від технічних, технологічних характеристик та 

особливостей оцінки, умов та терміну його      

експлуатації, обслуговування, зберігання, технічно-

го стану, а також залежно від його комплектності, 

укомплектованості та відсотка зменшення (збіль-

шення) вартості транспортного засобу або величи-

ни пробігу тощо [5, 6]. Під час контролю правиль-

ності визначення митної вартості транспортних 

засобів, що були у використанні, посадові особи 

митниці використовують такі джерела цінової ін-

формації: 

 спеціалізований програмно-інформаційний 

комплекс ЄАІС ДФС; 

 періодичні видання – автокаталоги, зокре-

ма “SuperSchwacke” [4]; 

 Методику товарознавчої експертизи та         

оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердже-

ну наказом Міністерства юстиції України та Фонду 

державного майна України від 24.11.03 

№142/5/2092 [7]; 

 висновки про якісні та вартісні характерис-

тики товарів, підготовлені спеціалізованими екс-

пертними організаціями, що мають відповідні пов-

новаження згідно із законодавством; 

 ресурси мережі Інтернет [1]. 

З метою недопущення заниження митної вар-

тості товарів здійснюється ретельна перевірка до-

кументів, що подаються до митного оформлення. У 

разі встановлення, що документи, які підтвер-

джують митну вартість, містять розбіжності, наявні 

ознаки підробки або не містять всіх відомостей, що 

підтверджують числові значення складової митної 

вартості товарів чи відомостей щодо ціни, що була 

фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари, 

в обов’язковому порядку здійснюються запити 

додаткових документів, передбачених частиною 

третьою статті 53 Митного кодексу України [5]. 

Оцінюваний транспортний засіб марки “Toyota 

Tacoma” відображено на рис. 2. 
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Рис. 2. Оцінюваний транспортний засіб марки “Toyota Tacoma”, представлений на дослідження 

 
Рис. 3. Заводська ідентифікаційна наліпка 

 

 

Під час огляду ТЗ установлюється візуальна 

відповідність ідентифікаційного номера (VIN) да-

ним, зазначеним у реєстраційних документах. При 

ідентифікації колісного транспортного засобу 

(КТЗ) установлювалися його марка, модель, мо-

дифікація, об’єм двигуна, дата виготовлення, його 

комплектність. Оцінка ТЗ здійснюється переважно 

із застосуванням бази оцінки, яка відповідає рин-

ковій вартості. Ринкова вартість визначається із 

урахуванням ідентифікаційних даних КТЗ та його 

технічного стану. Ринкова вартість КТЗ враховує 

його комплектність, укомплектованість і фактич-

ний технічний стан, термін експлуатації, величину 

пробігу, умови, в яких він експлуатувався 

(зберігався), особливості кон’юнктури ринку 

регіону [8]. 

Основним та найбільш вірогідним підходом 

(методом) для визначення ринкової вартості КТЗ 

поряд з дохідним та витратним є порівняльний 

підхід (метод), що базується на аналізі цін продажу 

та поточних цін пропозиції до продажу ідентичних 

або, в окремих випадках, аналогічних КТЗ з 

наступним коригуванням цих цін за рахунок 

відмінностей між параметрами оцінюваного КТЗ і 

усередненими довідковими, який і регламентується 

методикою товарознавчої оцінки КТЗ [7, п. 3.2]. 

Виходячи з формулювання питання постанови 

та відомих обставин справи, метою даної оцінки є 

визначення вартості нерозмитненого і незареєстро-

ваного в Україні автомобіля, який на задану дату 

оцінки увозився з-за кордону на митну територію 

України, тобто у даному дослідженні базою оцінки 

є “вартість КТЗ, що ввозяться на митну територію 
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України” - вартість, яка характеризує витрати на 

його придбання за межами України (в країні прид-

бання або у країнах-експортерах) без врахування 

можливих додаткових витрат на його доставку до 

митного кордону України (транспортних витрат, 

витрат на навантаження/розвантаження/ переван-

таження, страхування, а також комісійних, брокер-

ських і інших можливих витрат). 

Ринкова вартість дорожніх транспортних за-

собів (С), що ввозяться на митну територію Украї-

ни, визначається (коригується) за формулою [7, п. 

7.35.3]: 

С = Сср (1 ± (Гк  / 100) ± (Дз / 100)) ± Сдод,    

де Сср1 – середня ринкова ціна дорожнього 

транспортного засобу, що ввозиться на митну тери-

торію України, у країні придбання чи в країнах-

експортерах - величина, яка еквівалентна найбільш 

вірогідній вартості продажу сукупності ідентичних 

чи аналогічних КТЗ визначеної марки, моделі, з 

відповідним роком виготовлення і строком експлу-

атації на визначений момент часу, в країні прид-

бання – експортері чи у провідних країнах-

експортерах, з дотриманням вимог, що відпові-

дають поняттю “ринкова вартість” (див. вище по-

няття та терміни). 

Величина середньої ринкової ціни дорожнього 

транспортного засобу, що ввозиться на митну тери-

торію України, залежить тільки від його марки, 

моделі, року виготовлення та рівня фактичних рин-

кових цін, що склались на ідентичні або (в окремих 

випадках) аналогічні КТЗ в країні придбання чи у 

провідних країнах-експортерах. Автомобілі дослі-

джуваної марки і моделі є продуктом масового 

серійного виробництва, тому середня ринкова ціна 

досліджуваного автомобіля, що ввозиться на митну 

територію України, визначається основним, пріо-

ритетним (найбільш вірогідним) методом – мето-

дом прямого порівняння, виходячи з даних спе-

ціальної довідкової літератури про ринкові ціни 

продажу ідентичних КТЗ в країні придбання чи в 

провідних країнах-експортерах, за формулою: 

Сср = Сд * К,    

де Cд – середня ціна КТЗ, що був у користуван-

ні, відповідного строку експлуатації згідно з довід-

ковою літературою чи інформацією спеціалізова-

них джерел, що відображає ціни КТЗ у країні прид-

бання або в провідних країнах-експортерах; 

K –  коефіцієнт приведення вартості КТЗ у про-

відній країні-експортері до його вартості в країні 

придбання. Для КТЗ, що ввозяться з провідних 

країн-експортерів (Німеччини, США), К = 1,0. 

Важливими у визначенні вартості транспортно-

го засобу є фактори підвищення та зниження мит-

ної вартості автомобіля (табл. 2). 

 

 

Таблиця 2 

Фактори, що впливають на відсоток зміни вартості ТЗ 

Найменування фактора Нормативний відсоток 

корегування вартості ТЗ 

Прийнятий 

відсоток 

Фактори підвищення вартості: 

Відсутність корозійних пошкоджень складових частин кузова легко-

вих автомобілів  
10 0 

Відсутність слідів аварійних пошкоджень і перефарбування кузова 

легкових автомобілів  
5 0 

Виконано капітальний ремонт двигуна не більше як за 1 рік до дати 

оцінки  
5 0 

Виконано капітальний ремонт кузова з повним пофарбуванням не 

більше як за 3 роки до дати оцінки 
15 0 

Виконано заміну кузова на новий не більше як за      5 років до дати 

оцінки  
30 0 

Фактори зниження вартості: 

ДТЗ експлуатувався в режимі таксі  15 0 

Зміна декількох власників ДТЗ протягом трьох років  5 0 

ДТЗ перебував у повній або частковій власності юридичної особи  5 0 

ДТЗ експлуатувався в умовах автошкіл  20 0 

ДТЗ експлуатувався як швидка медична допомога (окрім санітарних 

машин)  
15 0 

ДТЗ застосовувався поза дорогами загального користування (не мен-

ше 30% пробігу)  
10 0 

ТЗ має сліди відновлення трьох і більше деталей кузова  10 0 

ТЗ має сліди відновлення менш ніж трьох деталей кузова  4 0 

Наявність агрегатів та вузлів, що потребують ремонту (Сліди 

підтікання олив та пального; підвищена димність і шумність двигуна, 

порушення функціональних можливостей тощо)  

10 0 

ДТЗ пофарбовано в колір, який не користується попитом  1.5 0 

Всього:  0 
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Таблиця 3 

Відсоток додаткового зменшення вартості транспортних засобів як наслідок наявних корозійних 

пошкоджень, пошкоджень обшивки та 

порушення лакофарбового покриття 

Назва елементів складових частин кузова КТЗ 

Нормативний відсоток 

коректування вартості 

КТЗ 

Прийнятий відсоток 

корегування вартості 

КТЗ 

ЕЛЕМЕНТИ КУЗОВА (пошкодження корозією) 

Панелі підлоги кузова  4.0 0 

коробок жорсткості (лонжеронів, поперечин, підси-

лювачів, рами підмоторної)  
6.0 0 

Порога підлоги  1.0 0 

бризковиків передніх крил  2.0 0 

щита передка  3.0 0 

Панелі передка (полки щитів радіатора)  1.0 0 

бризковика облицювання радіатора  0.3 0 

стояків боковин  4.0 0 

арок боковин (бризковиків боковин)  2.0 0 

панелей боковин  2.0 0 

Двері  0.5 0 

панелі задка  0.5 0 

полки задка з перегородкою  0.5 0 

панелі стелі  1.0 0 

панелі бічної задньої  0.3 0 

крила знімного  0.5 0 

крила незнімного  1.0 0 

Капота  0.5 0 

кришки багажника  0.5 0 

забруднення, ушкодження, потертості оббивки сало-

ну  
1.0 0 

забруднення, ушкодження, потертості оббивки 

сидінь  
2.0 0 

ПОФАРБУВАННЯ КУЗОВА (дефекти ЛФП) 

різнотон, подряпини, відшарування, патьоки фарбу-

вання кузова  
3.0 0 

ХРОМОВАНІ ДЕТАЛІ 

корозія, потемніння, відшарування хромованих по-

крить  
3.0 0 

СКЛО (потертості, пошкодження) 

потертості, пошкодження скла  0.5 0 

Всього:  0  

 

 

У табл. 3 подано відсоток додаткового змен-

шення вартості транспортних засобів. 

Для з’ясування питань, що виникають у справі 

про порушення митних правил, призначається ав-

тотехнічна експертиза, яка проводиться експер-

тами спеціалізованого органу з питань експертизи 

та досліджень. Основним завданням автотова-

рознавчої експертизи під час митного оформлення 

є визначення вартості колісних транспортних за-

собів та їх комплектуючих, а також вирішення пи-

тань розміру пошкодження колісного ТЗ, підтвер-

дження дати виготовлення автомобіля. 

Для вирішення поставлених питань експерту-

автотоварознавцю надаються колісний ТЗ та су-

провідні документи, які мають відношення до 

реєстрації цього колісного ТЗ. Технічний огляд 

автомобіля здійснюється в світлий час доби на 

майданчику тимчасового зберігання транспортних 

засобів відділу митного оформлення. За результа-

том ідентифікації КТЗ та вивчення документації 

встановлюється марка та модель автомобіля [9]. 

Беручи до прикладу автомобіль марки “Mer-

cedes-Benz”, модель “Sprinter”, ідентифікаційний 

номер КТЗ: WDAPF4CC0GP304492, визначимо 

дату виготовлення автомобіля. Таким чином, згідно 

з кодуванням в ідентифікаційному номері до-

сліджуваного КТЗ (10-та позиція номера «G») рік 

виготовлення – 2016 р.  

Також отримати відомості щодо дати виготов-

лення КТЗ можна в результаті його перевірки VIN-

коду за допомогою програмного комплексу (рис. 4) 

та інформаційних джерел (рис. 5). 
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Рис. 4. Перевірка VIN-коду за допомогою програмного комплексу 

 

 

 

Відповідно до пунктів 6.3, 6.3.1 та 6.3.3 визна-

чення дати виготовлення КТЗ здійснюється на 

підставі даних виробника автомобіля, які зазна-

чаються у VIN-коді, а у разі, якщо календарну дату 

виготовлення визначити неможливо, то за основу 

береться модельний рік виготовлення з урахуван-

ням календарної дати першого документального 

підтвердження будь-якої дії з даними КТЗ. При 

визначенні року виготовлення КТЗ враховуються 

дані виробника, які у відповідності до стандарту 

ISO 3779-1983(ДСТУ ISO 3779:2012) кодують у 

VIN-коді [10]. 

VIN-код (номер кузова) автомобіля містить           

17 символів, до складу VIN-коду входять три ча-

стини: WMI –  3 символи, VDS –  6 символів, VIS –  

8 символів. Відповідальними за унікальність VIN-

коду є виробник або дочірні компанії, яким вироб-

ник делегує відповідальність за виробництво КТЗ. 

Код року виготовлення відображається у третій 

(розпізнавальній – VIS) частині VIN-коду та 

відповідає його десятому символу. 
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Рис. 5. Перевірка VIN-коду за допомогою спеціалізованих інтернет-ресурсів 

 

 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Світовий автомобільний 

ринок конкурентний та динамічний у своєму         

розвитку, здатний реагувати на зміни в соціально-

економічному становищі в розрізі кожної країни. 

Розвиток вторинного ринку автомобілів в Україні 

змушує оперативно реагувати економічну систему. 

Однак недосконалість реформ митної системи ви-

магає постійного розроблення і впровадження кри-

теріїв ідентифікації при здійсненні авто-технічної 

та автотоварознавчої експертизи. 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ КОНТРОЛЮ І ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 

 
Анотація. Розглянуто сучасні проблеми державного регулювання і контролю безпечності та якості хар-

чових продуктів. Створення передумов наявності безпечних продуктів на ринку передбачає використання 

якісної сировини, систематизацію способів обробки, забезпечення сучасної технології виробництва та впро-

вадження перспективних методів зберігання продуктів харчування. Наведено основні передумови створення 

систем управління якістю і безпечністю харчової продукції. Основним збірником узгоджених на міжнародному 

рівні стандартів на харчові продукти, скерованих на захист здоров’я споживачів, є Codex Alimentarius. В 

Україні регулювання безпечності та якості харчових продуктів на законодавчому рівні передбачено законами 

“Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів” і “Про державний контроль 

за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здо-

ров’я та благополуччя тварин”. Інтеграція України в міжнародне співтовариство вимагає дотримання основ-

них вимог щодо якості та безпечності не тільки готової продукції, але й виробничих потужностей. Одна із 

найвідоміших систем управління якістю харчової продукції в світі – це система аналізу небезпечних факторів 

та контролю у критичних точках (Hazard Analysis and Critical Control Points – НАССР). Крім системи НАССР, 

підприємства (за виключенням тих, що переробляють м’ясо, птицю, рибу, морепродукти, соки) використову-

ють систему SQF (Safe Quality Food). З метою раннього оповіщення, попередження надзвичайних ситуацій та 

оперативного реагування у забезпеченні якості і безпечності харчової продукції на міжнародному рівні на базі 

Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) створена програма з розробки і впровадження 

систем попередження надзвичайних ситуацій у сфері харчової безпеки (Emergency Prevention System for Food 

Safety, FAO EMPRES Food Safety). Фундаментальним компонентом рамочної стратегії ФАО з управління кри-

зовими ситуаціями в харчовому ланцюгу є FCC – FAO’s Food Chain Crisis Management Framework. Забезпечення 

якості та безпечності харчової продукції на сучасному етапі становлення українського продовольчого ринку – 

складний процес, який вимагає безпосередньої участі всіх служб і персоналу харчового підприємства, керівни-

ка, впровадження систем якості та контролю держави за цими процесами. 
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CURRENT PROBLEMS OF CONTROL AND STATE REGULATION OF 

THE FOOD PRODUCTS SAFETY AND QUALITY   
 

Abstract. Current problems of state regulation and control of food products safety and quality are considered. Cre-

ating prerequisites for the availability of safe products on the market involves the use of qualitative raw materials, 

systematization of processing methods, the provision of modern production technology as well as the introduction of 

perspective methods of food storage. The main prerequisites for the creation of food quality and safety management 

systems are revealed. The Codex Alimentarius is the main internationally recognized standard for food safety aimed at 

protecting the consumers health. In Ukraine, regulation of food products safety and quality at the legislative level is 

provided by the Laws "On Basic Principles and Requirements for Food Products Safety and Quality" and "On State 

Control of Compliance with Food, Feed, Animal By-Products, Health and Well-being of Animals”. Integration of 

Ukraine into the international community requires compliance with the basic requirements for quality and safety not 

only of finished products but also of production facilities. One of the most well-known food quality management systems 

in the world is the Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) system. Excepting the HACCP system, en-

trprises (except for those producing meat, poultry, fish, seafood, juices) use the SQF (Safe Quality Food) system. For 

the purpose of early warning, emergency prevention and rapid response to food quality and safety at international level 

a program for the development and implementation of the Emergency Prevention System for Food Safety (FAO 

EMPRES Food Safety) based on the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) was created. A 

fundamental component of the FAO's strategy on crisis management in the food chain is the FCC - FAO's Food Chain 

Crisis Management Framework. Ensuring the quality and safety of food at the current stage of the Ukrainian food mar-

ket development is a complex process that requires the direct involvement of all services and staff of the food enterprise, 

top-manager, introduction of reliable quality systems and state control over these processes. 
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Постановка проблеми. Створення комплекс-

ної концепції безпечності харчових продуктів вва-

жається однією із основних задач, вирішування якої 

безпосередньо спрямовано на збереження здоров’я 

громадян. Глобально дана проблема набуває особ-

ливої актуальності у зв’язку зі збільшенням числа 

захворювань, які виникають в результаті спожи-

вання харчової продукції. Детального вивчення 

потребує також необхідність раннього виявлення 

негативних впливів харчових продуктів на організм 

людини. 

Харчова продукція належить до особливої гру-

пи товарів, оскільки людина щоденно, кілька разів 

на день споживає їжу, в тому числі сільськогоспо-

дарську продукцію – свіжі овочі і фрукти, які не 

проходять технологічного обробітку. Харчові і 

сільськогосподарські продукти є живими система-

ми, які можуть змінювати товарознавчі характери-

стики на всіх етапах “життєвого циклу” під впли-

вом біохімічних, мікробіологічних і фізичних чин-

ників. Виробник зобов’язаний пе-редбачити зміни 

даних “живих матеріалів” і вміло керувати 

відповідними процесами, не допускаючи виник-

нення незворотних втрат безпечності. З урахуван-

ням перелічених факторів, які формують структуру 

якості продуктів харчування, на перший план вихо-

дять заходи з мінімізації загроз здоров’ю людини, 

викликаних втратою якості та переходом харчової 

продукції в категорію небезпечних товарів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За 

останніми оцінками ВООЗ, після споживання зара-

женої їжі близько 600 млн людей у світі або майже 

кожний 10-й хворіє. Із них 420 тис. осіб помирає, у 

тому числі 125 тис. дітей у віці до 5 років. У межах 

досліджень, які проводилися з 1990 по 2016 рік на 

замовлення ВООЗ,  проаналізовано ситуацію в                

51 країні європейського регіону щодо летальних 

захворювань, спричинених неправильним харчу-

ванням. Відповідно до рейтингу, складеного вче-

ними Йенського університету ім. Фрідріха Шилле-

ра, Україна потрапила в десятку країн із найбільш 

високим рівнем смертності внаслідок незбалансо-

ваного харчування: високий вміст у їжі солі і низь-

ке споживання овочів, горіхів і продуктів із цільно-

го зерна (Replyna, net, 15.01.2019). 

Безпечність харчових продуктів є ключовою 

складовою більш широкого поняття – якість. Вод-

ночас у відповідності з позицією Комісії Codex 

Alimentarius останнім часом прийнято розглядати 

роздільно поняття безпечності та якості харчових 

продуктів, що обумовлюється виключністю зна-

чення безпечності. Codex Alimentarius – збірник 

узгоджених на міжнародному рівні стандартів на 

харчові продукти, скерованих на захист здоров’я 
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споживачів. Кодекс також включає положення 

відносно гігієни продуктів харчування, харчових 

добавок, залишків пестицидів, забруднювачів, мар-

кування і візуалізацію продуктів, методи аналізу і 

відбору проб, а також положення рекомендаційного 

характеру у формі кодексу практик, директив та 

інших заходів, що сприяють досягненню його 

цілей. 

Системне забезпечення якості харчової про-

дукції набуло значного розвитку, особливо в другій 

половині ХХ ст., оскільки виробники у різних 

країнах світу дійшли висновку, що тільки з впро-

вадженням системного підходу можна забезпечити 

якість продукції. Міжнародною організацією зі 

стандартизації ISO була розроблена серія стан-

дартів ISO 9000, в основі яких закладені універ-

сальні принципи, прийнятні до будь-якої сфери 

діяльності. Система менеджменту якості (СМЯ), що 

відповідає вимогам міжнародного стандарту                    

ISO 9001, – це ефективний інструмент, за допомо-

гою якого організація може оптимально реагувати і 

здійснювати постійне поліпшення якості продукції, 

як того вимагають умови конкуренції. 

У 2015 р. Міжнародна організація зі стандарти-

зації підготувала і випустила п’яту версію                       

ISO 9001:2015, в якій переглянуті принципи ме-

неджменту якості і наведені нові концепції. У новій 

версії отримала розвиток концепція процесного 

підходу до СМЯ. Просування концепції процесного 

підходу скеровано на підвищення результативності 

СМЯ і задоволення потреб споживача. 

Вперше в стандартах системи менеджменту 

якості використано міркування, що базується на 

оцінці ризиків, хоча концепція ризиків була при-

сутня в ряді елементів попередніх версій стандарту. 

В новій версії організація повинна визначити ризи-

ки як основу для планування і виконання процесів 

СМЯ, при цьому використовується концепція по-

переджувальних дій. 

Цикл Дьомінга PDCA (планування-виконання-

перевірка-дія) використовується в стандарті 

відносно будь-якого процесу СМЯ у цілому. При 

цьому пропонуються дії зі встановлення мети си-

стеми і процесів, визначення ресурсів, іденти-

фікації та оцінки ризиків, виконання заплановано-

го, перевірки шляхом виміру показників процесів і 

кінцевого продукту, а також заходи з поліпшення 

СМЯ. 

Постановка завдання. Для забезпечення насе-

лення безпечною та якісною харчовою продукцією 

важливими є впровадження і дотримання світових 

стандартів якості, відповідний контроль з боку 

держави та громадських організацій. Метою до-

сліджень є характеристика основних проблем, 

пов’язаних із впровадженням міжнародних систем 

якості, зокрема НАССР та аналіз світового досвіду 

використання систем управління безпечністю та 

якістю харчових продуктів. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для досягнення високого рівня якості та безпеч-

ності харчових продуктів необхідним є створення 

національних і міжнародних систем раннього           

повідомлення, що базуються на інтегруванні най-

важливіших законодавчих і контрольних держав-

них структур, органів нагляду і всіх зацікавлених 

сторін у сфері виробництва і споживання їжі. Ме-

тою пропонованої системи є попередження або 

мінімізація особливо небезпечних ризиків, що ви-

никають на тих чи інших ділянках харчового 

ланцюга в різних країнах, регіонах і природно-

кліматичних зонах, з урахуванням національних 

особливостей харчування, умов життя відповідних 

груп населення. Виявлені сигнали потенційної за-

грози, найбільш значимі фактори своєчасно 

аналізуються з випереджуючою ідентифікацією 

ризиків з подальшим оповіщенням всіх учасників 

системи харчової безпеки на регіональному і гло-

бальному рівнях. Раннє попередження і прогно-

зування небезпек забезпечує вибір найбільш ефек-

тивних стратегічних шляхів управління подіями, 

що дозволяє знизити до мінімуму поширення і 

важкість захворювань. 

В Україні на законодавчій основі передбачено 

регулювання безпечності та якості харчових про-

дуктів наступними законами: “Про основні прин-

ципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів” і “Про державний контроль за дотри-

манням законодавства про харчові продукти, кор-

ми, побічні продукти тваринного походження, здо-

ров’я та благополуччя тварин”. Даними законами 

дається чітке визначення багатьох термінів, пов’-

язаних з безпечністю і якістю харчової продукції.  

Одна з найвідоміших систем управління якістю 

харчової продукції в світі – це система аналізу не-

безпечних факторів та контролю у критичних точ-

ках (Hazard Analysis and Critical Control Points – 

НАССР), яка призначена для ідентифікації, оціню-

вання і контролю небезпечних факторів, визнача-

льних для безпечності харчових продуктів. Прак-

тично на всіх переробних підприємствах, 

підприємствах громадського харчування, у великих 

роздрібних мережах, на гуртових складах визнання 

та постійний контроль безпечності продукції дося-

гається запровадженням системи НАССР. На-

явність на підприємстві системи НАССР – 

мінімальна вимога для експорту продукції в ЄС і на 

інші крупні ринки. 

Управління ризиком поєднує процес вибору аль-

тернативних рішень на підставі результатів оцінки 

ризику та впровадження відповідних засобів управ-

ління (контролю), включаючи коригувальні заходи. 

Визначальними для безпечності харчової про-

дукції є фактори ризику, пов’язані передусім з от-

руєнням харчовими і сільськогосподарськими про-

дуктами, що підтверджується статистичними дани-

ми ВООЗ, які констатують стабільність кількості 

захворювань і навіть смертельних випадків у різних 

країнах світу. 

Збільшення ризиків сприяє появі нових небез-

пек, до яких відносяться: 

- впровадження нових, недостатньо апробо-

ваних технологій, матеріалів і методів, що вклю-

чають нанотехнологічні методи і генно-

модифіковані інгредієнти; 
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- збільшення комунікаційно-логічних систем 

постачання сировини і матеріалів із африканських, 

азіатських і латиноамериканських регіонів, раніше 

не задіяних у виробництві харчових продуктів; 

- надходження сировини і матеріалів із країн 

з високим рівнем поширення захворювань, спричи-

нених патогенними мікроорганізмами; 

- розвиток торговельних мереж у регіонах, 

що привело до значного розширення асортимент-

ного переліку реалізованої продукції з одночасним 

порушенням термінів придатності, умов зберігання 

і транспортування. 

Розроблена концепція загального управління 

якістю базується на принципі постійного поліп-

шення якості, системному і процесному підходах, 

лідерстві керівника і залучення всіх співробітників 

до удосконалення якості. 

Крім системи НАССР, підприємства (за виклю-

ченням тих, що переробляють м’ясо, птицю, рибу, 

морепродукти, соки) використовують систему SQF 

(Safe Quality Food). 

На міжнародному рівні цією проблемою зай-

мається цілий ряд організацій, в числі яких най-

більш авторитетною вважається створена на базі 

Продовольчої і сільськогосподарської організації 

ООН (ФАО) програма з розробки і впровадження 

систем попередження надзвичайних ситуацій у 

сфері харчової безпеки (Emergency Prevention Sys-

tem for Food Safety, FAO EMPRES Food Safety). 

Підтримка країн міжнародною системою EMPRES 

Food Safety здійснюється шляхом: 1) раннього опо-

віщення; 2) попередження надзвичайних ситуацій; 

3) оперативного реагування.  

Ця програма є фундаментальним компонентом 

більш широкої рамочної стратегії ФАО з управлін-

ня кризовими ситуаціями в харчовому ланцюгу 

(FCC – FAO’s Food Chain Crisis Management 

Framework), яка використовує комплексний інтег-

рований підхід, що враховує всі загрози в харчово-

му ланцюгу від виробництва до споживання, вклю-

чаючи розгляд проблем здоров’я тварин, захисту 

рослин і безпечності харчових продуктів. Цією 

організацією розроблений стратегічний план, спря-

мований на надання ефективної допомоги країнам у 

побудові і поліпшенні систем швидкого реагування 

в сфері харчової безпеки і розробку програм спів-

робітництва, партнерських взаємодій на регіональ-

них і міжнародних рівнях, підтримку ініціатив і 

пілотних проектів. 

На думку міжнародних експертів, система ре-

гулювання безпечності харчових продуктів в 

Україні не в повній мірі відповідає міжнародним 

стандартам. Система державного контролю не  

завжди ефективна, багато служб функціонують 

автономно за рахунок надання платних послуг ви-

робникам і практично не обмінюються між собою 

інформацією про повірки. Їх дані не завжди систе-

матизуються та аналізуються. Для того, щоб зміни-

ти підходи до контролю за безпечністю продуктів 

харчування в Україні, доцільно запозичити досвід 

інших країн, зокрема США. 

 

Різні аспекти практики безпечності харчових 

продуктів зосереджені на кількох рівнях, таких як: 

федеральний, державні установи і муніципалітети, 

підприємства, асоціації, науково-дослідні центри. 

Основу системи контролю безпечності продук-

тів харчування складає FDA (Управління із 

санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і 

медикаментів). FDA є незалежним органом і знахо-

диться поза сферою впливу федеральних мініс-

терств: охорони здоров’я і сільського господарства. 

Служба контролю якості харчових продуктів 

(Food Safety and Inspection Service – FSIS/USDA) 

контролює безпечність, якість і відповідне марку-

вання м’яса, птиці і продуктів із яєць. FSIS гарантує 

дотримання безпечності при споживанні продуктів 

харчування на основі системи під назвою “Скоро-

чення рівня патогенної флори/аналіз можливих ри-

зиків і критичних контрольних точок” (PR/НАССР). 

Так, 7600 інспекторів FSIS контролюють роботу 

близько 6000 підприємств із забою худоби і птиці, а 

також переробних підприємств. Для тварин не доз-

воляється використання гормонів і стероїдів, а ан-

тибіотики використовуються в обмеженій кількості і 

за 10 діб до забою виключаються. 

Служба FSIS забезпечує захист споживачів від 

забрудненої, небезпечної або неправильно марко-

ваної продукції. Вона здійснює: контроль усіх про-

дуктів харчування, а також усіх харчових добавок; 

контроль якості води для виробництва і для поливу, 

якості добрив і хімічних добавок, що використову-

ються у сільському господарстві, контроль залиш-

кової кількості пестицидів у всіх продуктах харчу-

вання. Інспектори служби проводять внутрішню 

інспекцію підприємств, тестування продуктів 

(мікробіологічні, хімічні ризики, токсини, добавки), 

здійснюють огляд і аналіз харчових продуктів при 

ввезенні у США, забороняють виробництво або 

імпорт у країну будь-якого фальсифікованого про-

дукту, що містить отруйну або шкідливу для здо-

ров’я речовину, і продуктів, маркування яких є 

неправдивим або таким, що вводить в оману. 

Жоден продукт харчування або інгредієнт не 

може бути легально проданий у США, якщо в ньому 

містяться харчові добавки або залишкова кількість 

препаратів, не дозволених до використання, або 

якщо їх рівень перевищує встановлені норми. 

Служба з контролю захворювань тварин і рос-

лин (Animal and Plant Health Inspection Service – 

APHIS) займається питаннями, пов’язаними із за-

хистом тварин і рослин від шкідників і хвороб. 

Продукція, яка підлягає обов’язковому контролю 

відомством: всі тварини і продукти тваринного 

походження; всі рослини і продукти рослинного 

походження; всі сільськогосподарські продукти 

біотехнологій, у тому числі ГМО. 

Центр ветеринарної медицини (CVM) 

відповідає за безпечність кормів для тварин, ефек-

тивність і безпечність ветеринарних лікарських 

препаратів, а також проводить Національну систе-

му моніторингу стійкості до протимікробних пре-

паратів (NARMS) у співробітництві з CDC 

USDA/APHIS; контролює трансгенні організми. 
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Управління з охорони оточуючого середовища 

(Environmental Protection Agency – ERA) відає пи-

таннями охорони здоров’я населення і захисту 

оточуючого середовища від ризиків, пов’язаних з 

використанням пестицидів, а також сприяє розвит-

ку безпечних методів боротьби зі шкідниками. 

У США створена система мотивації для виро-

бників харчової продукції з метою проведення 

сертифікації виробництва, впровадження систем 

менеджменту якості й безпечності. Значна увага 

приділяється створенню стимулів у підприємств до 

випуску якісної і безпечної продукції для 

внутрішнього ринку. Наприклад, підприємство, що 

не пройшло сертифікацію по системі QS-9000 

(стандарт якості на принципах міжнародних стан-

дартів серії ІСО 9000), не може брати участь у кон-

курсі щодо отримання заказів на поставку про-

дукції для державних потреб. 

У США реалізується Національна органічна 

програма (USDA), що сприяє активному розвитку 

системи сертифікації виробництва сільсько-

господарської продукції. Нормативно-правова база 

направлена на створення системи контролю якості 

на всіх етапах виробництва продукції, починаючи з 

контролю ґрунту, сировини (використаних кормів, 

зерна та ін.) і закінчуючи контролем продукту на 

стадії виробництва і реалізації. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Забезпечення якості та 

безпечності харчової продукції – складний процес, 

який вимагає безпосередньої участі всіх служб і 

персоналу харчового підприємства за обов’язко-

вого лідерства керівника. Досвід міжнародних і 

вітчизняних підприємств харчової промисловості 

показав беззаперечні переваги у впроваджуваних 

системах якості. За невеликих фінансових та ор-

ганізаційних затрат, належної уваги з боку керів-

ництва, допомоги і контролю держави здійснюєть-

ся системне забезпечення якості процесів і про-

дукції. 
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ним вимогам щодо якості та безпечності. Ринок іграшок вітчизняного виробництва залишається мізерним, але 

останнім часом особливо динамічно розвивається виробництво пластмасових та дерев’яних розвиваючих іграшок. 

Провідні виробники дитячих іграшок використовують імпортні сировину, обладнання, технології, випускають про-
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Постановка проблеми. Сучасний ринок това-

рів для дітей пропонує споживачам великий вибір 

іграшок, і це абсолютно виправдано. Загальновідо-

мо, що ігри та іграшки сприяють пізнанню навко-

лишнього світу, розвитку зорового і слухового 

аналізаторів, тактильної чутливості, мови, мислен-

ня, уяви, точності і координації рухів, служать 

джерелом позитивних емоцій, дозволяють набути 

найпростіші гігієнічні і трудові навички. Актуаль-

ність даного дослідження визначається активним 

розвитком ринку дитячих іграшок в Україні та в 

світі. Загострення конкуренції на ринку дитячих 

іграшок спонукає вітчизняних виробників розши-

рювати асортимент та підвищувати якість продук-

ції. Постійний аналіз та дослідження ринку дитячих 

іграшок є важливими у діяльності учасників ринку 

для прийняття обґрунтованих рішень. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.   
Дослідженню питань щодо стану та тенденцій роз-

витку ринку дитячих іграшок присвячено праці 

Дідченко Ю. О., Юдіної Н. В. [1], Загарницької І. І. 

[2, 3], Олексієнко А. Б., Григоренко І. В. [4], Тео-

дорська Л. [5], Шубіна О. О., Кривоніс А. О. [6]. 

Однак аналіз проблем і тенденцій ринку, динаміка 

виробництва, споживання, експорту та імпорту 

дитячих іграшок і сьогодні залишаються актуаль-

ними.  

Постановка завдання. Метою дослідження є 

аналіз динаміки та тенденцій українського спожив-

чого ринку дитячих іграшок, виявлення проблем і 

перспектив розвитку даного ринку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Ринок дитячих іграшок на сьогоднішній день є 

одним із ринків, що динамічно розвиваються. В 

Україні, згідно з дослідженням Української Асо-

ціації індустрії іграшок (УАІІ), в 2019 році обсяги 

ринку іграшок України збільшилися на 10 %, до-

сягнувши $633 млн (рис. 1). 

Такі темпи зростання цього сегмента ринку 

обумовлені багатьма чинниками, серед яких варто 

виокремити стабільність попиту; слабку залежність 

попиту від ціни; свідомий вибір ігор і розваг сучас-

ним поколінням дітей; синхронність виходу на 

світовий та український ринок новинок. Незважаю-

чи на рівень своїх доходів, більшість батьків готові 

придбати дорожчі іграшки і в більшій кількості та 

отримати моральне задоволення від усвідомлення 

того, що дитина “отримала найкраще”, часто від-

мовляючи собі навіть в необхідних речах. 

Додатковим стимулом розвитку індустрії дитя-

чих іграшок могло б стати включення цього сег-

мента економіки у сферу державницьких інтересів. 

Не можна не погодитися з І. І. Загарницькою, що 

така зацікавленість з боку держави сприяла б не 

лише зростанню обсягів ринку, а й додатковій  

можливості впливу на дитину через її залучення до 

соціокультурних норм і традицій суспільства,           

визначення напрямів розвитку її особистісного 

потенціалу, формування потреб та цінностей поко-

ління, яке незабаром визначатиме майбутнє своєї 

країни [2, с. 25]. 

На жаль, в Україні, де 19 % населення скла-

дають діти, становлення і розвиток вітчизняної ін-

дустрії дитячих іграшок не стали предметом дер-

жавного інтересу. Для прикладу, у Китаї більше            

20 років існувала національна програма підтримки 

виробництва дитячих іграшок, результатом якої 

стало сучасне виробництво цією країною більше  

70 % світового ринку іграшок. Після набуття Ук-

раїною незалежності іграшкову промисловість 

потіснив імпорт. Сьогодні частка імпорту на ринку 

іграшок складає більше 85%, причому в окремих 

сегментах (напр., у конструкторах, іграшках, що 

супроводжують мультсеріали, і деяких інших) вона 

може наближатися до 100%. Левову частку імпорту 

на українському ринку іграшки стабільно займає 

Китай (більше ¾ усього обсягу імпорту) [9, с. 404; 

10]. При цьому серйозне занепокоєння викликає 

якість таких іграшок, особливо в нижчої цінової 

категорії. 

 

 

 
Рис. 1. Обсяги ринку дитячих іграшок в Україні в 2014-2019 роках, млн доларів США 

Джерело: [7, 8] 
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Зараз в Україні працює близько сотні під-

приємств, зайнятих виробництвом іграшок [11]. 

Левову їх частку становлять малі приватні під-

приємства, які виробляють пластмасові або 

м’яконабивні іграшки. Великих спеціалізованих 

фабрик буквально одиниці.  

За даними Державної служби статистики Украї-

ни, за останні роки виробництво дитячих іграшок, 

крім головоломок, має тенденцію до зростання. 

Обсяги виробництва ігор-головоломок за останні                     

2 роки значно впали – в 2019 році їх було випущено 

в 2,7 рази менше, ніж в 2015 році. Однак в кількіс-

ному вираженні саме ігор-головоломок в Україні 

випускається найбільше, винятком став 2019 рік, 

коли виробництво потягів іграшкових та приладдя 

для них; моделей у зменшеному розмірі інших, 

наборів для складання та конструкторів дитячих 

зросло майже вдвічі і сягнуло 3573,3 тис. шт.             

(рис. 2). 

Сьогодні вітчизняні виробники намагаються за-

кріпити свої позиції в сегментах пластмасової, м’якої 

набивної іграшки та дидактичної, розвиваючої або 

розважаючої іграшки з різних порід деревини.  

Українські виробники вже навчилися боротися за 

частку на ринку за допомогою конкурентних пере-

ваг, виготовляючи якісний товар, який нічим не 

поступається за дизайном закордонному, а за без-

печністю сировинних матеріалів часто є кращим. 

Крім того, українська іграшка ментально ближча 

нашому споживачеві. 

Основними виробниками дитячих іграшок в 

Україні є компанії “Тигрес-Люкс” (пластмасові та 

м’яконабивні іграшки ТМ “Тигрес”), “Інтелком” 

(пластмасові іграшки ТМ “ТехнОК”), “Левеня” 

(дерев’яні іграшки ТМ “Кубіка”), Київська фабрика 

іграшок “Енергія Плюс” (дерев’яні конструктори, 

настільні та логічні ігри), “Kidsqo” (м’яконабивні 

іграшки), компанії “Віп-Тойс” (пластмасові іграш-

ки ТМ “Doloni-Toys”), “Оріон” (пластмасові іграш-

ки), “Мир Лео” (пазли, розвиваючі іграшки, набори 

для ліплення), “ArtMade”, “Hega”, “Древич”, 

“Bigecotoys” (всі - дерев’яні іграшки), “Kidsori 

Toys” (настільні ігри, розвиваючі іграшки) тощо. 

Переважна більшість українських виробників пра-

цює на імпортних сировині та обладнанні. 

 

 
Рис. 2. Динаміка виробництва іграшок в Україні в 2013-2019 роках, тис. шт.  

Джерело: [12] 
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Таблиця 1 

Основні країни-експортери інших іграшок, моделей зменшеного розміру, головоломок  

(код за УКТЗЕД 9503) та виробів для атракціонів, настільних або кімнатних ігор 

 (код за УКТЗЕД 9504) в Україну в 2017-2019 роках  

Країна 

Вартість,  

тис. дол. США 
Питома вага, % 

2017р. 2018р. 2019р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Іграшки коду УКТЗЕД 9503 

Китай 134330 157397 164118 84,39 85,05 86,38 

Чехія 4088 3200 4016 2,57 1,73 2,11 

В’єтнам 2360 4154 * 1,48 2,24 * 

Угорщина * * 2681 * * 1,41 

Інші 18405 20316 19171 11,56 10,98 2607 

Іграшки коду УКТЗЕД 9504 

Китай 13529 20249 28463 84,75 88,03 91,31 

Російська 

Федерація 
516 656 729 3,23 2,85 2,34 

Ірландія 392 369 470 2,46 1,60 1,51 

Інші 1527 1729 1511 9,57 7,52 4,85 

* - немає даних 

Джерело: [10] 

 

 

Особливо динамічно сьогодні розвивається ви-

робництво пластмасових та дерев’яних розвиваю-

чих іграшок. Попит на розвиваючі ігри, іграшки, 

кубики залишатиметься активним – це загальносві-

товий тренд, та й українські батьки все частіше під 

час придбання іграшки керуються її розвивальними 

властивостями, а не тільки розважальними. В Ук-

раїні розвиток цього сегмента ринку іграшок може 

стримуватися лише високою ціною виробів. Збірні 

моделі автомобілів, літаків та іншої техніки, мета-

леві іграшки, ляльки, високотехнологічні іграшки в 

Україні практично не випускаються. Щоправда, є 

кілька компаній, що випускають збірні моделі, але 

значна частина їх продукції (до 90%) постачається 

на експорт.  

За даними державної фіскальної служби 

України, обсяги імпорту та експорту моделей 

зменшеного розміру, головоломок (код за УКТЗЕД 

9503) та виробів для атракціонів, настільних або 

кімнатних ігор (код за УКТЗЕД 9504) з 2015 року 

зростають. При цьому в 2019 році було 

імпортовано найбільшу кількість цих іграшок за 

весь досліджуваний період. Також рекордними 

були обсяги експорту іграшок коду за УКТЗЕД 

9504. Але слід відмітити, що в зовнішній торгівлі 

іграшками спостерігається негативне сальдо. При 

цьому, якщо середня ціна імпортних іграшок коду 

за УКТЗЕД 9503 в 2019 році була незначно 

нижчою, ніж експортованих (7,72 : 7,78 дол./кг), то 

середня ціна імпорту іграшок коду УКТЗЕД 9504 

була більш ніж втричі вищою за ціну експорту               

(6,3 : 20,3 дол./кг). [13] 

Основними постачальниками дитячих іграшок 

в Україну в 2017-2019 роках були Китай, Чехія, 

В’єтнам, Угорщина, Російська Федерація та Ірлан-

дія (табл. 1).  

Найбільшим постачальником іграшок є Китай. 

Його частка в загальному обсязі імпорту іграшок 

постійно зростає і в 2019 році в грошовому вира-

женні склала 86,38 % для іграшок коду УКТЗЕД 

9503 та 91,31 % для іграшок коду УКТЗЕД 9504. 

Українські іграшки товарних позицій 9503 та 

9504 в найбільших обсягах в 2017-2019 роках екс-

портувалися до Російської Федерації, Польщі, 

США, Латвії та Казахстану (табл. 2). 

Найбільше дитячих іграшок постачалося з 

України до Росії. При цьому чітко видно тенденцію 

до зменшення частки Росії в експорті українських 

іграшок, хоча в грошовому вираженні зменшення 

експорту до Росії не є надто суттєвим.  

За каналами збуту в Україні безумовним ліде-

ром є спеціалізовані роздрібні мережі, які, за дани-

ми УАІІ, у 2019 році забезпечили 63% загального 

продажу дитячих іграшок. При цьому з кожним 

роком частка спеціалізованих магазинів в загальних 

обсягах продажу зменшується, українці все частіше 

купують іграшки на заправках, у книжкових мага-

зинах, кіосках, на ринках, у супермаркетах та в 

Інтернеті [8]. 

З огляду на темпи зростання українського               

e-commerce можна з упевненістю прогнозувати, що 

цей сегмент буде відігравати все важливішу роль. А 

найбільше виграють компанії, готові запропонува-

ти споживачеві як покупку в традиційному магази-

ні, так і продаж через Всесвітню павутину з опера-

тивною доставкою, відправкою поштовими опера-

торами або самовивозом замовлення з пункту вида-

чі. Розвитку інтернет-торгівлі загалом, і дитячими 

іграшками в тому числі, сприяє ситуація з панде-

мією коронавірусу Covid 19 в світі, особливо під 

час дії особливої ситуації та карантинних заходів. 

 

 

 



Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. № 23, 2020 
 

184 

Таблиця 2 

Основні країни-імпортери інших іграшок, моделей зменшеного розміру, головоломок  

(код за УКТЗЕД 9503) та виробів для атракціонів, настільних або кімнатних ігор  

(код за УКТЗЕД 9504) з України в 2017-2019 роках  

Країна 

Вартість,  

тис. дол. США 
Питома вага, % 

2017р. 2018р. 2019р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Іграшки коду УКТЗЕД 9503 

Російська Федера-

ція 
10066 10194 7726  39,48 34,39 27,21 

Польща 1984 2337 * 7,78 7,88 * 

США * * 2982 * * 10,50 

Латвія 1758 3422 4193 6,90 11,55 14,77 

Інші 11688 13686 13497 45,84 46,18 47,53 

Іграшки коду УКТЗЕД 9504 

Російська Федера-

ція 
1409 1780 1491 50,45 32,28 25,98 

Польща 385 923 846 13,78 16,74 14,74 

Казахстан 230 * * 8,23 * * 

США * 609 1118 * 11,04 19,48 

Інші 769 2203 2284 27,53 39,95 39,80 
 

* - немає даних 

Джерело: [10] 

 

 

Найбільш популярними є іграшки для творчості 

і розвитку дітей. Пов’язано це з тим, що для най-

менших дітей складно такі іграшки чим-небудь 

замінити. Далі за популярністю йдуть конструкто-

ри, машинки, трансформери, настільні ігри, пазли, 

ляльки і пупси. За даними Price Media, до топ-10 

найпопулярніших іграшок в Україні в 2019 році 

увійшли фігурки Леді Баг та Супер Кіт, L.O.L. 

Surprise, ігровий набір Kidkraft, гра Beyblade Burst 

Evolution, двомовна фургон-кухня Chicco, інтерак-

тивна лялька Luvabella, м’які іграшки Fingerlings 

Hugs, кран на дистанційному управлінні Dickie 

Toys, інтерактивний песик Wow Wee. У топ-5             

брендів в категорії ліцензійних іграшок за мотива-

ми мультфільмів або фільмів для дітей входять такі 

бренди, як Barbie, Peppa Pig, Paw Patrol, LOL 

Surprise!, Baby Born і Robocar POLI. [7] Тобто в цих 

рейтингах відсутні українські іграшки. Вітчизняній 

іграшці важко конкурувати з розрекламованими 

світовими брендами, і боротьба глобальних та ло-

кальних брендів на ринку дитячих іграшок є однією 

з основних проблем галузі.  

Хоча рішення про придбання іграшки прийма-

ють батьки, керуючись її безпечністю та ціною, 

бажання дитини відіграє далеко не останню роль. 

Іграшка завжди є подарунком і повинна викликати 

позитивні емоції, відчуття задоволення. Дитина 

завжди більше зрадіє іграшці-герою улюбленого 

мультфільму, ніж подібній іграшці з невідомим їй 

персонажем. Тому впізнаваність персонажів, втіле-

них у іграшки, є одним із вагомих критеріїв зрос-

тання популярності іграшки вітчизняного виробни-

цтва. Саме цей момент може бути вирішальним для 

правильної побудови бізнес-моделі та маркетинго-

вої кампанії виробників іграшок. Адже українські 

іграшки, створені на умовах використання                

ліцензійних брендів (найчастіше йдеться про впіз-

наваних персонажів мультсеріалів), будуть дешев-

шими від імпортних аналогів і водночас привабли-

вішими для дитини у порівнянні із іграшками без 

імені, які не викликають емоцій. Тому, на думку 

багатьох експертів, саме ліцензійні іграшки можуть 

стати черговим фактором зростання ринку [15]. 

Діти люблять іграшку незалежно від країни-

виробника чи бренда. Тому в українського вироб-

ника є величезні шанси зайняти цю нішу. Але в 

Україні практично відсутні локальні бренди. Успіх 

локального бренда можливий у співпраці з ук-

раїнським кінематографом та за участі провідних 

ліцензіатів. Цей процес є взаємовигідним – попу-

лярність героїв мультфільму сприяє популярності 

ліцензійних дитячих іграшок, а іграшки, в свою 

чергу, підтримують цікавість до мультфільму. На 

популярність іграшки з ліцензійним брендом пра-

цює трансляція мультсеріалу, використання бренда 

в іграх, книжках, канцелярії, продуктах харчування 

тощо. В Україні ж подібний контент для дітей по-

чав діяти кілька років тому з активізацією вироб-

ництва українського кіно та мультфільмів. Цей 

процес поки що в зародковому стані, але є надія, 

що він може стати одним з чинників зростання 

українського виробництва дитячих іграшок і наші 

діти в майбутньому будуть бавитися іграшками з 

використанням національних культурних образів. 

Становлення та розвиток вітчизняної індустрії 

дитячих іграшок має велике значення для вихован-

ня підростаючого покоління та формування патріо-

тичної та свідомої людини. На думку провідних 

українських вчених, сучасна лялька, предметне й 

природне оточення персонажів настільних ігор, 
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кольори й форми, звуки й мелодії іграшок тощо не 

відповідають національному культурному коду, а 

часто й суттєво суперечать йому. Психологи пере-

конані, що покоління дітей, виховане на іноземних 

іграшках, що не мають нічого загального з ук-

раїнською дійсністю, поступово входить у культуру 

іншого народу [3, с. 12-13]. 

Великою проблемою є якість та безпечність ди-

тячих іграшок, представлених на українському 

ринку. За даними АІІ, на ринку України близько  

50-60% іграшок не відповідають встановленим 

вимогам. Типовими порушеннями є перевищення 

вмісту шкідливих речовин, неякісні матеріали, 

інтенсивність запаху, займистість матеріалу, над-

мірний звуковий тиск, неякісне збирання чи конят-

рукція, відсутність інструкції, попереджень, вказі-

вок, для якого віку підходять іграшки тощо. Крім 

цього, на ринку є велика кількість підробок [8]. 

28.02.2018 року постановою Кабінету Міністрів 

України затверджено нову редакцію Технічного 

регламенту безпечності іграшок, в якому визначено 

суттєві та спеціальні вимоги щодо безпечності 

іграшок, обов’язки виробників, імпортерів, розпо-

всюджувачів та зазначено обов’язковість процеду-

ри оцінювання відповідності дитячих іграшок з 

нанесенням знака відповідності на іграшку перед 

введенням іграшок в обіг. При цьому Технічний 

регламент встановлює вимоги до фізичних, хіміч-

них, гігієнічних властивостей дитячих іграшок. 

Психологічна безпека дитячих іграшок не регламе-

нтується і, відповідно, не перевіряється. На нашу 

думку, було б доцільно запровадити в Україні ана-

лог європейської системи оповіщення про небезпе-

чні товари нехарчового призначення RAPEX і зано-

сити до бази небезпечні товари або хоча б активно 

використовувати дані RAPEX під час ввезення 

імпортних іграшок на митну територію України та 

під час контрольних перевірок. Принаймні в ЄС 

це дозволяє швидко виявляти підробки та мінімізу-

вати ризики. 

Сьогодні український ринок дитячих іграшок 

насичений виробами різних брендів, якості, ціни. В 

таких умовах одним з чинників зростання ринку 

може стати цінова корекція, тобто встановлення 

справедливих цін. Адже ніхто не хоче переплачува-

ти, коли ринок наповнений товаром контрастних 

цін. Виробникам, імпортерам та споживачам варто 

пам’ятати, що ціна та якість є взаємозалежними 

показниками; ціна іграшки має співвідноситися з її 

ігровими можливостями та довговічністю. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Отже, на основі прове-

деного дослідження можна зробити висновок, що 

ринок дитячих іграшок в Україні розвивається і є 

досить перспективним. Але ринок перенасичений 

товарами закордонного виробництва, які часто не 

відповідають встановленим вимогам щодо якості та 

безпечності. Основними проблемами, що галь-

мують розвиток вітчизняного виробництва іграшок, 

є відсутність державної підтримки; залежність ви-

робників від імпортної сировини та обладнання; 

відсутність пільгового кредитування; неефективний 

державний контроль за безпечністю та якістю            

дитячих іграшок; відсутність контролю за                  

психологічною безпечністю іграшок; незначна 

кількість локальних брендів і їх неспроможність 

конкурувати з глобальними брендами; засилля на 

ринку іграшок, що пропагують чужу культуру і не 

відповідають національному культурному коду; 

складність конкуренції з дешевими небрендовими 

китайськими іграшками низької якості, які перева-

жають на ринку. Перспективами подальших дослі-

джень в даному напрямі є науково-дослідні роботи 

та більш детальний аналіз вітчизняного вироб-

ництва та споживання дитячих іграшок, застосу-

вання критеріїв якості та безпечності іграшок, в т.ч. 

психологічної, що відповідають світовому рівню і 

світовим стандартам. 
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Постановка проблеми. Важлива глобальна 

проблема XXI століття – екологічна безпека продук-

тів харчування. Дана проблема є пріоритетною у 

діяльності людської спільноти в умовах глобалі-

зації усіх сфер життєдіяльності людства: матеріаль-

но-виробничої, побутової, соціально-політичної та 

культурно-духовної. Якість харчових продуктів 

впливає на рівень життя, соціальну активність лю-

дини, впливає і на демографічний аспект її існуван-

ня. Актуальність обраної теми полягає в тому, що в 

Україні не докладається максимум зусиль для              

усунення негативних чинників, які впливають на 
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безпеку продуктів харчування через недоліки зако-

нодавства щодо контролю та нагляду за станом 

навколишнього природного середовища та якістю 

харчових продуктів та харчової сировини. Зважаю-

чи на розвиток науково-технічного прогресу, зрос-

тання кількості населення на Землі, збільшення 

обсягів виробництва та зріст відходів, екологічні 

проблеми є завжди актуальними і постійно за-

гострюються.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Розгляд проблем регулювання безпеки харчових 

продуктів наведено у наукових працях як вітчизня-

них вчених, так і зарубіжних за такими галузями 

наукової діяльності, як охорона здоров’я, економіка 

природокористування та охорона навколишнього 

середовища, генна інженерія, хімія, біологія, право 

та інші. Значний внесок у дослідження питань про-

блем безпеки харчових продуктів з перелічених 

напрямків внесли провідні науковці. Так, у роботах 

Крисанова Д. визначені детермінанти якості й без-

печності харчової продукції та досліджено вплив на 

організм людини вживання фальсифікованих 

напоїв та продуктів харчування, Дубініна А., Ов-

чиннікова О. займалися розробкою методів визна-

чення фальсифікації товарів, Усик С., Богданович Л. 

розглядають вплив харчових добавок на здоров’я 

людини. Ряд вчених (Гойчук О., Кваші С., Лисець-

кий А., Садєкова А., Скидана О. та інші) до-

сліджували проблему безпечності продуктів харчу-

вання. Проте розглянуті проблеми актуальні, за-

цікавлюють та залишають місце для подальших 

наукових пошуків.  

Постановка завдання. Метою статті є аналіз 

актуальної проблеми сьогодення – екологічної 

безпеки продуктів харчування. Якість та склад 

харчових продуктів мають провідне значення у 

житті людини. За всю історію існування людини 

харчування завжди було і залишається найсут-

тєвішим чинником, який здійснює постійний вплив 

на її здоров’я. Різке погіршення екологічної ситу-

ації, пов’язане з антропогенною діяльністю люди-

ни, вплинуло у тому числі і на якісний склад хар-

чових продуктів, завдяки чому в організм людини 

надходить велика частина хімічних і біологічних 

речовин. Питання екологічної безпеки харчових 

продуктів, вплив стану довкілля на їх якість та 

проблеми наслідків їх забруднення на даний час є 

актуальними практично в усіх країнах світу та в 

Україні зокрема. Тому важливо розглянути особли-

вості застосування системи безпечності різних груп 

харчових продуктів, їхній вплив на здоров’я люди-

ни та шляхи покращення їхнього складу та якості.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Безпека харчових продуктів – відсутність токсич-

ної, канцерогенної, мутагенної, алергенної та іншої 

несприятливої для організму людини дії харчових 

продуктів при споживанні у загальноприйнятих 

кількостях (встановлено Міністерством охорони 

здоров’я). Безпека харчової продукції гарантується 

встановленням і дотриманням регламентованого 

рівня вмісту (ГДК) забруднювачів, а також природ-

них токсичних речовин, притаманних даному       

продукту, які є небезпечними для здоров’я. ГДК 

ксенобіотиків є лише частковим нормативом і 

пов’язане з допустимою добовою нормою (ДДД 

мг/кг маси тіла людини) [1, с. 14, 2]. Відповідно до 

ст. 50 Закону України “Про охорону навколишньо-

го природнього середовища” екологічна безпека — 

це такий стан навколишнього середовища, коли 

гарантується запобігання погіршення екологічної 

ситуації та здоров’я людини. Р. І. Шевченко описує 

дане поняття як характеристику сукупності ма-

теріальних, енергетичних та інформаційних по-

токів, процесів та явищ, що їх обумовлюють, су-

проводжують та є їх наслідками і складають в 

цілому повний життєвий цикл харчових продуктів, 

як фактора, що певною мірою впливає на стабіль-

ність системи “навколишнє середовище – людина” 

та безпосередньо на людину [3, c. 68]. 

На основі аналізу літературних даних можемо 

виділити дві основні групи чинників, які впливають 

на екологічну безпеку харчових продуктів: стан 

навколишнього середовища та сировина рослинно-

го та тваринного походження, з яких виготов-

ляються продукти харчування [1, c. 10, 4].  

Сьогодні, на жаль, не можна говорити про на-

лежний стан навколишнього природного середо-

вища. Причиною цього є те, що електростанції, 

промислові підприємства викидають в атмосферу 

тонни шкідливих газів; вміст токсичних речовин у 

повітрі значно перевищує загальноприйняті норми; 

промислові підприємства своїми стічними водами 

забруднюють водні басейни, сотні гектарів родю-

чих земель залишаються не використаними, вна-

слідок чого не одержано багато сільсько-

господарської сировини, придатної для харчової та 

переробної промисловості, а багато з тієї, що отри-

мана, спричиняє небезпеку для людини. Забруд-

нення, що потрапляють із навколишнього середо-

вища, мають різну хімічну структуру. За фізичними 

властивостями це стабільні та стійкі у навко-

лишньому середовищі сполуки, які мають здатність 

до біокумуляції.  

Чужорідні для організму речовини, що потрап-

ляють в організм людини з їжею, називають “ксе-

нобіотики” або “забруднювачі”. Сьогодні заб-

руднення ксенобіотиками зовнішнього середовища 

зростає шаленими темпами, а отже і збільшується 

їхнє потрапляння в організм. Це є серйозною загро-

зою для здоров’я і навіть життя всіх живих істот, 

включаючи людину, оскільки пошкоджує клітини 

та викликає мутації, що призводять до злоякісних 

утворень або спадкових захворювань. Забрудню-

вачі поділяють на три групи: Продукти госпо-

дарської діяльності: хімія промислова, сільсько-

господарська, транспортна; Побутова хімія: миючі 

засоби, пластик, речовини для боротьби із парази-

тами, меблі, фарби, парфумерія, шампуні; Біль-

шість ліків [4, c. 23-28].  

Основні шляхи антропогенного забруднення 

продуктів харчування і продовольчої сировини:  

1. Застосування нових нетрадиційних техно-

логій виробництва продуктів харчування, в тому 
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числі і харчових речовин, отриманих шляхом 

хімічного і мікробіологічного синтезу.  

2. Забруднення сільськогосподарських культур 

і продуктів тваринництва пестицидами, що вико-

ристовуються для боротьби з шкідниками рослин і 

у ветеринарній практиці для лікувальної профілак-

тики тварин.  

3. Використання в тваринництві та птахівництві 

недозволених кормових добавок, консервантів, 

стимуляторів, профілактичних і лікувальних меди-

каментів, застосування дозволених препаратів у 

великих дозах.  

4. Використання недозволених барвників, кон-

сервантів, антиокислювачів і застосування дозво-

лених в кількостях, що перевищують їх граничні 

допустимі концентрації.  

5. Порушення агротехнічних інструкцій з вико-

ристання добрив, твердих і рідких відходів проми-

словості і тваринництва, стічних вод.  

6. Міграція в продукти харчування токсичних 

речовин з харчового обладнання, упаковки вна-

слідок застосування недозволених полімерів, гумо-

вих та металевих предметів.  

7. Утворення в харчових продуктах ендогенних 

токсичних сполук в процесі теплового впливу  

(наприклад, смаження, копчення, опромінення). 

8. Недотримання санітарних вимог у технології 

виробництва та зберігання харчових продуктів, що 

призводить до утворення бактеріальних токсинів 

(афлатоксинів, мікотоксинів і ін.).  

9. Надходження в продукти харчування і про-

довольчу сировину з навколишнього середовища 

токсичних і канцерогенних речовин, у тому числі і 

радіонуклідів. З кількості зазначених антропоген-

них джерел забруднення харчових продуктів і про-

довольчої сировини останнє є домінуючим, тому 

забруднення навколишнього середовища є свого 

роду індикатором оцінки їх екологічної чистоти і 

безпеки. Хімічні елементи та сполуки можуть по-

трапляти в харчові продукти з ґрунту, ат-

мосферного повітря, підземних і поверхневих вод, 

сільськогосподарської сировини, а через їжу – в 

організм людини. 

Забезпечення високої якості та безпеки про-

дукції є основою успішної економічної діяльності 

підприємства, довіри з боку споживачів та турботи 

про суспільство. Реалізація соціальних ініціатив 

сприяє розвитку суспільства через задоволення 

потреб різних cуб’єктів соціальної відповідаль-

ності. Також важливим напрямом діяльності є еко-

логічна відповідальність бізнесу, тобто турбота про 

навколишнє середовище та використання ресурсоз-

берігаючих технологій. 

Українські виробники змушені підвищувати 

якість продукції, проходити сертифікацію, дотри-

муватися принципів стійкого розвитку, вивчати 

досвід зарубіжних підприємств, підвищувати 

соціальну відповідальність [5]. Забезпечення висо-

кої якості продовольчих товарів є важливим, адже 

має тісний взаємозв’язок зі станом здоров’я спожи-

вачів та рівнем їх добробуту. Нагальним завданням 

для українських виробників у контексті розвитку 

міжнародної торгівлі є гармонізація законодавства 

щодо забезпечення якості та безпечності продуктів 

харчування [6-10]. Дієвим механізмом є викори-

стання системи сертифікації Hazard Analysis and 

Critical Control Points (НАССР) – ефективної мето-

дики гарантування безпеки харчових продук-тів, 

що складається з двох основних компонентів – 

аналізу небезпечних факторів та ідентифікації кри-

тичних контрольних точок. НАССР захищає інте-

реси споживача і гарантує йому безпеку куплених 

продуктів, а також покращує імідж та підвищує 

конкурентоспроможність компаній.   

НАССР є системою, застосування якої повинно 

призводити до виробництва мікробіологічно без-

печних харчових продуктів шляхом аналізу ступеня 

небезпеки вихідних сирих матеріалів – тієї, яка 

може виникнути і на етапі виробництва харчових 

продуктів, і при їх споживанні. Використання даної 

системи передбачає активний систематичний              

контроль загроз, пов’язаних із харчовою про-

дукцією. Незважаючи на те, що деякі класичні під-

ходи до контролю безпеки харчових продуктів 

ґрунтуються виключно на тестуванні кінцевої про-

дукції, НАССР відштовхується від принципу кон-

тролю якості та безпеки всіх складових і всіх стадій 

процесу виробництва харчових продуктів і вихо-

дить з тієї передумови, що безпечна та якісна про-

дукція може бути отримана тільки при ретельному 

контролі всіх вихідних матеріалів і всіх стадій ви-

робництва. Таким чином, дана система побудована 

на контролюванні та визначенні мікроорганізмів на 

етапі підготовки та виробництва продуктів харчу-

вання. Правильне застосування системи аналізу 

загроз і критичних контрольних точок на підприєм-

ствах харчової промисловості та харчового обслу-

говування, а також у домашньому господарстві, 

безсумнівно, призводить до зниження харчових 

захворювань.  

Екологічне маркування ЄС (The EU Ecolabel) – 

ініціатива Європейської комісії та важливий стимул 

розвитку соціально відповідального маркетингу. 

Добровільне екологічне маркування допомагає 

ідентифікувати продукцію та послуги зі зниженим 

впливом на навколишнє середовище протягом їх 

життєвого циклу. Продукти оцінюються незалеж-

ними експертами, щоб надати можливість спожи-

вачам зробити надійний екологічно відповідальний 

вибір [8]. Однак Європейською комісією не було 

розроблено критеріїв для екологічного маркування 

продуктів харчування через ряд причин: плутанина 

з іншим екологічним маркуванням, що вже нанесе-

но на продукти харчування; великі витрати ре-

сурсів на розробку критеріїв екологічного марку-

вання для 142 продуктів харчування; необхідність 

проведення інформаційної кампанії з метою 

роз’яснення відмінностей між екологічним марку-

ванням і нанесенням маркування “еко” для ор-

ганічної продукції; відсутність підтримки цієї 

ініціативи з боку ключових стейкхолдерів.  

В межах ЄС питання безпеки та якості хар-

чових продуктів у ланцюзі “від поля до столу” ре-

гулюється близько 160 європейськими директивами, 
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які необхідно запровадити в законодавство України 

для створення аналогічної системи. Європейський 

Союз вибрав подвійний підхід до гармонізації за-

конів про продукти харчування:  

а) “горизонтальне” законодавство – стосується 

загальних аспектів (добавки, маркування, гігієна);  

б) “вертикальне” законодавство по конкретних 

продуктах (м’ясо, риба, цукор, борошно і т.д.). 

Директиви Закону ЄС Про продукти харчування 

направлені на забезпечення того, щоб на ринок 

потрапили тільки безпечні для здоров’я людини і 

тварин продукти.  

Головними цілями законодавства є: захист ін-

тересів споживача – недопущення шахрайства і 

обману, підробки, надання неправдивої інформації; 

забезпечення потреб споживача, наявність повної 

інформації про продукт, щоб споживач міг пра-

вильно підібрати їжу відповідно до особливостей 

організму [6, 7]. Маркування продовольчої про-

дукції є одним із способів донесення інформації до 

кінцевого споживача. Повнота і достовірність ін-

формації на етикетці є, з одного боку, підтверджен-

ням відповідності встановленим критеріям безпеки, 

а з іншого, – одним з чинників просвітницької ро-

боти серед споживачів. Згідно з Актом FD&C “хар-

човий продукт вважається неправильно маркова-

ним, якщо інформація, зазначена на його етикетці, 

не відповідає дійсності, або у будь-який спосіб 

вводить в оману споживача”. FDA не вимагає, щоб 

маркування продукції містило інформацію віднос-

но того, чи є вона або її компоненти генетично 

модифіковані, так само, як і не наполягає, аби було 

зазначено, якою саме традиційною методикою ко-

ристувалися селекціо-нери, які її розробили. Проте, 

якщо генетична модифікація істотно впливає на 

якості харчового продукту, всі особливості повинні 

бути відображені у маркуванні. 2015 року Канада 

оприлюднила повідомлення про розробку “Проекту 

змін до Регламентів про продукти харчування та 

медикаменти – маркування щодо споживчих яко-

стей продукції, інші положення про маркування, 

харчові барвники”. Набуття чинності документа – 

через п’ять років після їх опублікування в Канадсь-

кому Віснику. Уряд Канади пропонує переглянути 

та удосконалити нормативні документи щодо про-

дуктів харчування та медикаментів, які містять 

вимоги до маркування зазначених товарів. Такі 

заходи мають підвищити рівень поінформованості 

споживачів про продукцію, яку вони споживають, й 

сприятиме більш свідомому вибору при придбанні 

таких товарів - а саме акцентувати увагу спожи-

вачів на потенційно небезпечні компоненти харчо-

вої продукції шляхом виділення їх на етикетці 

окремим кольором, шрифтом для максимального 

привернення уваги [8]. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Щоб надати україн-

ським виробникам змогу конкурувати за нові ринки 

харчової продукції, збільшити експорт харчової 

продукції і підвищити її безпечність, українська 

система державного контролю безпечності харчової 

продукції має стати більш продуктивною та           

ефективною. Інакше кажучи, вона вимагає істотно-

го реформування. Безперечно, трансформація на-

явної системи у нову – процес складний, поетапний 

та витратний. Основними складовими запропоно-

ваної реформи є не тільки інституційні перетворен-

ня, але й зміни в концепції державного контролю 

шляхом перенесення акценту зі здійснення пе-

ревірок на кінцевій стадії виробництва (коли про-

дукція готова і єдиною мож-ливістю запобігти 

нещасним випадкам, пов’язаним із її споживанням, 

є утилізація) на застосування профілактичних за-

ходів протягом усього харчового ланцюга. Зазна-

чені заходи сприятимуть збереженню та покращен-

ню здоров’я населення за рахунок чіткого і пла-

номірного контролю якості продукції на всіх етапах 

харчового ланцюга, супровід необхідною і до-

стовірною інформацією використо-вується для 

здійснення свідомого вибору при придбанні про-

дуктів харчування. В харчовому ланцюгу інфор-

мування є суттєвим для забезпечення ідентифікації 

та адекватного управління всіма відповідними не-

безпечними чинниками харчового продукту в 

кожній ланці.  

Не менш важливим фактором впливу на якість 

та безпечність продуктів харчування є соціальна 

відповідальність. Регулювання соціальної відпові-

дальності бізнесу на ринку продовольчих товарів 

на макроекономічному рівні України доцільно 

здійснювати за шістьма напрямами: розробка дер-

жавної програми підтримки розвитку соціальної 

відповідальності бізнесу; удосконалення норматив-

но-правової бази; розробка економічного механізму 

підтримки розвитку соціальної відпові-дальності 

бізнесу; створення механізму державного контролю 

за реалізацією соціальної відпові-дальності бізнесу; 

інформаційно-роз’яснювальна та освітня робота з 

тематики соціальної відпові-дальності бізнесу; 

популяризація практики реалі-зації підприємствами 

соціальних ініціатив. Це дозволить гарантувати 

безпечне для життя і здоров’я довкілля, високу 

якість і безпечність продукції, а також підвищити 

рівень добробуту населення. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 
 

Анотація. У статті досліджуються методичні підходи до оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів 

України. Зокрема, проведено аналіз підходів до оцінювання рекреаційних ресурсів та потенціалу як вітчизня-

них, так і зарубіжних учених. Обґрунтовується необхідність у подальших дослідженнях низки питань щодо 

компонентного та інтегрального оцінювання рекреаційного потенціалу регіону та визначенні методичних 

підходів до оцінювання рекреаційного потенціалу регіонів України, що є основою оптимізації просторової та 

економічної організації територіальних рекреаційних систем та визначення цінності окремих ресурсів і їх ком-

бінацій для отримання конкурентних переваг та створення сприятливих умов для задоволення матеріальних 

та рекреаційних потреб людини. Запропоновано методику оцінювання рекреаційного потенціалу, розроблену з 

використанням методів кореляційно-регресійного аналізу, яка містить фактори та критерії, що визначають 

потенційно привабливі для здійснення підприємницької діяльності рекреаційні території. Сформовано компо-

нентну та інтегральну оцінку ключових факторів, що впливають на розвиток рекреаційної території. У даній 

методиці запропоновано низку коефіцієнтів, які дозволяють оцінити стан рекреаційного потенціалу окремо 

взятої території, визначити вектори розвитку території та напрями їх оптимізації з метою гармонійного 

соціально-економічного розвитку регіону України. 
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Постановка проблеми. Сьогодні оцінювання рек-

реаційного потенціалу території є важливим під-

ґрунтям оптимізації просторової та економічної органі-

зації територіальних рекреаційних систем, визначення 

цінності окремих ресурсів і їх комбінацій. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць, 

пов’язаних із вивченням рекреаційного потенціалу 

території, на сьогоднішній день відсутній загальноп-

рийнятий метод оцінювання рекреаційного потенціалу 

регіону або країни. Це пояснюється як різноманітністю 

рекреаційних місць та ресурсів, так і різноманітністю 

видів рекреації. Якщо ра-дянські вчені велике значення 

надавали природним компонентам, то західні вчені 

ретельніше розглядали атрактивність конкретних 

об’єктів або комп-лексну атрактивність всіх об’єктів 

регіону з позицій рекреантів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питан-

нями, які торкаються найрізноманітніших ас-пектів 

оцінювання рекреаційного потенціалу, зай-малися 

багато дослідників сучасності, зокрема: Афанасьєв О. Є., 

Веденін Ю. А., Воронін А. Г., Дроздов А. В., Колбов-

ський Е. Ю., Лисенко Н. М., Саранча М. А., Сафонова 

К. І., Худеньких Ю. А., Чібільова В. П., Шаригін М. Д. 

[1-12] тощо. Разом з тим, оцінювання рекреаційного 

потенціалу розглядаються з точки зору обсягу та якості 

наявних рекреаційних ресурсів, не торкаючись інших, 

не менш важливих для визначення оцінки потенціалу 

рек-реації аспектів. Продовжує залишатись актуальною 

необхідність у подальших дослідженнях низки питань 

щодо компонентного та інтегрального оцінювання 

рекреаційного потенціалу регіону. Проблеми, перера-

ховані вище, їхня актуальність обумовили вибір теми 

статті, визначили її мету й завдання. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення 

методичних підходів до оцінювання рекреаційного 

потенціалу регіонів України, що є основою оптимізації 

просторової та економічної організації територіальних 

рекреаційних систем та визначення цінності окремих 

ресурсів і їх комбінацій для отримання конкурентних 

переваг та створення сприятливих умов для задоволен-

ня матеріальних та рекреаційних потреб людини, під-

вищення життєвого рівня та якості життя широких 

верств населення.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Сьо-

годні склалося три основні типи оцінювання природ-

них ресурсів [1-2; 5; 7; 9] медико-біологічний, психоло-

го-естетичний і технологічний. Деякі дослідники від-

значають 5 типів: психолого-естетичні, медико-

біологічні, функціонально-технічні, економічні та геое-

кологічні [10; 12]. Методики оцінювання рекреаційно-

го потенціалу за отриманими результатами  можна 

розділити на кількісні, якісні та змішані [1-5;  7-12]. 

Кількісна оцінка служить для економічних розрахун-

ків, а якісна прийнятніша для порівняльних цілей і 

залучення інвестицій. З урахуванням методології під-

ходу оцінки диференціюються на компонентні та ком-

плексні. Компонентні оцінки дають уявлення про рек-

реаційний потенціал місця в залежності від одного 

виду рекреаційних ресурсів. Комплексне або інтегра-

льне оцінювання проводиться для більш глобальних 

цілей (наприклад, для оцінювання потенціалу рекреа-

ційного району або країни), при цьому розраховуються 

всі компоненти, що впливають на сферу рекреації, 

починаючи від природних і закінчуючи соціальним та 

інформаційним. 

Для визначення рекреаційного потенціалу виявле-

но низку основних факторів, що впливають на розви-

ток економіки Західного регіону України в цілому та 

його адміністративних центрів зокрема. Розглянувши 

подані методики, пропонуємо методику визначення 

інтегрального показника рекреаційного потенціалу 

регіону на прикладі Західного регіону України, який є 

унікальним не тільки за географічним положенням, а й 

за кількістю уні-кальних природних та історико-

культурних об’єктів. 

Провідними чинниками, що визначають рекреа-

ційний потенціал, є історико-культурний та інфрастру-

ктурний потенціал, потенціал природних умов та при-

родних територій, які знаходяться під охороною. Роз-

раховувати показник рекреаційного потенціалу регіону 

пропонуємо за формулою 1. 

P = v1K0+ v2 T0+v3 N0+ v4 B0,            (1)  

де Р - туристично-рекреаційний потенціал;  

К0 - відносний історико-культурний потенціал;  

T0 - відносний потенціал природних територій, які 

знаходяться під охороною;  

N0 - відносний потенціал природних умов;  

В0 - відносний інфраструктурний потенціал;  

v1-v4 - вагові коефіцієнти. 

Значення історико-культурного потенціалу в адмі-

ністративному районі розраховуємо за формулою 2. 

𝐾𝑖 =  
𝑛𝑖(1+𝑐)

𝑚
,                          (2)  

де Ki - щільність історичних і культурних ресурсів 

в адміністративному районі;  

ni - число об’єктів в адміністративному центрі;  

с - коефіцієнт локалізації;  

m - число об’єктів у Західному регіоні України. 

Коефіцієнт локалізації означає, наскільки на окре-

мих територіях (районах) сконцентровані об’єкти рек-

реаційної сфери, а також їх віддаленість від адміністра-

тивних центрів, в даному випадку – об’єкти історико-

культурного потенціалу. Чим більша кількість об’єктів 

історико-культурної спадщини сконцентрована на 

окремій території (наприклад, в окремому районі), тим 

привабливішою вона стає для рекреантів і тим більше 

уваги слід приділяти рівню розвитку рекреаційної 

інфраструктури на цій території. Для визначення рівня 

локалізації необхідно методом прямого підрахунку 

визначити об’єкти історико-культурної спадщини в 

районі для співставлення щільності їх розподілу. 

Для визначення сусідства з іншими об’єктами рек-

реації складемо наступну градацію (табл. 1). 

Визначення коефіцієнта локалізації можливо здій-

снити двома способами. У першому випадку визнача-

ється відстань до адміністративного центру, в якому 

розташовані об’єкти історико-культурної спадщини. 

Це пов’язано з тим, що зазвичай саме в адміністратив-

них центрах розташована розвинена комунікаційна 

мережа (телефон, Інтернет тощо). Прямим рахунком 

визначається кількість об’єктів в районі, потім кожно-

му об’єкту присвоюється бал згідно з таблицею, далі 

всі бали підсумовуються, визначається середній бал в 

районі, який ділиться на максимальний бал - 5. 
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Таблиця 1 

Сусідство з іншими об’єктами рекреації 

до 5 км - 5 балів; 

від 5 до 20 км - 4 бали; 

від 15 до 50 км - 3 бали; 

від 50 до 200 км - 2 бали; 

понад 200 км - 1 бал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта розміщення об’єктів історико-культурної спадщини 

 

 

У другому випадку середній бал не використо-

вується і в формулу 2 він не включається. Однак 

коефіцієнт локалізації використовується для визна-

чення шляхів соціально-економічного та інф-

раструктурного розвитку району. Для визначення 

рівня локалізації необхідно скласти карту всіх 

об’єктів історико-культурної спадщини в регіоні, 

визначити відстані між ними, виявити скупчення 

об’єктів, відстані між якими будуть мінімальними 

(5-4 балів), а потім співвіднести їх віддаленість від 

адміністративного центру регіону, населених пунк-

тів, які пропонують об’єкти туристичної інф-

раструктури.  

Отримані результати переносяться на одно-

масштабні карти, що дозволяє вивчити особливості 

територіальної диференціації кожної складової 

рекреаційного ресурсу окремо. Загальний інтег-

ральний рекреаційний потенціал визначається              

шляхом накладення компонентних карт однієї на 

іншу. Зокрема, можна виділити наступні шари, 

кожен з яких вже сам по собі є самостійною кар-

тою: природно-кліматичною, архітектурно-історич-

ною, техногенно-екологічною, спортивно-про-

гулянковою, релігійно-паломницькою. 

Накладання отриманої карти об’єктів історико-

культурної спадщини на адміністративну карту 

дасть можливість провести оцінювання відповід-

ності інфраструктури регіону з метою розроблення 

відповідних програм розвитку, виділення цільових 

бюджетних коштів, залучення підприємців та роз-

роблення умов взаємодії владних та підприємниць-

ких структур. Спрощено дана карта може виглядати 

таким чином (рис. 1), де двосторонніми стрілками 

позначені маршрути доступу до (від) об’єкту, а од-

носторонніми – можливості доступу до будь-яких 

об’єктів тільки шляхом відвідування попереднього. 

Розрахунок потенціалу об’єктів історико-

культурної спадщини здійснюється за формулою 3. 
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K = v1K1+ v2 K2+v3 K3,                      (3)  

де К - історико-культурний потенціал;  

К1 - пам’ятка архітектури;  

К2 - пам’ятка історії;  

К3 - пам’ятка археології;  

v1-3 - вагові коефіцієнти. 

Використані при розрахунку вагові коефіцієнти 

знаходяться в діапазоні 1 <v <5 та визначаються, 

виходячи з пріоритетності ресурсів для екскурсій-

ної діяльності. Якщо з 45-ти об’єктів, які викорис-

товуються в рекреаційному продукті, 80% – це 

архітектурні об’єкти, то ваговий коефіцієнт підви-

щеної відносної щільності та архітектурних ресур-

сів буде максимальним. 

Залежно від значення інтегрального показника 

(K) розраховується відносний історико-культурний 

потенціал (K0). Відносний історико-культурний 

потенціал відображає потенціал адміністративного 

району Західного регіону України щодо всієї тери-

торії України та розраховується за формулою 4. 

𝐾0 =
𝐾

𝐾𝑚𝑎𝑥
 ,                               (4) 

де К0 - відносний історико-культурний потенці-

ал;  

К - історико-культурний потенціал даного ад-

міністративного району;  

Кмах - максимальний історико-культурний по-

тенціал серед усіх адміністративних центрів. 

Наприклад, якщо Кмах по Західному регіону 

України дорівнює 1,8, то К0 розраховується для 

конкретного адміністративного центру. Одним з 

найважливіших факторів розвитку туризму є              

наявність природно-антропогенних рекреаційних 

ресурсів (ПАРР). 

Для оцінювання потенціалу природно-

антропогенних рекреаційних ресурсів використає-

мо такі формули. 

Т = v1U+ v2 Z+v3 Zp+ v4 Zm + v5 Pp  + v6 Pm,         (5)   

де Т - потенціал природно-антропогенних рек-

реаційних ресурсів;  

U - національний парк;  

Z - заповідник;  

Zp - заповідник національного значення;  

Zm - заказник місцевого значення;  

Pp - пам’ятка природи республіканського зна-

чення;  

Pm - пам’ятка природи місцевого значення;  

v1-n - вагові коефіцієнти. 

Відповідно до адміністративного статусу при-

родно-антропогенних рекреаційних ресурсів прий-

няті ваги, які знаходяться в діапазоні 1<v<2. Ос-

кільки відвідування природних природно-антро-

погенних рекреаційних ресурсів (ПАРР) потребує 

багато часу, то коефіцієнт локалізації в даному 

випадку не використовується. Однак віддаленість 

ПАРР вимагає зниження ризиків їх відвідування у 

випадках травм, загострень захворювань, нещасних 

випадків, тому введемо в показник оцінювання 

потенціалу ПАРР показник відстані до найближчо-

го районного центру. Оцінювання природно-

антропогенних рекреаційних ресурсів проведемо з 

врахуванням відстані до найближчого районного 

центру (або населеного пункту з лікарнею, магази-

нами і розвиненою інфраструктурою) автошляхами 

(табл. 2). 

Тоді формула 5 матиме такий вигляд (формула 6).  

Т = v1Ua1+ v2 Z a2+v3 Zp a3+ v4 Zm a4+ v5 Pp a5 +  

+v6 Pm a6,   (6)   

де а - ваговий коефіцієнт відстані до найближ-

чого районного центру (або населеного пункту з 

лікарнею, магазинами і розвиненою інфраструкту-

рою) автошляхами та розраховується за формулою 

(7). 

a = ai / amax                        (7) 

Для визначення (а) обраховується кількість 

природно-антропогенних рекреаційних ресурсів в 

районі, кожному об’єкту присвоюється бал згідно з 

таблицею, далі все бали підсумовуються, визна-

чається середній бал в районі, який ділиться на 

максимальний бал -5. 

Залежно від значення інтегрального показника 

(T) розраховується відновлювальний потенціал 

природних територій (T0). Відносний потенціал 

природних зон відображає потенціал адміністра-

тивного району щодо всієї території України та 

розраховується за формулою (8). 

𝑇0 =
𝑇

𝑇𝑚𝑎𝑥
,                  (8) 

де Т0 - відносний потенціал природних терито-

рій;  

Т - потенціал природних територій адміністра-

тивного центру;  

Тмакс - максимальний потенціал природних зон 

України. 

 

 

Таблиця 2 

Відстань до найближчого районного центру (або населеного пункту з лікарнею,  

магазинами і розвиненою інфраструктурою) автошляхами 

до 10 км - 5 балів; 

від 10 до 30 км - 4 бали; 

від 30 до 100 км - 2 бали; 

понад 100 км - 0 балів. 
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Крім історичних та культурних ресурсів і цін-

них природних територій, для розвитку туристич-

но-рекреаційної діяльності велике значення має 

чинник сприятливості природних умов. Оцінка 

кліматичних умов визначається за такими парамет-

рами: рельєф, клімат, лісові ресурси та гідрогра-

фічна мережа, естетичний потенціал ландшафту, 

джерела мінеральних вод, рівень забруднення. 

Потенціал природних умов (N) - це інтеграль-

ний показник, який являє собою сумарну величину 

всіх оціночних параметрів і розраховується за фор-

мулою (9). Оцінювати природні умови пропонуєть-

ся за чотирибальною шкалою. 

N=R+C+V+L+M+G,                   (9) 

де N – потенціал природних умов;  

R – рельєф;  

C – клімат;  

V – водна компонента;  

L – естетичний потенціал ландшафтів;  

M – джерела мінеральних вод;  

G – рівень радіоактивного забруднення тери-

торії. 

Залежно від значення інтегрального показника 

розраховується показник відносного потенціалу 

природних умов (N0). Відносний потенціал природ-

них умов відображає потенціал адміністративного 

району щодо всієї території України і розрахо-

вується за формулою: 

𝑁0 =
𝑁

𝑁𝑚𝑎𝑥
,                                 (10) 

де N0 - відносний потенціал природного сере-

довища;  

N - потенціал природних умов адміністратив-

них районів;  

Nmax - максимальний потенціал природних умов 

України. 

Для полегшення комплексного оцінювання 

природних умов низку параметрів зведено в одну 

таблицю для конкретного регіону України (табл. 3). 

 

Таблиця 3 

Шкала оцінювання природних умов 

Характер Вид природних умов Бал 

Виразність рельєфу - рівний 0 

- хвилястий 1 

- слабохвилястий 2 

- крупнохвилястий 3 

Характер водних поверхонь і їх 

територіальне розміщення 

- гідрографічна мережа відсутня або є рідкісні струмки і 

дрібні озера на значній відстані від районного центру (по-

над 10 км)  

0 

- рідкісні невеликі озера, струмки; великі озера, що знахо-

дяться на віддалі 2-10 км  

1 

- невеликі річки, озера, що примикають безпосередньо до 

районних центрів; протяжність прибережної смуги неве-

лика  

2 

- великі і середні озера і річки, що примикають безпосере-

дньо до районних центрів  

3 

Велика кількість лісів, їх роз-

міщення і структура 

- лісистість - 1-5% (ліси відсутні або дуже рідко спостері-

гаються невеликі ділянки березових і чорновільхових на-

саджень)  

0 

- лісистість - 6-35% (розсіяні, іноді спостерігаються великі 

масиви дрібнолистових лісів з домішкою соснових)  

1 

- лісистість - 36-65% (середні і великі суцільні масиви 

хвойних і змішаних лісів)  

2 

- лісистість - 66-100% (великі суцільні масиви хвойних та 

змішаних лісів)  

3 

Наявність джерел мінеральних 

вод 

- є 1-2 види мінеральних джерел  1 

- є 2 і більше видів мінеральних джерел  2 

Рівень радіоактивного забруд-

нення території 

- забруднення території по 137 Cs від 185 до 555 кБк / м
2 

і 

більше  

-2 

- забруднення території по 137 Cs до 185 кБк / м
2
 або 90 Sr 

від 5.5 до 11,1 кБк / м2  

-1 

- забруднення території по 137 Cs до 37 кБк / м
2
 або 90 Sr 

до 5.5 кБк / м
2
  

0 
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Таблиця 4 

Транспортна доступність 

Вид Бал 

автошляхами - 4 бали 

по річках - 2 бали 

залізницею - 3 бали 

повітрям - 1 бал 

магістралями - 5 балів 

 

 

Одним з важливих чинників туристично-

рекреаційного потенціалу території є наявність 

туристичної інфраструктури (B). Оцінювання по-

тенціалу інфраструктури туризму базується на 

аналізі санаторно-курортних та готельних систем. 

Розрахунок пропускної спроможності інфраструк-

тури здійснюється за формулою (11). 

В = Q1+ Q2,                                  (11) 

де B - інфраструктура;  

Q1 - санаторно-курортні та оздоровчі організа-

ції;  

Q2 - готелі та аналогічні засоби розміщення. 

Оцінювання інфраструктурного потенціалу ви-

магає використання показника відстані до найбли-

жчого районного центру. Як було запропоновано 

вище, можна проводити оцінювання відповідно до 

балів, наведених у табл. 2. Тоді формула 10 матиме 

такий вигляд (формула 12). 

В= Q1 а1+ Q2 а2,                            (12) 

де а - ваговий коефіцієнт відстані до найближ-

чого районного центру (або населеного пункту з 

розвиненою інфраструктурою) по дорогах, приклад 

розрахунку якого наведено до формули 7. 

Крім того, істотне значення має транспортна 

доступність, яку також можна оцінити із застосу-

ванням вагового коефіцієнта (табл. 4). 

Формула 11 матиме такий вигляд (формула 13).  

В= Q1 а1 b1+ Q2 а2b2,                      (13) 

де b - ваговий коефіцієнт транспортної доступ-

ності, який розраховується за формулою 14. 

b = bi / bmax.                              (14) 

Для визначення (b) встановлюється кількість 

об’єктів інфраструктури в районі, потім кожному 

об’єкту присвоюється бал згідно з табл. 4, далі всі 

бали підсумовуються, визначається середній бал в 

районі, який ділиться на максимальний бал – 5. 

Залежно від значення інтегрального показника (В) 

проводиться обчислення відносно інфраструктур-

ного потенціалу (В0). Відносна пропускна здатність 

інфраструктури відображає потенціал адміністра-

тивного центру на всій території України та розра-

ховується за формулою 15. 

𝐵0 =
𝐵

𝐵𝑚𝑎𝑥
,                              (15) 

де Bo - відносний інфраструктурний потенціал;  

B - інфраструктурний потенціал адміністратив-

ного району;  

Bmax - максимальний інфраструктурний потен-

ціал України. 

Припустимо, що Вмах по Західному регіону 

України дорівнює 0,95, сумарна оцінка пропускної 

здатності інфраструктури розраховується для конк-

ретного адміністративного району України. Вплив 

показників на рекреаційний потенціал територій 

неоднаковий, і, отже, варто складати їх з урахуван-

ням вагових коефіцієнтів, значення яких знаходять-

ся в діапазоні 0,1 <v <0,4. 

Залежно від важливості і впливу чинників фор-

мування рекреаційного потенціалу виокремлено 

такі вагові коефіцієнти: історико-культурний по-

тенціал – 0,4; потенціал природних умов – 0,3; при-

родно-територіальний потенціал – 0,15; потенціал 

інфраструктури – 0,15. Сумування оцінок ключових 

чинників формування рекреаційного потенціалу дає 

можливість розрахувати зведений показник (Р) для 

адміністративних районів Західного регіону Украї-

ни. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Сьогодні при оцінюванні 

рекреаційного потенціалу важливо уникнути 

суб’єктивності. Незважаючи на спроби використо-

вувати різні методи, опитування з різними підхода-

ми питання, що стосується оцінювання рекреацій-

ного потенціалу, залишається проблемним. Якщо, 

наприклад, можна визначити корисні властивості 

мінеральних вод на тій чи іншій ділянці, комфорт-

ність погоди для середньостатистичної людини, то 

важко оцінити привабливість ландшафту, історико-

культурної спадщини тощо. 

Рекреаційний потенціал кожного регіону Укра-

їни варіюється залежно від індивідуальних кількіс-

них і якісних характеристик рекреаційних ресурсів, 

тому їх дослідження й оцінювання є необхідною 

умовою для планування розвитку підприємництва в 

регіоні. Запропонована методика, на відміну від 

існуючих, відображає не тільки факторну та ком-

понентну оцінку використання наявних ресурсів, 

але і інтегральну оцінку туристично-рекреаційного 

потенціалу адміністративних центрів регіону. 

З використанням даної методики з’являється 

можливість не тільки оцінити рекреаційний потен-

ціал територій, а й зрозуміти, в якому напрямку 

слід розвивати регіон, його інфраструктуру, вияв-

ляти напрями впливу як владних, так і підприєм-

ницьких структур. Отримані в процесі застосування 

методики результати та складені карти дозволять 

органам влади розробити заходи щодо залучення 

підприємців до програм розвитку регіону і його 

рекреаційного потенціалу, змінюючи умови в          

залежності від поточного стану окремо взятого 

району. 
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РОЛЬ КОЛЬОРУ У ВИЯВЛЕННІ ТЕКТОНІЧНОЇ  

СУТНОСТІ ПРОСТОРУ 

 
Анотація. У статті розглядаються питання створення сучасного інтерʼєру, правильного застосування 

кольорової гами та обробка поверхонь, створення дизайнерської форми обладнання та меблів, щоб відповідали 

певному стилю, освітленню, озелененню. На основі аналізу різних статей вітчизняних і зарубіжних авторів 

про створення комбінацій кольорів в інтерʼєрі розглянуті рекомендації, що допомагають гармонійно розста-

вити колірні акценти у приміщеннях готелів. У статті також розглянуті різноманітні прийоми використан-

ня кольору для композиційного звʼязку різних зон номера готелю. Приділяється увага проектування кольору як 

компромісу, залежному від цільової аудиторії готелю, мережевої концепції, образу, іміджу та його спрямова-

ності. Науковий результат – на основі даної статті зроблено висновки: що для вибору кольору будь-якого 

приміщення необхідно знати правила роботи з колірним колом; гармонія кольору не єдине завдання, поставлене 

перед дизайнером, всі рішення потрібно приймати відповідно до встановлення сторін світу, площі кімнати, 

планування всієї будівлі; виділити або ж, навпаки, приховати будь-які моменти у колірній гармонії, які мають 

властивості приносити у композиційне рішення інтерʼєру затишок, витонченість, настрій, простір для уяви, 

експресію тощо. Вони надають дизайнерові багаті можливості, завдяки яким він може експериментувати як 

з кольоровим, так і з просторовим рішенням. 
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image and its orientation. Scientific result - on the basis of this article it is concluded that in order to choose the color 

of any room it is necessary to know the rules of work with the color wheel; color harmony is not the only task set before 

the designer, all decisions must be developed according to the determination of the quarters of the world, the room 

area, the planning of the whole building; to highlight or, on the contrary, to hide any moments in color harmony which 

have the properties to bring comfort, sophistication, mood, space for imagination, expression into the compositional 

solution of the interior. They provide the designer with rich opportunities that allow him to experiment with both color 

and spatial solutions. 
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Постановка проблеми. Естетична організація 

облаштування готелів, або створення краси їх ін-

терʼєру, охоплює багато різнопланових завдань. 

Головними завданнями для створення сучасного 

інтерʼєру є композиція простору, правильного за-

стосування кольорової гами та обробка поверхонь, 
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створення дизайнерської форми обладнання та 

меблів, щоб відповідали певному стилю, освітлен-

ню, озелененню тощо. Тому особлива увага у про-

ектуванні сучасних готелів приділяється досягнен-

ню естетичного комфорту, який створюється завдя-

ки художньо-просторовому задуму дизайнера за 

допомогою низки засобів. Першочерговим завдан-

ням дизайнера є проектування композиції просто-

ру, за якого окремі елементи сприймаються у пев-

ній системі стильової єдності. У створенні дизайну 

кожного інтерʼєру важливим етапом є грамотний 

підбір кольорів і відтінків, які здатні підсвідомо 

формувати настрій, модифікувати сприйняття тих 

чи інших речей і сприяти концентрації уваги. Колір 

може маскувати недоліки або вади інтерʼєру,               

удосконалювати дизайн готельних номерів і опти-

мізувати внутрішню атмосферу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ос-

нови розроблення дизайн-проектів інтер’єрів, різ-

них за складністю і призначенням, відображено у 

працях Олійника О., Гнатюка Л., Валюшко М., 

Іванова Л., Резвухіна Л., Новосельчук Н. Психоло-

гію сприйняття кольору досліджували у своїх пра-

цях Яншін П., Ткач В. Веккер Л. [1, 2].  

Численні дослідження показали, що сприйняття 

кольору залежить безпосередньо від генетичної та 

набутої памʼяті людини. Будь-який реакційний 

прояв на нього обовʼязково має певну підставу – 

громадські, традиційні, родові, сімейні та особисті 

(внутрішні) причини. Саме на цьому факті ґрун-

тується один із напрямків психотерапії, іменований 

як кольоротерапія. Л. Венгер у своїх дослідженнях 

стверджує, що твори образотворчого мистецтва 

впливають на людину фізичною (простір, лінії, 

об’єми) і художньою (пропорції, ритм, масштаб) 

формами та образністю (вираження певного почут-

тя, змісту, сюжетної складової твору). Результати 

досліджень, отримані у цих роботах, нерідко є су-

перечливими, проте автори схи-ляються до одної 

думки, що кольори викликають різне сприйняття 

залежно від того, чи співвідносяться вони із зов-

нішнім світом, чи з “духовним світосприйняттямˮ. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під 

час формування інтер’єру одним із важливих факто-

рів є колір, який психологічно, фізіологічно та есте-

тично впливає на людину відповідно до  функціона-

льного призначення інтер’єру. Великий вплив на 

сприйняття кольорової площини та елементів деко-

ративного оздоблення має фактура та характер мате-

ріалу. Колір може штучно створювати формування 

поверхонь та окремих елементів інтер’єру. 

Однією з важливих задач під час формування 

інтер’єрних просторів є кольорове оформлення 

кожного приміщення чи групи приміщень готель-

но-ресторанних комплексів, предметів наповнення 

інтер’єру, елементів дизайну, включаючи одяг до-

поміжного персоналу [5, 6]. 

Дизайнери під час вибору кольору для оздоб-

лення приміщень, робота в яких не вимагає напруги 

зору, дотримуються не функціонального, а психо-

логічного методу. 

 

Колір ілюзорний під час його зорового сприй-

няття, безмежно мінливий залежно від навко-

лишнього середовища, від освітлення, сусідства 

інших кольорів, розташування, фактури, величини 

пофарбованої площі, відстані до спостерігача, а 

також часу впливу на нього. Змінюючись, колір 

змінює і сприйняття середовища – візуально скоро-

чує або подовжує приміщення, підкреслює або 

краде обʼємність форм, викликає відчуття теплоти, 

сухості, холоду або вологи. 

Численні дослідження психологів показали, що 

одні й ті ж кольори та їх поєднання викликають у 

людей близькі, обʼєктивно діючі емоційні реакції. 

Сприйняття кольору визначається його безпосе-

реднім фізіологічним впливом, збудливим або при-

гнічуючим характером, що викликаються 

асоціаціями і загальноприйнятою символікою. 

Одна з головних характеристик кольору – його 

активність. Активні кольори діють збудливо, при-

скорюють процеси життєдіяльності, часто покра-

щують самопочуття. До таких у першу чергу ми 

можемо віднести червоний і помаранчевий. І, 

відповідно, протилежний вплив мають синій і фіо-

летовий. Під час підбору кольорів потрібно врахо-

вувати, що їх вплив суб’єктивний і залежить від 

оточення (чорний колір стін асоціюється з трауром, 

чорний колір автомашини – з благородством). Ко-

ротка характеристика властивостей кольорів наве-

дена у таблиці 1 [2, 3, 7]. 

Емоційне сприйняття кольору залежить від 

умов освітлення, колірної адаптації, колірних конт-

растів і гармоній. Недостатня освітленість знижує 

сприйняття кольору у звʼязку з низькою світлочут-

ливістю елементів зору. Кольорове відчуття може 

бути чутливим при досить високому рівні освітле-

ності (150-700 Лк). 

Колірна гармонія повʼязана з емоційним вра-

женням від поєднання кольорів, яке може змінюва-

тися не тільки у різних людей, але й однієї і тієї ж 

людини. Ця думка ще раз переконує нас у тому, що 

необхідна динаміка навколишнього колірного поля. 

Але під час динамічної зміни кольорів повинна 

бути дотримана міра, проте іноді спостерігається 

нестабільність. На думку Р. Івенса, динамічна зміна 

кольорів може стати причиною дисгармонії поєд-

нання кольорів. Створення колірної гармонії зале-

жить від змісту і тлумачення зображення. 

Американські вчені Д. Джадд і Р. Вишецкі [4] 

виділяють чотири найбільш загальних принципи 

колірної гармонії: 

– проводити відбір кольорів на основі впоряд-

кованої системи, яка може бути визнана й емоційно 

оцінена; 

– з двох подібних послідовностей кольорів 

вважати більш гармонійними ті, які більш звичні 

для спостерігача; 

– будь-яка група кольорів стає гармонійною, 

набуваючи елементи спільності – єдність у розмаїтті; 

– колірна гармонія досягається чіткою системою 

відбору; якщо використовувати ахроматичні кольори 

на широкому тлі яскравих кольорів, через деякий час 

вони починають сприйматися додатковими до тла. 
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Таблиця 1 

Характеристика кольорів за сприйняттям 

Кольори 

Т
еп

л
і 

Х
о

л
о

д
н

і 

Л
ег

к
і 

В
аж

к
і 

В
ід

с
ту

п
аю

ч
і 

В
и

с
ту

п
аю

ч
і 

З
б

у
д

ж
у

ю
ч

і 

П
р

и
гн

іч
у

ю
ч

і 

З
ас

п
о

к
ій

л
и

в
і 

Хроматичні: 

червоний + - - + - + + - - 

оранжевий + - - - - + + - - 

жовтий + - + - - + + - - 

жовто-зелений + - + - - - - - + 

зелений - + - - + - - - + 

зелено-голубий - + + - + - - - + 

голубий - + + - + - - - + 

синій - + - + + - - - - 

фіолетовий - + - + + - - + - 

пурпуровий + - - + - + + - - 

Ахроматичні: 

білий - - + - - - - - - 

світло-сірий - - + - - - - - - 

темно-сірий - - - + - - - + - 

чорний - - - + - - - + - 

Примітка. Таблиця складена на підставі джерела [2] 

 

 

Надати стрункість і порядок хаосу кольорів і 

предметів, відповідно завданню управляти ними 

можна, лише спираючись на колірні закономірності 

композиції. При цьому відбір використовуваних 

засобів суто індивідуальний. 

В інтерʼєрі кольори сприймаються не самі по 

собі, а як властивості реальних предметів. Однак 

існують і природні закономірності абстрактних 

кольорових поєднань. Реалізуючи проект, їх пот-

рібно розглядати, перш за все, переходячи від   

поєднання кольорів: кольору і світла, кольору й 

обʼємних форм, кольору і матеріалу, кольору і  

функції. В цілому колірна композиція займає своє 

місце, як частина архітектурної композиції з її за-

кономірностями – відносинами і пропорціями, рит-

мом, контрастом, нюансом, масштабністю, відпо-

відністю і т. д. [1, 2, 5]. 

Як правило, в інтерʼєрі головне співвідношення 

кольорів – кольору огороджувальних поверхонь та 

інших додаткових і супідрядних кольорів. Можливі 

прості і складні співвідношення, де міра складності 

залежить від кількості поєднуваних кольорів, їх 

характеристик, які керуються цими закономірнос-

тями. Важлива також форма порівняння кольоро-

вих поверхонь: 

 

– безпосередній дотик локальних кольорів на 

чітко визначеній межі; 

– сполучення з розмитою межею як веселка, 

багатобарвність неба і моря, градації кольору, зу-

мовлені розсіяним освітленням; 

– кольорове забарвлення, яке розділяється   

контуром у вигляді кольорових вітражів; 

– зіставлення фігури і фону з чіткою або роз-

митою межею (найпоширеніший випадок); 

– загороджувальні одні від інших кольоровими 

площинами, що не мають спільної межі (анфілада 

приміщень, видима крізь дверні прорізи); 

– зіставлення кольорів, які не мають спільної 

межі, але сприймаються одночасно; 

– зіставлення кольорів, які сприймаються пос-

лідовно, що не потрапляють одночасно в поле зору; 

– особливі випадки – змішування колірних то-

чок, смуг, переплетення сіток. 

Характер ускладненої форми і геометричну           

чіткість її меж можна підкреслити наданням їй 

фактурного насиченого колірного тону, великим 

контрастом між площинами стіни, підлоги і стелі 

або, навпаки, послабити, “розмитиˮ незалежним 

кольором або відсутністю контрасту між суміжни-

ми площинами [1, 7]. 
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Огороджувальні поверхні можуть поділятися за 

кольором. У табл. 2 показана залежність сприйнят-

тя площинної форми від лінійних поділів кольором. 

Взагалі способів зорової деформації площини 

відомо більше, ніж прийомів її збереження. Колірна 

цілісність або поділ стін і підлог визначають від-

чуття масштабу простору і його величини. Так, 

крупнофігурний помітний за кольором рисунок 

візуально зменшує площину підлоги і весь простір 

загалом, і, навпаки, монохромне, світле, дрібнофак-

турне забарвлення збільшує простір. 

Під час створення інтерʼєру приміщення готе-

лів необхідно враховувати, що великі кольорові 

площини (стіни, підлога, стеля) повинні мати           

низьку насиченість кольору, адже вони активно 

сприймаються і постійно знаходяться у полі зору. 

Найчастіше колір стін служить фоном для         

предметів, що наповнюють приміщення, і тому він 

повинен ілюзорно бути відступаючим. Відносна 

колірна нейтральність фону добре поєднується з 

найрізноманітнішими кольорами середовища, підк-

реслює композиційну значущість предметів обста-

новки (меблів, декоративних, оббивних тканин, 

картин і т. д.) [1, 2, 8]. 

Просторові властивості кольору дозволяють ві-

зуально фіксувати положення площини у просторі 

або ілюзорно його змінювати. При цьому змінюєть-

ся і уявлення про форму і величину простору    

(табл. 3 і 4) [1, 9]. 

 

 

 

Таблиця 2 

Залежність сприйняття площинної форми від лінійних поділів кольором 

№ 

з/п 
Схема поділу 

Особливості зорового сприйняття 

поверхні 

№ 

з/п 
Схема поділу 

Особливості зорового 

сприйняття поверхні 

1 

 

Відчуття стійкості, розширення і 

зниження форми (іррадіація) 
9 

 

Ілюзія закруглення 

поверхні 

2 

 

Відчуття спокою, звуження і підвищення 

форми (іррадіація) 
10 

 

Ілюзія глибинності 

3 

 

Динамізм 11 

 

Ілюзія спотворення по-

верхні при змінюванні 

обрису контуру 

4 

 

Ілюзія збільшення висоти і звуження 

форми (оптичний обман при чіткому 

обмеженні за контуром) 

12 

 

Ілюзія вгнутості 

5 

 

Зниження і розширення форми (оптичний 

обман при чіткому обмеженні за конту-

ром) 

13 

 

Зміна масштабу, поверхні 

здається менше, ніж           у 

п. 14 

6 

 

Зниження і розширення форми (оптичний 

обман при чіткому обмеженні за конту-

ром) 

14 

 

Площина здається більше, 

ніж у п. 13 

7 

 

Виявлена якість плоскої поверхні. Поділ 

сприймається як фактура (підкреслюється 

однорідність поверхні) 

15 

 

Поділ сприймається 

реальним 

8 

 

Ілюзія глибинності. Крупний поділ “ви-

ступає” з поверхні 
      

 

Примітка. Таблиця складена на підставі джерела [1] 
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Таблиця 3 

Зміна та уявлення про форму 

№ 

з/п 
Схема простору Характеристика кольорів 

Особливості зорового сприйняття 

простору 

1 

 

Будь-які кольорові тони середньої насиченості 

і світлості з добре помітною фактурою 

поверхні 

Форма і величина простору сприй-

маються як справжні. Відчуття 

нестійкості підлоги. 

2 

 

Відступаючі, незалежні, холодні, переважно 

світлих відтінків мало насичені, непомітні, 

легкі, з мілкою фактурою (світло-блакитний, 

синій, зелений, блакитно-зелений, білий і 

сірий). Форма сприймається як справжня 

Ілюзія розширення простору. Відчут-

тя нестійкості підлоги. 

3 

 

Виступаючі, поверхневі, теплі, насичені, 

інтенсивні, яскраві, щільні, важкі, фактурні 

(темно-червоний, червоно-коричневий, 

оранжевий, жовтий, чорний) 

Форма сприймається як справжня. 

Ілюзія звуження простору. Відчуття 

замкнутості, цілісності, явно відчут-

ного обмеження. Невизначеність 

основи. 

4 

 

Виступаючі кольори стін, відступаючі – стелі, 

локальний - полу (п. 1) 

Відчуття обмеження простору по 

глибині і ширині, замкнутості. Ілюзія 

збільшення висоти. 

5 

 

Відступаючі кольори стін, що виступають - 

підлоги і стелі 

Відчуття зниження висоти 

приміщення, але розширення його по 

ширині і глибині 

6 

 

Відступаючі кольори стін і стелі, виступаючі - 

підлоги 

Форма сприймається як справжня. 

Відчуття стійкості підлоги, 

розкриття, розширення і легкості 

простору 

7 

 

Виступаючі кольори фронтальної стіни, 

підлоги і стелі, відступаючі - бічних стін 

Відчуття зміни форми, обмеження 

простору по висоті і глибині, його 

зниження, розширення 

8 

 

Виступаючий колір фронтальної стіни, 

локальні (п. 1) - бічних стін і підлоги, 

відступаючий - стелі 

Зміна форми. Відчуття скорочення 

глибини, фронтальний характер про-

стору, значимість фронтальної пло-

щини. 

9 

 

Виступаючі кольори бічних стін, локальні (п. 

1) - підлоги і стелі, відступаючі - фронтальної 

стіни 

Відчуття зміни форми, глибинність, 

обмеження простору по ширині і 

розкриття в глибину 

10 

 

Виступаючий колір бічної стіни, відступаючий 

- інших стін, локальні (п. 1) - підлоги і стелі 

Відчуття деформації простору, одно-

стороннього обмеження і розкриття 

простору вглиб і в одну сторону, 

порушення рівноваги і цілісності 

11 

 

Облицювання дзеркалами стін і стелі, 

локально або виступає колір підлоги 

Ефект “відсутності” 

огороджувальних поверхонь 

 

Примітка. Таблиця складена на підставі джерела [1] 
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Таблиця 4 

Зміна та уявлення про величину простору 

№ 

з/п 
Схема простору Характеристика кольорових поділів 

Особливості зорового сприйняття 

простору 

1 

 

Всі стіни (не на повну висоту) і підлога пофар-

бована у виступаючий колір, стеля і верхня 

частина стін – у відступаючий 

Зміна пропорцій, ілюзорне зни-

ження висоти і розширення              

простору внаслідок зміни 

співвідношення висоти і ширини 

2 

 

Стіна пофарбована в відступаючий колір, 

підлога - в локальний (будь-які кольорові тони 

середньої насиченості і зображення з добре 

помітною фактурою), стеля і верх стін - у 

виступаючий 

Відчуття гнітючої тяжкості зверху 

і розкриття в сторони 

3 

 

Довільне членування площини виступаючими, 

відступаючими і локальними кольорами поза 

зв’язком з справжнім обрисом площини 

Повна деформація простору, не-

можливість усвідомити його 

справжню форму 

4 

 

Підлога і нижня частина стін пофарбовані в 

виступаючі кольори; стіни і стеля - у  

відступаючі 

Зміна пропорцій, розширення і 

легкість простору, відчуття надій-

ності підлоги, зорове збільшення її 

площі 

5 

 

Вертикальні, лінійні елементи і підлога 

пофарбовані у виступаючі кольори, стіни і стеля 

- у відступаючі або локальні 

Виявлення глибини простору, ритм 

поділу набуває в просторі провідне 

значення 

6 

 

Смуги на стелі та підлозі, стіни виконані в ви-

ступаючому кольорі, підлога в локальному (п.2), 

стеля - у відступаючому 

Ілюзорне відчуття замкнутості 

простору, збільшення висоти 

7 

 

Лінійні елементи виражені у виступаючому 

кольорі, підлоги і стеля - в локальному, торцева 

стіна - у відступаючому 

Відчуття глибини простору, спря-

мованості зорового руху 

 

Примітка. Таблиця складена на підставі джерела [1] 

 

 

В інтерʼєрі колір виступає нерозривно з середо-

вищем у реальному поєднанні і втіленні. Найпри-

вабливіші і красиві поєднання прийнято називати 

гармонійними. Можливості гармонійних поєднань 

кольорових елементів інтерʼєру невичерпні. Вони 

можуть бути простими або складними, але тим не 

менше їх різноманіття зведене до двох типових 

груп – контрастних і нюансних гармоніям [9]. 

Контрастним гармоніям властиві велика міра 

розрізнення кольорів, підкреслення розходження їх 

по всьому діапазону властивостей, відсутність за-

гальної тональності і різноманітність колірної гами, 

єдність взаємно доповнюючих один одного проти-

лежностей, посилення якості кожного кольору в 

силу сусідства з іншими, динамізм і активність. У 

такому протиставленні зростає виразність і ілюзор-

на чистота кольорів. Однак саме в силу цієї особли-

вості таке поєднання не застосовується на великих 

площинах, як занадто активне, різке. Їх площі   

забарвлення повинні бути приблизно обернено 

пропорційні їх насиченості. Такі пари дуже попу-

лярні в інтерʼєрі. Поширені контрастні поєднання 

різнонасичених і різних за площею близьких до них 

кольорів: коричневого з синім, коричневого з бла-

китним, коричневого з зеленим, пурпурного з зеле-

ним, оранжевого з синім, фіолетового з жовтим. 

Нюансні гармонії базовані на поєднанні кольо-

рів, близько розташованих у колірному колі, і часто 

сприймаються як різні відтінки одного кольору [1, 

2, 10]. Відрізняються загальною тональністю, при 

якій обʼєднання відбувається на основі спільності 

або близькості колірних тонів (рис. 1). Їм властиві: 

– виявлення подібності поєднуваних кольорів 

за всіма їх властивостями; 

– враження розмитості меж, обумовлене ха-

рактером зіставлення кольорів; 

– загальна тональність і одноманітність кольо-

рової гами, обʼєднує підсумковий вплив особливос-

тей кожного з поєднуваних кольорів; 

– цілісність, стриманість поєднань. 
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Рис. 1. Поєднання родинних кольорів у колірному колі 

 

 

Серед нюансних гармоній найпоширенішими є 

поєднання світлих і малонасичених кольорів, вони 

ненавʼязливі, спокійні, створюють враження світла, 

простору і цілісності. На тлі нюансної гармонії 

стіни, підлоги і стелі дуже добре виглядає невели-

кий предмет акцентного кольору. 

Висновки і перспективи подальших дослі-

джень у даному напрямі. Проведені нами дослі-

дження свідчать про те, що створення гармонійної 

й затишної обстановки у номері готелю залежить 

не тільки від загальної дизайнерської концепції та 

красивих меблів, поєднання кольорів в інтерʼєрі 

відіграє важливу роль у даному питанні. Вони  

здатні підсвідомо формувати настрій, модифікувати 

сприйняття тих чи інших речей і сприяти концент-

рації уваги. Колір може маскувати недоліки або 

вади інтерʼєру, удосконалювати дизайн приміщен-

ня й оптимізувати внутрішню атмосферу. У по-

дальших наукових дослідженнях ми плануємо де-

тально розглянути проблемні питання практичного 

застосування кольорів у дизайні готельних примі-

щень і комплексів в сучасних умовах розвитку 

готельного бізнесу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРЕНДИ АЗІАТСЬКОЇ КУХНІ 
 

Анотація. У статті розглянуто особливості азіатської кухні, адже на сьогоднішній день дана кухня є 

трендовою в Україні, а також асоціюється з правильним і здоровим харчуванням. До азіатської кухні входять: 

японська, китайська, в’єтнамська, корейська, тайська, малазійська та філіппінська кухні. Кожна з цих країн, 

звісно, має свої особливості кулінарного мистецтва та харчування, але є певні риси та тенденції, які їх 

об’єднують. Не буде дивиною, якщо сказати, що рис – основний інгредієнт азіатської кухні. І це закономірно, 

адже він є головною сільськогосподарською культурою у всій Азії. З нього роблять борошно, солодощі, викори-

стовують як гарнір майже у кожній страві. Азіати не уявляють собі трапезу без рису. Досліджено види со-

усів: соєвий, шрірача, хойсін, унагі, кімчі, спацйсі. Проаналізовано водорості як один з основних продуктів 

харчування азіатської кухні. Зокрема, водорості поділяються на групи: норі, чука (друга назва – вакаме), 

морська капуста і комбу. Також необхідно зазначити, що в японській кухні допускається п’ять видів кулінар-

ної обробки продуктів: смаження, приготування в розігрітій олії, варка у воді, приготування на пару і подача 

їжі в сирому вигляді. Говорячи про азіатську кухню, не можна не згадати про один з найбільш поширених спо-

собів приготування їжі – смаження в невеликій кількості дуже гарячої олії, надзвичайно популярний також 

вок. Вок використовуються в різних китайських техніках приготування їжі, зокрема смаження з перемішуван-

ням (стір-фрай), обробки парою, смаження, глибоке смаження, варіння, тушкування, обпалювання, приготу-

вання супу, копчення, обжарювання горіхів та інших. В азіатській кухні особливу увагу приділяють оформлен-

ню і подачі їжі. Наприклад, японці нарізають рибу на дрібні скибочки і красиво розкладають їх на блюді разом 

з овочами. А в Китаї і Кореї нарізка овочів і фруктів є справжнім мистецтвом. 
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FEATURES AND TRENDS OF ASIAN CUISINE 
 

Abstract. The article deals with the features of Asian cuisine, because today this cuisine is trendy in Ukraine, and is 

associated with proper and healthy eating. Asian cuisine includes Japanese, Chinese, Vietnamese, Korean, Thai, Ma-

laysian and Filipino cuisines. Of course, each of these countries has its own peculiarities of the culinary arts and nutri-

tion, but there are certain features and trends that they share. It will not be a surprise to say that rice is the top ingredi-

ent in Asian cuisine. Indeed it is a major crop throughout Asia. It is used for production of flour, sweets, as well as 

garnish for almost every dish. Asians do not imagine a meal without rice. The types of sauces were investigated: soy, 

sriracha, hoisin, unagi, kimchi, spacii. Algae has been analyzed as one of the main foods in Asian cuisine. In particular, 

the algae are divided into groups: nori, сhuka (the second name is wakame), sea kale and kombu. It is also important to 

note that Japanese cuisine allows five types of products culinary processing: frying, cooking in heated oil, boiling in 

water, steaming and serving raw food. Speaking of Asian cuisine, one of the most common ways to cook food is frying 

in a small amount of very hot oil, that is why wok is extremely popular. Wok is used in various Chinese cooking tech-

niques, including stir-frying (steam-frying), steaming, frying, deep-frying, cooking, stewing, roasting, soup cooking, 

smoking, roasting nuts, and more. In Asian cuisine, special attention is paid to the design and serving of food. For ex-

ample, the Japanese cut the fish into small slices and beautifully laid them on plates with vegetables. And in China and 

Korea, cutting vegetables and fruits is a real art. 
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Постановка проблеми. Їжа є невід’ємною ча-

стиною нашого життя, а національні страви відоб-

ражають культуру країни так само, як і її мова, 

традиції та інші аспекти. З покоління в покоління в 

кожному народі передавалися кулінарні традиції, 

завдяки яким нам відомо, чим відрізняється фран-

цузька кухня від азіатської, американська від мек-

сиканської. Проте зараз кулінарія вийшла на новий 

рівень і слугує у своєму роді мистецтвом. А особ-

ливо це стосується азіатської кухні, яка останнім 

часом є трендовою на теренах кулінарії. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 

жаль, на сьогоднішній день дуже мало українських 

вчених займаються дослідженням саме азіатської 

кухні, але є декілька: Владимирова П. П.,               

Доцяк В. С., Захарова Н. В., Похльобкіна В. В. [3], 

Сокол І. О. [4], Орловська А. В. У зазначених вище 

публікаціях авторами наведені теоретичні і прак-

тичні аспекти досліджуваної кухні. Але найбільшу 

частку у розвитку азіатської кухні відіграє роль 

одного з найкращих шеф-кухарів світу Сейджи 

Ямамото. Він виробив особливий підхід до приго-

тування страв, спираючись на повагу до природно-

го смаку інгредієнтів, від яких він бере все можли-

ве, експериментуючи з запахом, консистенцією і 

температурою, але не руйнуючи природних власти-

востей продукту. Також Сейджи Ямамото готує 

фугу, яка вважається найнебезпечнішою стравою у 

світі. Для її приготування використовують рибу, 

яка містить смертельну отруту - тетродотоксин. 

Спосіб приготування триває кілька років. Рибу 

засолюють і маринують, щоб вивести з м’яса ток-

син.  

Постановка завдання. Мета дослідження по-

лягає у тому, щоб дослідити особливість азіатської 

кухні, а саме: китайської, японської, тайванської. 

Описати кулінарну обробку продуктів харчування 

азіатської кухні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Азіатська кухня – загальна назва, яка об’єднує за-

гальні риси кухонь Східної та Південно-Східної 

Азії. Вона охоплює деякі спільні риси, які прита-

манні тайванській, гонконгській, індійській, япон-

ській, китайській, індонезійській, пакистанській, 

афганській, в’єтнамській, тайській, бірманській та 

іншим кухням. Кожна з цих кухонь унікальна і 

гідна окремого опису. Кожна з азіатських країн, 

звичайно ж, має свої власні типові місцеві делікате-

си, проте можна виокремити деякі спільні риси, 

властиві цим країнам, що розкривають поняття 

азіатської кухні. 

Спільним інгредієнтом для всіх азіатських 

страв є рис. Він буває різних сортів. Цікаво, що 

японці рис при варінні не солять, а просто подають 

до нього солено-гострі приправи. Для тайців рис є 

основною їжею, а у корейців на стіл перед кожним 

окремо ставлять чашку з супом і рисом, а всі інші 

страви — в центрі столу [6].  

Рису за популярністю не поступаються локши-

на та овочі. Локшину додають в супи, пасирують і 

смажать у фритюрі. Саме овочі є головним                  

доповненням до каш. Вони готуються на пару або 

смажаться на короткий час у воке, тому вони 

зберігають велику частину своєї харчової цінності. 

Немалу роль в азіатській кухні відіграють соєві 

продукти, які, як і риба, є основним джерелом 

білка, в той час як ми, європейці, вибираємо м’ясо. 

Крім відомого всім соєвого соусу, що викорис-

товується в якості приправи, дуже популярні соєве 

масло і молоко, а також сир із сої [7]. 

Водорості – це одна з найпопулярніших скла-

дових японської кухні. Японці кладуть водорості в 

різноманітну їжу майже так само часто, як рис. 

Мало хто знає, але за рік японець в середньому 

з’їдає 10 кілограмів водоростей. І це не дивно, адже 

їх кладуть всюди: в супи, салати, роли, також водо-

рості часто використовують як самостійну закуску. 

Але тепер люди часто бачать назви різних водоро-

стей в складі страв. Тому зараз дослідимо найпопу-

лярніші їстівні водорості. Усі вони поділяються на 

три групи за кольорами: 

• червоні водорості – це норі;  

• зелені водорості – чука (друга назва – вакаме);  

• бурі водорості – морська капуста і комбу.  

Майже 90 відсотків водоростей вирощують на 

спеціальних фермах, які розташовані у відкритому 

морі. Більшість з них росте не дуже глибоко, тому, 

щоб їх зібрати, використовують невеличкі кораблі, 

а самі водорості збирають руками. Після того, як 

водорості дістають з водоймища, їх миють у 

прісній воді, ріжуть та сушать. 

Норі – це водорості, про які сьогодні знають всі 

любителі ролів. В Японії вони були відомі дуже 

давно.  

Комбу є близьким родичем морської капусти. 

Цей вид водоростей вирощують на спеціальних 

фермах. До речі, саме в комбу міститься глутаміно-

ва кислота, завдяки якій винайшли глутамін натрію. 

Тому страви з комбу завжди набагато смачніші. Ці 

водорості додають у бульйони, супи, рис.  

Чука або вакаме – водорості, які мають корич-

невий колір, але їх завжди підфарбовують безпеч-

ними харчовими барвниками, щоб вони стали яс-

краво-зеленими. До речі, чука – це назва салату з 

вакаме, але сьогодні цим словом називають і самі 

водорості.  

Хідзікі – дуже популярні в Японії водорості, які 

ніколи не додають у сирому вигляді, бо вони мають 

надто насичений смак. Їх збирають у морі з березня 

по травень, кип’ятять та висушують. Такі водорості 

продають лише в сушеному вигляді.  

Азіатська кухня характеризується рясним вико-

ристанням прянощів, спецій, соусів і приправ. Так, 

наприклад, в тайській кухні кухарі поєднують в 

стравах чотири складові смаку: солоне, кисле, гірке 

і солодке, комбінації яких надають стравам незви-

чайні смакові відчуття. Популярними спеціями є 

перець чилі, часник, базилік, коріандр, сік лайма, 

рибний соус, імбир, лемонграс, куркума, кокосове 

молоко, орегано. При приготуванні малайзійської 

їжі використовуються лемонграс, листя кафрського 

лайма, свіжі трави, такі як даун кеманджі (різновид 

базиліка), мускатний горіх, куркума, нирки дикого 

імбиру, з традиційних спецій популярні такі, як 
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кумин і коріандр. Найбільш відомими японськими 

приправами є сісо, імбир і васабі. Японська їжа 

повинна відповідати одному з п’яти смаків – бути 

солодкою, солоною, гострою, кислою або гіркою 

[3]. 

На сьогоднішній день важко уявити азіатську 

кухню без соусів. Отже, розглянемо їх: 

1. Солодкий соєвий соус – підсолоджений 

пальмовим цукром, темний, густий, сиропо-

подібний соус. Дуже часто до його складу додають 

зірчатий аніс, корицю, чорний перець, коріандр та 

гвоздику. Завдяки своєму солодко-пряному арома-

ту цей різновид соєвого соусу використовують для 

пікантних страв, а також як інгредієнт для дипів і 

навіть в якості приправи до десертів.  

2. Шрірача. До складу яскраво-червоного 

гострого соусу шрірача входять наступні інгредієн-

ти: перець чилі, часник, сіль та оцет. Його головна 

особливість – солодкуваті нотки. Саме завдяки 

цьому шрірача прикрашає не лише гостру тайську 

та в’єтнамську кухні. Шрірачу подають як соус-дип 

або кетчуп. Аби пом’якшити гостроту та додати 

пікантності звичним салатам, його поєднують з 

вершками, сметаною чи майонезом. Соус подають 

із супом фо, додають у рамен, гаспачо або овочевий 

крем-суп. Декілька крапель зроблять свою справу і 

під час маринування м’яса, м’ясного хлібу, і подачі 

соусів для пасти, і зди-вують в омлеті та овочевих 

соках. 

3. Хойсін. Найбільш відомий китайський со-

ус, який широко використовується для маринадів та 

в якості соусу до м’яса, особливо він гармонує з 

птицею. Він має пряний, солодкуватий смак. 

Хойсін гарно пасує до шашличка: і як маринад, і як 

кетчуп, а також для приготування овочів-гриль. 

4. Унагі. Найбільше характерний для японсь-

кої кухні. Соус став вічним “компаньйоном” ролів з 

вугром та іншою рибою, адже його традиційно 

подають тільки з рибою, оскільки саме він ідеально 

підкреслює всі смакові нотки. І це не дивно, адже 

саме в такий соус завжди додається рибний буль-

йон. Отож, він отримує морський присмак, який 

ідеально поєднується з ролами та іншими стравами, 

в яких є риба. Соус унагі має більш густу і наси-

чену текстуру, на відміну від теріякі. Така конси-

стенція досягнена завдяки тому, що цей соус ва-

риться протягом 1,5-2 годин. Найпопулярнішими 

стравами, в які додається соус унагі, є вугор та 

окунь.  

5. Кімчі. Цей соус є гострим, бо для його 

приготування використовують кілька видів перцю, 

часник, імбир, а ще яблука та мандарини. Кімчі 

ідеально підходить для приготування м’яса, а також 

для страв, які запікаються в духовці. До речі, в 

Кореї кімчі часто називають гостру квашену капу-

сту, бо цей соус використовують для її приготуван-

ня.  

6. Спайсі соус. Він також гострий і дуже            

насичений. В якості основи для нього використо-

вують кімчі, а також додають майонез і трохи              

часнику. Цей соус кладуть у роли, аби додати їм 

трохи гостроти [8].  

Основними інгредієнтами в приготуванні де-

сертів і солодощів в азіатській кухні є фрукти. 

Наприклад, національними солодощами в Японії 

вважаються фруктово-ягідні вироби: мармелад, 

джем, повидло, пастила. Основним десертом у 

Таїланді є фрукти, причому існують численні спо-

соби їх приготування: їх сушать, в’ялять, солять, 

маринують і зацукровують. У Таїланді дуже широ-

кий вибір солодощів з банана – основного тропіч-

ного фрукта. Тут поширені близько 20 різних його 

сортів. Солодким стравам Таїланду також властиво 

поєднання різних смаків, наприклад солодке з риб-

ним і солоним, або листочки з рисового борошна зі 

збитими з цукром білками, а зверху – хрусткі со-

лоні креветки, або такі ж листочки, а нагорі – тер-

тий свіжий манго. В Індонезії у категорію солодо-

щів можна віднести такі фрукти, як банани, папайя, 

манго, дуріан, рамбутан, помело та ін. 

Характерними напоями азіатської кухні є чай і 

напої з усіляких фруктів. У Камбоджі, наприклад, 

дуже популярний китайський чай з арної тростини, 

імбирний чай, краш з цукровим сиропом і бобами. 

У всіх куточках країни можна спробувати смачні 

фруктові коктейлі, а пальмовий сік взагалі є тра-

диційним напоєм. Індонезійці запивають чаєм гост-

ру їжу з додаванням льоду або холодної води. По-

пулярністю користується кокосове молоко і сік 

індонезійського мандарина з льодом (Ес-Джерук). 

У В’єтнамі дуже популярний місцевий чай. З без-

алкогольних напоїв – безліч свіжих соків і шейків з 

екзотичних фруктів, яких досить багато у країні. А 

в Японії існує своя чайна церемонія (ча-джі). Зав-

дання такої церемонії полягає в тому, щоб дати 

можливість господареві будинку висловити свою 

гостинність по відношенню до гостей. Всі японські 

сорти чаю відрізняються специфічним присмаком і 

запахом. 

Один з найбільш поширених способів приготу-

вання їжі – смаження в невеликій кількості дуже 

гарячої олії, надзвичайно популярний також вок. 

Вок – кухонний посуд, що нагадує миску або вели-

ку сковорідку з випуклим дном, з двома або однією 

ручкою, найчастіше використовується у китайській 

кухні та у деяких регіонах Південно-Східної Азії. 

Вок використовуються в різних китайських тех-

ніках приготування їжі, зокрема смаження з пе-

ремішуванням (стір-фрай), обробки парою, сма-

ження, глибоке смаження, варіння, тушкування, 

обпалювання, приготування супу, копчення, обжа-

рювання горіхів та інших. 

В японській кухні допускається п’ять видів 

кулінарної обробки продуктів: смаження, приготу-

вання в розігрітій олії, варка у воді, приготування 

на пару і подача їжі в сирому вигляді. 

В азіатській кухні велика увага приділяється 

оформленню та подачі страв. Наприклад, в Японії, 

як у жодній іншій кухні світу, приділяють велику 

увагу сервіровці і подачі страв. Традиційні столові 

предмети, різноманітні за розмірами, формою і 

матеріалами, являють собою поєднання краси і 

мінімалізму. У всіх регіонах В’єтнаму страви тра-

диційно подають зі свіжими овочами та соусами 
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для смакування. В індонезійській кухні страви ча-

сто подають на листі бамбука або банана. Ще одна 

особливість, характерна для країн Східної Азії, – 

столовий прилад у вигляді паличок. 

Відомий у всьому світі азіатський спосіб упа-

ковки їжі – бенто. Під цією назвою криється пря-

мокутна коробка, з кількома відділеннями, в яких 

старанно і красиво укладаються холодні страви. 

Бенто їдять на пікніках і в дорозі. 

Не варто забувати і про темну сторону цієї пре-

красної кухні, адже ніщо в цьому світі не ідеально. 

Але ця кухня явно прагне до ідеалу, адже мінусів у 

порівнянні з позитивними якостями явно менше: 

 Перше: для термічної обробки викорис-

товується велика кількість масла, що природно не 

може позитивно впливати на організм людини. 

 Друге: велика кількість приправ і досить 

сильних спецій, які негативно впливають на ор-

ганізм людини. 

 Третє: сирі продукти, які так улюблені 

азіатами, можуть містити різні організми і бактерії, 

в першу чергу їх потрібно вміти правильно приго-

тувати. 

 Четверте: рис. Він корисний у невеликих 

кількостях і тільки в першій половині дня [9].  

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Отже, можна зробити 

висновок, що азіатська кухня – це можливість 

експериментувати зі смаками і куштувати найбільш 

незвичайні поєднання продуктів, відкриваючи для 

себе незвичайний світ традицій та екзотики. Усі 

продукти – лише натуральні і мало оброблені. Їжу в 

азіатській кухні готують швидко і з мінімальною 

кількістю жиру: на пару, на грилі, варять або обс-

мажують. Продукти при такій обробці зберігають 

смак, форму, поживні речовини та вітаміни, що 

необхідні для організму людини. 

Таким чином, азіатська кухня – не тільки для 

гурманів, а й для тих, хто хоче вести здоровий 

спосіб життя, адже містить велику кількість клітко-

вини, передбачає мінімальну обробку продуктів. 
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ЧАСТОТОМІР ЕЛЕКТРИЧНИХ ІМПУЛЬСІВ НА БАЗІ  

ПРОГРАМОВАНОГО МІКРОКОНТРОЛЕРА 
 

Анотація. Сучасні електронні пристрої, які використовуються у різних галузях науки і техніки, здебільшо-

го містять інтегральні схеми, що підвищує надійність приладу та знижує його вартість порівняно з викори-

станням дискретних напівпровідникових елементів. Окрім цього, зменшення розмірів і ваги пристрою розши-

рює межі його практичного застосування. Різноманітні інтегральні схеми на сьогодні випускаються такими 

компаніями, як Microchip, On Semiconductor, Texas Instrument, Analog Device, Linear Technology, та багатьма 

іншими, які є лідерами на світовому ринку. Одними з інтегральних мікросхем, які здатні виконувати різно-

манітні функції, є мікроконтролери. Сьогодні стрімко розвиваються інформаційні і комп’ютерні технології, 

що дозволяє створювати автоматизовані технологічні лінії, якими можна керувати з допомогою комп’ютера. 

Одним з вузлів, що забезпечує взаємозв’язок комп’ютера з периферійним пристроєм, є мікроконтролер. Для 

використання мікроконтролера у вузлах електроніки необхідно написати програмний код для реалізації тієї чи 

іншої задачі. Програмне настроювання параметрів мікроконтролера дозволяє керувати функцією відповідного 

пристрою без зміни параметрів електричної схеми, що є важливим фактором надійності пристрою в цілому. 

Одним із можливих застосувань мікроконтролерів є автоматизація фізичного експерименту, що дозволяє 

проводити вимірювання фізичних величин і передавати дані на комп’ютер. Як приклад, галузь оптичної спек-

трометрії потребує великої кількості вимірювань інтенсивності світла у відповідній спектральній області з 

одночасною передачею даних на комп’ютер. Тобто вимірювання інтенсивності світла супроводжується 

вимірюванням кількості квантів світла на певній довжині хвилі за одиницю часу. В даній роботі розроблено 

схему частотоміра електричних імпульсів на базі мікроконтролера PIC16F876A для спектроскопічних 

вимірювань. Для написання програмного коду використано середовище MPLAB 4.1, розроблене компанією Mi-

crochip. Для реалізації алгоритму роботи частотоміра використано два модулі timer0 і timer1 мікроконтроле-

ра PIC16F876A. Максимальна частота імпульсів, яка може бути коректно виміряна даним частотоміром, - 

4МГц. 

 

Ключові слова: мікроконтролер, таймер, частотомір, переривання, регістр керування, програмування 

мікроконтролерів. 
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FREQUENCY METER OF ELECTRICAL PULSES BASED ON A 

PROGRAMMABLE MICROCONTROLLER 
 

Abstract. Modern electronic devices that are used in various fields of science and technology mostly contain inte-

grated circuits, which increases the reliability of the device and reduces its cost compared to the use of discrete semi-

conductor elements. Besides, reducing the size and weight of the device extends the limits of its practical application. 

Nowadays the variety of integrated circuits are produced by such companies as Microchip, On Semiconductor, Texas 

Instrument, Analog Device, Linear Technology and many others that are leaders in the global market. Some of the 

integrated circuits that can do various functions are microcontrollers. Today the informational and computer technolo-

gies are rapidly evolving allowing to create automated production lines, which can be controlled with the help of a 

computer. One of the nodes that allow connecting the computer to a peripheral device is the microcontroller. To use the 

microcontroller in the nodes of electronics, it is necessary to write the program code to implement a particular task. 

Software tuning of the microcontroller parameters allows controlling the function of the corresponding device without 

changing the parameters of the electrical circuitry, which is an important factor for the reliability of the device as a 

whole. One possible application of microcontrollers is the automation of a physical experiment, which allows meas-

urements of physical quantities and data transmission to a computer. As an example, the optical spectrometry requires 

a large number of light intensity measurements in the corresponding in the corresponding spectral range with simulta-

neous data transfer to a computer. That is, the measurement of light intensity is accompanied by the measurements of 

the number of light quanta at a certain wavelength per time unit. The circuit of the frequency meter of electric pulses 

based on the microcontroller PIC16F876A for spectroscopic measurements has been developed and is presented here-

in. The scheme of electric pulse frequency meter based on PIC16F876A microcontroller for spectroscopic measure-

ments is developed in this work. MPLAB 4.1 environment developed by Microchip was used to write the program code. 

Two timer0 and timer1 modules of the PIC16F876A microcontroller were used to implement the frequency meter algo-

rithm. The Maximum pulse frequency that can be correctly measured with this frequency meter is 4MHz. 
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Постановка проблеми. Сучасні методи вимі-

рювання оптичних спектрів, наприклад люмінесце-

нції, базуються на вимірюванні кількості випромі-

нених фотонів певної довжини хвилі за одиницю 

часу, тобто їхньої частоти. Для визначення частоти 

вимірюють кількість фотонів N протягом певного 

часу t і відтак вираховують частоту n=N/t. На сьо-

годнішній день є багато функціональних приладів, 

які дозволяють проводити вимірювання частоти 

електричних імпульсів, однак такі прилади не до-

зволяють повністю автоматизувати процес вимірю-

вання і, крім цього, досить дорогі. Оскільки сучас-

ний фізичний експеримент повинен забезпечувати 

прецизійне вимірю-вання і швидке отримання да-

них для подальшого аналізу, необхідно мати відпо-

відні пристрої, які б дозволили автоматизувати 

експеримент і водночас були економічно легко 

доступ-ними.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 

сьогодні багато компаній виготовляють різні інте-

гральні мікросхеми, в тому числі і програмовані 

мікроконтролери, на базі яких можна виготовляти 

різні пристрої з використанням невеликої кількості 

додаткових елементів електроніки. Це дозволяє 

отримати дешеві вузли електроніки для різних при-

ладів функціонального застосування. Використання 

програмованих мікроконтролерів спрощує виготов-

лення автоматизованих технологічних ліній на 

виробництві, а також дає можливість швидкого 

отримання й опрацювання даних при проведенні 

наукових досліджень [1, 2, 3]. Актуальною задачею 

на сьогодні є автоматизація технологічних процесів 

у поліграфії з використанням програмованих мікро-

контролерів [4, 5]. Виготовлення спеціалізованих 

пристроїв на базі мікроконтролерів дозволяє швид-

ко отримувати та опрацьовувати медичні дані [6]. 

Широке застосування знайшли мікроконтролери 
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компанії Microchip серії PIC (Peripheral Interface 

Controller) [7, 8]. 

Метою даної роботи є розроблення частотоміра 

електричних імпульсів на базі мікроконтролера 

PIC16F876A як одного з вузлів для вимірювання 

оптичних спектрів. Вимірювання оптичних 

спектрів базується на вимірюванні кількості квантів 

певної довжини хвилі за одиницю часу, тобто їх 

частоти. Дана методика вимірювання спектрів  

широко використовується у різних міжнародних 

наукових центрах [9, 10].  

Постановка завдання. Мікроконтролери скла-

даються з різних модулів, які можна включати-

виключати, а також задавати різні режими роботи 

методом програмування. За основу для виготов-

лення частотоміра було взято мікроконтролер 

PIC16F876A, який має три модулі різних таймерів, 

що дозволяє одночасно проводити вимірювання 

часу і кількості імпульсів, які приходять на 

відповідний вивід мікроконтролера. Для роботи 

мікроконтролера взято кварцовий резонатор часто-

тою 16Мгц. Для прецизійного вимірювання частоти 

імпульсів необхідно вибрати проміжок часу, протя-

гом якого відбувається лічба імпульсів, більше 

рівне 1 секунда, що дозволятиме реєструвати най-

меншу частоту імпульсів – 1 Гц. Перед написанням 

програмного коду алгоритму реалізації частотоміра 

проведено вибір параметрів модулів timer0 і timer1 

мікроконтролера. З технічного опису характери-

стики мікроконтролера дізнаємося ім’я регістрів, 

які відповідають за роботу даних модулів: а саме 

регістр OPTION_REG задає параметри роботи мо-

дуля timer0; регістр T1CON задає параметри роботи 

модуля timer1; регістр INTCON керує перериван-

нями, які виникають при переповненні лічильника, 

а також надає доступ до функції опрацювання пе-

реривань. Модуль timer0 вибираємо для задання 

проміжку часу, а модуль timer1 – для лічби імпуль-

сів.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Для роботи модуля timer0 вибираємо наступні па-

раметри: внутрішній тактовий генератор (16МГц); 

коефіцієнт подільника частоти – 256. Модуль 

timer0 є 8-розрядний, тобто максимальне значення 

його регістра TMR0, який підраховує тактові ім-

пульси генератора, може бути 255. При наступному 

тактовому імпульсі регістр TMR0 переповнюється і 

таким чином генерує перери-вання, біт TMR0IF 

регістра INTCON приймає значення “логічна оди-

ниця”. Так можна зафіксувати проміжок часу між 

послідовними перериваннями. Проміжок часу між 

двома послідовними перериваннями буде визнача-

тися за формулою: 

𝑇0 =
4∙𝑘∙256

𝐹𝑂𝑆𝐶
,                       (1) 

де k – коефіцієнт подільника частоти тактових 

імпульсів кварцового генератора, 

FOSC – частота кварцового генератора.  

За вибраними параметрами k=256, FOSC=16Мгц 

період Т0 дорівнює 16,384мс. Таким чином, виби-

раючи програмно певну кількість переривань, мож-

на робити відлік часу для лічби імпульсів модулем 

timer1. 

Для модуля timer1 вибираємо наступні пара-

метри: зовнішній тактовий генератор (в ролі такто-

вого генератора для роботи модуля виступає 

зовнішнє джерело імпульсів, частоту яких потрібно 

визначити); коефіцієнт подільника частоти імпуль-

сів k=4, його можна програмно вибирати з можли-

вих значень 1,2,4,8, що дозволяє працювати з ши-

роким діапазоном досліджуваних частот. Оскільки 

регістр TMR1 модуля timer1 є 16-розрядним, його 

максимальне значення може бути 65535. За умови 

періодичного сигналу цього значення регістр TMR1 

набуде за час, який визначається за формулою: 

𝑇1 =
𝑘∙65536

𝐹
 ,                           (2) 

де k – коефіцієнт подільника частоти тактових 

імпульсів, F – частота імпульсів зовнішнього гене-

ратора.  

У випадку частоти імпульсів зовнішнього гене-

ратора 1МГц час накопичення регістра TMR1 мо-

дуля timer1 з вибраними параметрами складає при-

близно 0,26с, тобто протягом 1 секунди 3 рази 

відбудеться переповнення регістра TMR1. В за-

гальному випадку кількість імпульсів, зареєстро-

вана протягом певного часу, буде визначатися за 

формулою: 

𝑁 = 𝑚 ⋅ 65536 + 𝑁0,                     (3) 

де m – кількість переривань модуля timer1, N0 – 

поточне значення регістра TMR1. 

Таким чином, задавши відповідні параметри 

для модулів timer0 і timer1 мікроконтролера 

PIC16F876A, можна провести обчислення частоти 

надходження імпульсів зовнішнього джерела за 

формулою: 

𝑛 =
𝑁

𝑛⋅𝑇0
,                                 (4) 

де n – кількість переривань модуля timer0, 

вибираємо програмно в залежності від потрібного 

проміжку часу для лічби імпульсів. Електричну 

схему частотоміра наведено на рисунку 1. 

До виводів 9 (OSC1) і 10 (OSC2) мікроконтро-

лера під’єднано кварцовий резонатор. На вивід 11 

(RC0) подається сигнал у вигляді стандартизованих 

імпульсів прямокутної форми амплітудою від 2,4 

до 5В, що визначається вхідними характеристиками 

даного мікроконтролера. 
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Рис. 1. Принципова схема плати мікроконтролера PIC16F876A для реалізації частотоміра 

 

 

Нижче наведено код функції опрацювання пе-

реривань модулів timer0 і timer1 для визначення 

частоти імпульсів. 

//  початок функції опрацювання переривань від 

модулів таймерів  

int interrupt isr (void)     // функція опрацювання 

переривань 

{ 

        if (TMR1IE&&TMR1IF) 

        { 

              m=m+1;                // кількість перери-

вань таймера1 

              TMR1IF=0; 

        }  

        if (TMR0IE&&TMR0IF) 

        { 

                n=n+1 ;             // кількість переривань 

таймера0 

                   if (n==61)     // період  

                   {   

                        x=TMR1L;   y=TMR1H;     

                       

nn0=((m*65536)+((TMR1H*256)+TMR1L))/(n*0.016

384); 

                       return nn0; 

                      TMR1H=0;  TMR1L=0;  

                       n=0;    m=0; 

                   } 

           TMR0IF=0; 

        } 

}        

// кінець функції опрацювання переривань від 

модулів таймерів 

Код головної функції має вигляд: 

// початок головної функції 

void main (void)  

{  

      TRISB=0b00000000; // настройка порту В на 

цифровий вивід 

      TRISC=0b00000001; настройка виводу RC0 

на цифровий вхід 

      PORTB=0b00000000; // очистка порту В 

      ADCON1=0b00000110;  

     OPTION_REG=0b11000111;  // включення 

модуля timer0 

     INTCON=0b10100000;   // настройки 

переривань таймерів 

     T1CON=0b00100011;   включення модуля 

timer1 

     PIE1=0b00000001; 

     PIR1=0b00000001; 

     TMR1=0 

          while (1) 

          {  

            printLCD (nn0) // виклик функції виводу 

значення частоти nn0 на дисплей LCD1602A 

                  // команди користувача 

          } 

} 

// кінець головної функції 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень у даному напрямі. Використання про-

грамованих мікроконтролерів дозволяє створювати 

різні прилади функціонального застосування. 

Наведена схема частотоміра характеризується про-

стотою, оскільки в ній використовується мала кіль-

кість елементів електроніки, що робить його 

відносно дешевим і компактним у використанні. 

Можливість програмного способу задання режимів 

і параметрів мікроконтролера дозволяє регулювати 

діапазон вимірюваних частот без зміни параметрів 

схеми, що підвищує надійність приладу в цілому. 
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