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ТОВАРОЗНАВСТВО ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ 
 
 

УДК 664.6 
 

 Донцова І. В., Лебединець В. Т., Гірняк Л. І. 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ АСОРТИМЕНТУ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ 
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Анотація. Досліджено сучасний асортимент макаронних виробів функціонального призначення, 

визначено основних виробників таких виробів та особливості їх рецептурного складу. 
Ключові слова: макаронні вироби, функціональні продукти, споживні властивості 

 
Doncova I., Lebedinec V., Girnyak L. 

 
RESEARCH OF LINE OF MACARONI PRODUCTS OF FUNCTIONAL 

SETTING 
 

Summary. Modern line of macaroni products of the functional setting is investigated, basic producers  of 
such wares and feature of their compounding composition are determined. 

Keywords: macaroni products, consumer properties 
 

1. Вступ 
Протягом останніх років спостерігаються стійкі 

негативні зміни в структурі харчування населення 
України, зумовлені дефіцитом у харчовому раціоні 
вітамінів, особливо антиоксидантного ряду (А, Е, 
С), макро- й мікроелементів. Це призводить до 
диспропорції у складі раціону - основного чинника 
ризику виникнення аліментарних хвороб. Одним із 
напрямів у рішенні важливої для суспільства проб-
леми харчування є розробка і вдосконалення тех-
нологій нових функціональних продуктів харчуван-
ня, які мають потенційно благотворну дію на здо-
ров’я при регулярному їх вживанні як частина різ-
номанітного харчування в ефективних дозуваннях 
[1]. 

У зв’язку з цим, останніми роками одержали 
розвиток дослідження, направлені на створення і 
наукове обґрунтовування асортименту макаронних 
виробів з профілактичними і певною мірою ліку-
вальними властивостями. При цьому використо-
вується нетрадиційна рослинна сировина, яка міс-
тить комплекс біологічно активних речовин, що 
впливають на здоров’я людини при регулярному їх 
надходженні в організм з їжею [ 2, 3].  

Метою статті є дослідження асортименту мака-
ронних виробів функціонального призначення, що 
реалізується у роздрібній торговельній мережі. 

 
2. Результати  

З метою коригування технологічних власти-
востей борошна і готової продукції в макаронній 
промисловості  виробники почали використовувати 

сировину з функціональними властивостями. Тому 
нами було досліджено асортимент макаронних ви-
робів поліпшеного складу різних товаровиробників 
(табл. 1) [4-8].   

Асортимент макаронних виробів функціональ-
ного призначення, що реалізується у роздрібній 
торговельній мережі м. Львова, представлені 30-ма 
найменуваннями, які виготовляють 7 виробників. 
Відзначимо, що значний внесок у розширення асор-
тименту макаронних виробів покращеного складу 
внесли два вітчизняних виробника - ТМ “Мак-Вар 
Екопродукт”та ТМ “Тая”. 

Запропонований асортимент характеризується 
підвищеною харчовою цінністю за рахунок вико-
ристання нетрадиційної для макаронних виробів 
сировини.  

Цілюща дія порошку з топінамбура у мака-
ронних виробах “Здоров'я” з житнього борошна з 
топінамбуром № 6 та “З топінамбуром” обумовлена 
високим вмістом поліцукридівінулінової природи, 
присутністю пектинових речовин, вітамінів групи 
В, вітаміну С, найважливіших мікроелементів 
(кремнію, заліза, магнію, калія, кальцію, цинку, мі-
ді, марганцю, нікелю, фосфору та ін.), що знахо-
дяться в біогенному, тобто якнайкращому для зас-
воєння вигляді. У його склад входять також, неза-
мінні амінокислоти.  

Макарони “Здоров'я” № 8 з насінням гарбуза 
містять вітаміни групи В, вітаміни А, С, D і К, лі-
ноленову кислоту, цинк. Насіння гарбуза має заспо-
кійливу дію, використовуються як антидепресант. 
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Після вивчення властивостей насіння льону 
вчені практично всіх країн світу прийшли до вис-
новку, що цей продукт сміливо можна віднести до 
розряду нутрицевтиків. Жирні омега-3 кислоти до-
помагають боротися з запальними процесами, зни-
жують рівень холестерину в крові, нормалізують 
серцебиття, попереджають виникнення атероскле-
розу.Такі ж властивостімають макарони “Здоров'я” 
№ 9 з насінням льону. 

Макарони “Здоров'я” № 12 з кісточками виног-
раду містять проантоціанідин - потужний антиокси-
дант, який сприяє очищенню й оздоровленню орга-
нізму, зміцненню імунітету, оновленню клітин і 
омолодженню шкіри.  

У насінні расторопші міститься рідкісна біоло-
гічно активна речовина силімарин. Це суміш гліко-
зидів, речовин, які в першу чергу допомагають пе-
чінці здійснювати детоксикаційну функцію, зокре-
ма за рахунок підвищення рівня антіоксидантной 
захисту. Силімарин захищає і укріплює клітинні 
мембрани, а так само сприяє утворенню нових клі-
ток, стимулюючи синтез білка. Тому макарони 
“Здоров'я” №14 з насінням расторопши можна ви-
користовувати для оздоровчого харчування. 

Компаніями “Макарон Сервіс” (Росія) та ВАТ 
“Українські макарони”розроблена нова технологія і 
розпочато виробництво макаронних виробів з гре-
чаного, рисового і кукурудзяного борошна, що не 
містять глютену. Ці макарони призначені не тільки 
для людей з целіакію, а й для людей, що віддають 
перевагу здоровому харчуванню.  

Макаронні вироби “Гречані” містять у 5 разів 
більше, ніж інші макаронні вироби, мінеральних 
сполук і вітамінів В1 і В2, а також ніацинамід, фо-
лієву кислоту і рутин. Білок гречки містить ідеаль-
ний склад незамінних амінокислот.  

Кукурудзяне  борошно містить велику кількість 
вітамінів А і С, а також мінеральні солі калію, фос-
фору, кальцію та ін. В результаті регулярного вжи-
вання продуктів з кукурудзяного борошна активі-
зуються обмінні процеси в організмі, що веде до 
поліпшення самопочуття, підвищення життєвого 
тонусу. Тому макаронні вироби “Кукурудзяні” ха-
рактеризуються підвищеною харчовою цінністю:  
білки -7,2 г; жири - 1, 5г; вуглеводи -72,5 г; міне-
ральні речовини вода -12,5 г, вітаміни: В1- 0,40 мг; 
В2- 0,13 мг; РР -1,8 мг β-каротин - 0,2 мг.  

Вироби макаронні “Житні” та “Здоров'я” №5 
виготовлені з житнього борошна, яке містить над-
звичайно важливі для організму складні вуглеводи і 
є головним джерелом вітамінів групи В і РР, сполук 
заліза, фосфору і кальцію. У порівнянні з пшенич-
ним борошном, білковий комплекс житнього бо-
рошна краще збалансований за амінокислотним 
складом.  

Макаронні вироби “Зернові” містять цілісне 
зерно пшениці. Воно має багато харчових волокон і 
мікроелементів: фосфору, калію, магнію, марган-
цю, кальцію, цинку, заліза. Регулярне вживання 
продуктів з цільного зерна пшениці рекомендується 
людям з надмірною вагою тіла, порушеним обмі-
ном речовин і з цукровим діабетом. 

З морською капустою виготовлені макарони 
“Йодформа” ТМ “Мак Мастер” та “Локшина з пап-
рикою та морською капустою”  ВАТ “Унібел”. 
Морська капуста містить розчинні і нерозчинні діє-
тичні волокна, полісахариди, незамінні амінокисло-
ти, поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А, С, D, 
B1, B6, B12. Вона регулює обмін речовин, бере 
участь у регуляції функцій серцево-судинної систе-
ми та центральної нервової системи.  

ТМ “CasaRinaldi” та “BarillaAlimentare” (Італія), 
ВАТ “Унібел”(Білорусія) виготовляють макаронні 
вироби з шпинатом, орігано, помідорами, буряком, 
капустою. Їх рекомендують додавати в супи і са-
лати, а також подавати з легкими соусами.У таких 
макаронних виробах збільшується вміст мінераль-
них речовин (на 40%), β-каротину та вітамінів. Із 
зазначеними добавками в макаронні вироби надхо-
дять пектини і клітковина, які знижують енерге-
тичну цінність виробів, поліпшують перистальтику 
кишківника, виконують адсорбційні функції. Дос-
лідження науковців Центру радіаційної медицини 
АМН України підтвердили радіозахисні власти-
вості макаронів з овочевими компонентами. 

 
3. Висновки 

Наші дослідження показали, що у роздрібній 
торговельній мережі м. Львова при наявності предс-
тавленого асортименту макаронних виробів існує 
ніша для виробів функціонального призначення. 
Цей фактор необхідно враховувати українським 
виробникам макаронних виробів, так як вони 
представляють такі вироби в обмеженому асорти-
менті і не подають відповідної інформації про них 
споживачам. 
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Анотація. Узагальнено основні тенденції щодо проблем зберігання жирових продуктів. Наведено 

характеристики властивостей природних харчових добавок та методів, які проявляють антиоксидантну 
активність. Охарактеризовано вплив сировини на гальмування окисних процесів, які відбуваються під час 
зберігання. 
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THE MODERN PROBLEMS OF FAT PRODUCTS RESEARCH 

PRESERVATION 
 

Summary. The main trends of the fatty foods preservation problems are summarized. Properties 
characteristics of natural supplements and methods that exhibit antioxidant activity. Are shown the influence of 
raw materials onthe oxidative processes inhibition that occurs during storage is characterized. 

Keywords: untraditional raw material, antiocsidantna activity, processes of oxidization, precise number, 
fats quality, oxidates and hydrolysis of fats 

 

1. Вступ 
Одною з основних причин псування жирів і жи-

ровмісних продуктів є окислювальне прогіркання. 
Це позначається насамперед на погіршенні орга-
нолептичних властивостей продукції. Проте, окрім 
виникнення неприємного запаху й смаку, руй-
нуються фізіологічно важливі компоненти (каро-
тиноїди тощо) та утворюються шкідливі продукти 
окислення (продукти перекисного характеру, альде-
гіди, кетони, оксикислоти та ін.). З метою гальму-
вання автоокислення проводиться широкий комп-
лекс наукових досліджень щодо використання син-
тетичних і природних антиоксидантів, які не мають 
негативного впливу на організм людини.  

Розглядаються питання щодо механізму окис-
лення жирів та дії токоферолів. Стійкість до окис-
лення залежить від ступеня ненасиченості жирів і 
олій та вмісту в них токоферолів. Тому показана 
можливість запобігання окислення жирів та олій з 
використанням суміші токоферолів замість штуч-
них антиоксидантів. 

Метою роботи є узагальнення матеріалів щодо 
антиоксидантиних властивостей добавок рослинно-
го походження та їх вплив на накопичення продук-
тів окислення і гідролізу жиру та пошук можли-
востей підвищення зберігання жирових продуктів. 

 
2. Результати досліджень 

Наведені результати робіт із створення жиро-
вих композицій для кондитерського виробництва, 
які не містять трансізомеризованних жирних кис-
лот, з використанням процесу переетерифікації су-
мішей твердоплавких жирів з рідкими оліями. Пе-

ретерифікація забезпечує перетворення важко зас-
воюваних організмом твердоплавких гліцеридів у 
низькоплавкі, дозволяє отримувати тверді жири, що 
не містять трансізомерів, зі збалансованим за фізіо-
логічними даними співвідношенням насичених, 
мононенасиченних і ненасичених кислот. Внаслі-
док переетерифікації досягається значне поліпшен-
ня тригліцеридного складу і фізико-хімічних показ-
ників начинок для жирів [1]. 

Запропонований МРА™ від Bruker Optics – ба-
гатоцільовий аналізатор ближнього ІК-диапазона. 
Спектрометр містить високостабільну самонаст-
роювальну оптику (інтеферометр RockSolid X), 
модуль самоперевірки для забезпечення правильно-
сті роботи приладу, керується програмним пакетом 
OPUS, який також використовується для обробки 
отриманих результатів і відповідає стандартам 
GLP. Прилад орієнтований на комплексне вирішен-
ня завдань контролю якості продукції і може бути 
укомплектований різними пристроями для аналізу 
рідин, твердих і пастоподібних речовин, порошків. 
Модульна конструкція приладу дозволяє за необ-
хідності нових досліджень у лабораторії дооснас-
тити аналізатор приставками. Для підприємств мас-
ложирової галузі рекомендована комплектація ана-
лізатора із вбудованою інтегрованою сферою і кю-
ветним відділом з підігрівом [2]. 

Вченими розглянуті різні варіанти модифікації 
жирів. Відзначено, що переетерифікація жирів доз-
воляє створювати жирові композиції зі збалансова-
ним хімічним складом. Змішуючи переетерифіко-
вані жири з продуктами, отриманими в ході інших 
технологічних процесів (наприклад, фракціонуван-
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ня та (або) гідрогенізація), можна впливати на три-
гліцеридний склад з метою створення продукту, що 
має бажані властивості. Цей спосіб модифікації 
можна застосовувати для отримання жирів, насиче-
них або ізомеризованих жирних кислот, що містять 
менше жирів з низьким вмістом або відсутністю 
трансізомерів [3]. 

Запропонована версія стабільності ацильних 
груп жирних кислот до окислення, обумовленого 
нагріванням, залежно від їх хімічного серидовища. 
Моніторинг окислювального руйнування похідних 
жирних кислот методом ГХ-МС показав, що ациль-
ні групи жирних кислот у меншій мірі піддаються 
окисленню, якщо вони входять до складу фосфат-
дилхолинів [4]. 

Заслуговують на увагу дослідження білка льня-
ного насіння, яке гідролізували термолізином і про-
теазою, а гідролізат змішували з активованим вугіл-
лям, центрифугували та фільтрували. Отримана 
пептидна суміш мала співвідношення Фішера (від-
ношення кількості амінокислот із розгалуженим 
ланцюгом до кількості ароматичних амінокислот) 
23,65 і сумарний вміст фенілаланіну і тирозину – 
1,11. Встановлено, що продукт містить переважно 
низькомолекулярні пептиди (<4 кДальтон), має 
високу активність до зв'язування вільних радикалів 
та здатність захищати лінолеву кислоту від окис-
лення. Суміш здатна інгібірувати фермент, конвер-
туючий ангіотензин. Розглянута можливість вико-
ристання гідролізату білку льняного насіння як лі-
карського препарату [5]. 

Встановлено властивості екстрактів з ячменю 
трьох сортів. Вихід екстрактних речовин змінював-
ся в діапазоні від 3,23 (сорт Haider 93, 100%-ний мети-
ловий спирт) до 5,31 (сорт Jou 83,80%-ний спирт). 
Загальний вміст фенольних сполук, здатність зв'я-
зувати вільні радикали (по DPPH) і здатність інгібі-
рувати окислення лінолевої кислоти змінювалися в 
діапазоні 88,1-145,7 мг/100 г, 90,8-168,6 мкг/мл і 
62,6-74,6 відповідно. Досліджували вплив екстрак-
тів на швидкість окислення соняшникової олії в 
умовах прискореного старіння (прогрівання за тем-
ператури 60 °С впродовж 30 діб по 8 год. за добу). 
Встановлено, що екстракти у 80%-му спирті мають 
більшу антиоксидантну активність, ніж екстракти в 
100%-му спирті. Антиокисидантна активність екс-
трактів залежала від сорту ячменю [6]. 

Вивчені деякі властивості кмину (Cuminum 
cyminum). Встановлено, що Е. coli, S. aureus і S. 
faecalis мають чутливість до ефірної олії кмину. 
Олія, що містить фенольні сполуки у кількості 
33,43 мкг/мг олії, має високу антиоксидантну 
активність і здатність зв'язувати вільні радикали. 
Обговорюється проблема можливої цитотоксинно-
сті ефірної олії кмину. Кмин може бути викорис-
таний для підвищення харчової цінності і збере-
ження продуктів [7]. 

Встановлено, що при введені в олію 0,01 або 
0,1 г/100 г карнозинової кислоти, вона зберігала 
продукт при 60 або 180°С. Досліджували вплив 
кількості добавки і тривалості нагрівання на стій-
кість олії до окислення. Встановлено, що за темпе-
ратури 60°С сповільнено утворення первинних і 

вторинних продуктів окислення та здатність зв'язу-
вати вільні радикали залежить від концентрації 
карнозинової кислоти і в меншій мірі від тривалості 
нагрівання. За температури 180°С карнозинова кис-
лота не мала захисної дії, можливо, у зв'язку з її 
швидким руйнуванням під час нагрівання [8]. 

Досліджувану антиоксидантну активність гото-
вого продукту оцінювали за загальним вмістом фе-
нольних сполук і здатності зв'язувати вільні ради-
кали. Встановлено, що додавання кмину не впли-
ває, а додавання імбиру знижує стабільність тіста, 
оцінювану за допомогою пристрою „Миксолаб”. 
Печиво з додаванням прянощів мало більший рі-
вень розпливчастості, було м'якшим і темнішим 
(мало менші значення L* і а*). Додавання кмину і 
імбиру збільшувало вміст фенольних сполук з 78,5 
до 93,0 і 109,8 мг галової кислоти/100 г продукту, 
відповідно. Антиоксидантна активність, вимірюва-
на за 1,1-дифеніл-2-пікрилгідразил-радикалу, зрос-
тала з 41,0 % 51,5 і 64,6% при додаванні 5% кмину 
та імбиру, відповідно [10]. 

Важливим напрямом досліджень є визначення 
антиоксидантної активності насіння ріпаку 7 різних 
сортів за трьома різними методами. Встановлена 
кореляція між антиоксидантною активністю і за-
гальним вмістом у насінні фенольних сполук  
(г=0,8708-0,9516). Вміст фенолових кислот у бо-
рошні з насіння ріпаку при визначенні методом ви-
сокоефективної рідинної хроматографії змінювався 
в діапазоні 20,3-40,7 мг/100 г; головною була си-
напова кислота (17,4-36,4 мг/100 г). Склад жирних 
кислот (7,2-8%, насичених, 58,5-68%, мононенаси-
чених і 24,7-33,9% поліненасичених) та відсутність 
транс-ізомерів вказує на те, що насіння вивчених 
сортів може стати джерелом ненасичених жирних 
кислот [9]. 

Науковцями оцінено показники якості, вміст і 
активності анти- оксидантів в оливковій олії вищо-
го сорту з маслин Coratina під час зберігання упро-
довж 12 міс. Показано, що після 12 міс. усі олії мо-
жуть бути включені в категорію „Вищий сорт” і 
мають найвищі смакові характеристики [11]. 

Заслуговують на увагу дослідження методом 
газової хроматографії. Досліджували олію із шкірки 
мандарина благородного. У його складі ідентифіко-
вано 14 сполук, головною з яких є лімонен. Анти-
оксидантна активність ефірної олії при визначенні за 
допомогою усіх звичайних методів дуже висока і зрос-
тає при збільшенні концентрації олії в системі [12]. 

Встановлено, що TBHQ і полифенольні сполу-
ки чаю з добавкою фітинової або лимонної кислоти 
мають високі антиоксидантні властивості. При 
оцінці стійкості олії під час зберігання за перекис-
ним числом допустимий термін його зберігання 
збільшується з 32 діб до >2 років при температурі 
25°С при додаванні 0,02% BHQ і 0,02% лимонної 
кислоти. Введення 0,02% поліфенолів чаю і 0,02% 
лимонної кислоти дозволяє збільшити термін збе-
рігання олії до 18 місяців за температури 25°С [13]. 

Науковцями розроблений технологічний про-
цес, який дозволяє отримувати з какао-бобів фе-
нольні екстракти, які можуть бути використані для 
збагачення жировмісних продуктів [14]. 



 

 10

Науковцями встановлено, що бразильська ягода 
акай містить значну кількість антиоксидантів, міне-
ралів, зокрема кальцію, калію, магнію, фосфору і не-
насичених омега жирних кислот, які особливо цінні з 
фізіологічної точки зору. У ній також є баластні ре-
човини і білки. Вона посилює імунну систему, гаран-
тує кращу циркуляцію крові, запобігає захворюван-
ням серця. Акай легко переробляється, комбінується з 
іншими фруктами, не втрачає своїх властивостей при 
транспортуванні. Ця ягода використовується в енер-
гетичних напоях для спортсменів [15]. 

Досліджували антиоксидантну дію ВНА, ВНТ, 
TBHQ і комплексного антиокисника на арахісову 
олію при прискореному окисленні. Встановлено, 
що комплексний антиокисник, що містить (% від 
маси продукту): 0,015 TBHQ, 0,005 ВНТ і 0,01 % 
лимонної кислоти проявляє суттєвий антиоксидант-
ний вплив на арахісову олію [16]. 

 
3. Висновки 

На основі проведеного аналізу літературних 
джерел було встановлено, що основну частку вне-
сених добавок займає сировина природного поход-
ження з високою антиокислювальною дією. З 
метою збереження жирових продуктів доцільно ви-
користовувати: білок лляного насіння, екстракти 
ячменю, ефірну олію кмину, насіння ріпаку, олив-
кову олію, фенольні екстракти з какао-бобів та бра-
зильську ягоду акай.  

 
4. Перспективами подальших досліджень 

У даному напрямі є експериментальні дослід-
ження пошуку природних добавок антиоксидантної 
дії з метою сповільнення процесів окислення і тим 
самим забезпечення високої стійкості у зберіганні 
жирових продуктів. 
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ТОВАРОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ НОВИХ КЕКСІВ 

 
Анотація. Наведено характеристики властивостей природних харчових добавок-антиоксидантів, 

що вводили в рецептуру нових кексів. Охарактеризовано вплив даної сировини на процеси, які відбу-
ваються під час зберігання виробів. 

Ключові слова: борошняні кондитерські вироби, кекси, нетрадиційна сировина, антиоксидантна 
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COMMODITY RESEARCH STORAGE NEW CAKES 
 

Summary. Properties characteristics of natural supplements antioxidants, entered into new recipes cakes 
are shown. The influence of this material on the processes that occur during storage products is characterized. 

Keywords: pastry, muffins, alternative stuff, antioxidant activity, tannin, oxidation, peroxide number, 
acid number, benzydynove number 

 
1. Вступ 

Кекси – борошняні кондитерські вироби, які 
відрізняються високою калорійністю, підвищеним 
вмістом цукру, вологи і жиру. Під час зберігання 
виробів відбуваються процеси окислювального 
характеру, які призводять до погіршення їх якості. 
В результаті цього вироби стають непридатними до 
споживання. Під час зберігання борошняних конди-
терських виробів їх якість визначається двома 
комплексами показників якості – це органолептичні 
та фізико-хімічні показники, які не повинні зміню-
ватися протягом усього терміну зберігання.  

Жирова основа виробів окислюється до різного 
ступеня, внаслідок чого нагромаджуються перекис-
ні сполуки, альдегіди, кетони, що погіршує якість 
виробів. Якщо глибина окиснення невелика, то змі-
нюються лише органолептичні показники, що зас-
відчує харчове псування жирів. При глибокому окис-
ненні змінюються фізичні і хімічні властивості жирів. 

Під час зберігання кондитерських виробів, які 
містять значну кількість жиру, крім хімічного окис-
нення, може відбуватись біохімічне, яке відбуваєть-
ся під дією ферментів ліпази і ліпоксидази. Фер-
мент ліпаза пришвидшує процес гідролізу жирів, а 
ліпоксидаза – процес окиснення жирних кислот. 

До факторів, що сповільнюють процес окиснен-
ня жирів належать: низька температура зберігання; 
використання герметичної упаковки з непрозорих 
пакувальних матеріалів; обмеження доступу кисню; 
використання інактиваторів-антиоксидантів, синер-
гістів. Дія більшості антиокислювачів заснована на 
їх здатності реагувати з вільними радикалами з 
утворенням малоактивних сполук. 

Науковцями проведені дослідження антиокси-
дантних властивостей нових біологічно активних 
добавок на основі екстрактів рослинної сировини, 
вітамінного комплексу, зеленого чаю, рослинних олій 
і природного мінерально-органічного субстрату [1]. 

Досліджено антиоксидантну активність добавок із 
вичавок чорної горобини, журавлини, чорної смороди-
ни і калини. Було виявлено, що найбільшою антиокси-
дантною активністю характеризується добавка із вича-
вок чорної смородини [2].       

Проведено дослідження щодо антиоксидантних 
властивостей порошків журавлини, моркви, чорної 
смородини, глоду, а також вивчення окислювальної 
стійкості під час зберігання жирової основи кексів. 
Рослинні добавки сповільнили збільшення пероксид-
ного числа жирової основи під час зберігання. Порошки 
із журавлини та чорної смородини виявились найбільш 
ефективними з точки зору захисту жиру від окислення 
[3]. 

Антиоксидантні властивості нетрадиційної сиро-
вини вивчались багатьма вітчизняними та зарубіжними 
науковцями. Зокрема є дані досліджень щодо антиокси-
дантної активності наступної сировини: листя м’яти 
перцевої [4], ромашки лікарської [5], ожини [6], про-
полісу [7]. 

Проте огляд літературних джерел вказує про 
недостатність вивчення проблеми подовження збері-
гання кексів. 

У зв’язку з важливістю вищевикладених проблем 
особливої актуальності набуває використання у вироб-
ництві кексів нетрадиційних добавок, які б збагачували 
вироби біологічно активними сполуками, поліпшували 
споживні властивості, а також впливали на сповільнен-
ня процесів окислення. 

 
2. Результати досліджень 

У виробництві традиційних кексів набір сировини 
передбачає використання борошна пшеничного вищого 
сорту, яєць (меланжу), цукру білого, маргарину, ізюму, 
солі кухонної, розпушувачів. Пшеничне борошно під 
час отримання втрачає частку мінеральних речовин та 
вітамінів, тому при виготовленні нових кексів його 
частину ми замінювали на нетрадиційну сировину. 
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Завдяки цьому нові вироби характеризувались по-
ліпшеним амінокислотним, вітамінним та мінераль-
ним складом. У рецептурному складі нових виробів 
застосовані такі нетрадиційні добавки (до маси 
борошна): 

 кекс „Кунжутний” – 15,0 % борошна жит-
нього обдирного, по 0,5 % порошку листя ожини 
сизої та ромашки лікарської, 1,0 % порошку листя 
смородини чорної і  10,0 % молочної сироватки; 

 кекс „Міцний горішок” – 5,0 % гречаного бо-
рошна, 10,0 % молочної сироватки та по 0,5 % по-
рошків м’яти перцевої і листя волоського горіха, 
також було замінено частину родзинок на 15,0 % 
ядер волоського горіху; 

 кекс „Елітний” – 10,0 % вівсяного борошна, 
15,0 % молочної сироватки, 0,5 % порошку м’яти 
перцевої, 4,0 % порошку квасолі та 1,04 % порошку 
прополісу. 

Застосування нетрадиційних природних доба-
вок обумовлене особливостями їх хімічного складу. 
Зокрема, листя ожини сизої (Rubus caesius L.) 
містить дубильні речовини (до 14 %), флавоноїди, 
інозитол, аскорбінову кислоту, органічні кислоти 
(цитринову, ізоцитринову) і ефірні олії (сліди) [8].  

У квіткових кошиках ромашки лікарської (Mat-
ricaria recutita L.) виявлено летку олію (0,2 – 0,8 %), 
до складу якої входять хамазулен, сексвітерпени, 
каприлова, нонілова та ізовалеріанова кислоти. 
Крім того, до складу входять також флавоноїди, ку-
маринові сполуки, тритерпенові спирти, фітосте-
рин, холін, аскорбінова, нікотинова і саліцилова 
кислоти, каротин [9]. 

У листках смородини чорної (Ribes nigrum L.) 
містяться дубильні речовини до 0,75 %, ефірні олії 
(цимол, сабінен), флавоноїди (кверцитин, ізоквер-
цитин, кемпферол, рутин), фітостерол, пентозами, 
органічні кислоти, мінеральні солі, вітамін С та 
фермент емульсин [8]. 

М’ята перцева (холодна) (Mentha piperita L.)  
містить до 2,75 % ефірної олії, у складі якої є мен-
тол (вільний і у вигляді складних ефірів оцтової і 
валеріанової кислот), пінени, лимонен, феландрен, 
цинеол, дипентен, пулегон та інші терпеноїди, а 
також флавоноїди, урсулова, олеанолова та  мелісо-
ва кислоти, бетаїн, каротин, гесперидин, дубильні 
речовини (6-12 %) і мікроелементи [9]. 

До хімічного складу листя волоського горіха 
(Juglans regia L.) входять флавоноїди, дубильні ре-
човини, алкалоїди (югландин), фітонциди, вітамін 
В1, Е, аскорбінова кислота (до 3000 мг %), каротин 

(понад 30 мг %), ефірні олії (0,06 %), кавова кислота, 
мікроелементи, а також барвна речовина юглон (5-окси-
1,4-нафтохінон) [10].  

Порошок квасолевий (Phascolus vulgaris L.) містить 
білок (20-30 %), більша частина якого розчиняється у 
воді), вуглеводи (50-60 %), жири (до 3,6 %), клітковину, 
бетаїн, аргінін, лізин, триптофан, тирозин, лейцин, 
аспарагін, холін, геміцелюлозу (45-50 %) та макро- і 
мікроелементи (кальцій 150 мг/100 г, магній – 103, 
калій – 1100, фосфор – 480, залізо – 5940, натрій – 40, 
кремній – 92, сірка – 159 мг/100 г, йод – 12,1 мкг/100 г,  
мідь – 580, кобальт – 18,7, нікель, цинк – 3210, селен – 
24,9 мкг/100 г), вітаміни групи В, аскорбінова кислота, 
А, Е, РР [11]. 

Порошок прополісу містить понад 50 цінних речо-
вин. Їх можна поділити на 3 основні групи: рослинні 
смоли (38-60%), бальзами (3-30%), воски (7,8-36%, в се-
редньому 22%).  До його складу входять: рослинні смо-
ли, що складаються з суміші органічних кислот (55 %); 
бальзами, які містять дубильні речовини (8 %), ефірні 
олії (8 %), ароматичні альдегіди, фенолокислоти; віск 
(22 %); квітковий пилок (5-11 %); механічні домішки; 
зольні елементи (кальцій, калій, марганець, цинк, алю-
міній, натрій, фосфор, залізо, магній, мідь, кобальт, ва-
надій, кремній, стронцій); вітаміни (тіамін, рибофлавін, 
нікотинова, пантотенова та аскорбінова кислоти, токо-
ферол, провітамін А) [12]. 

Нами було досліджено вплив обраних природних 
добавок на збереження якості ліпідної фракції кексів 
без начинки „Кунжутний”, „Міцний горішок” та з 
начинкою „Елітний”, з використанням в їх рецептурі 
добавок, що характеризуються антиоксидантною дією.  

Досліджувалась зміна пероксидного, кислотного та 
бензидинового чисел ліпідної фракції кексів під час 
зберігання. Результати досліджень показали помітний 
вплив використаних добавок на швидкість накопичення 
пероксидів. 

Динаміка пероксидного числа ліпідної фракції но-
вих виробів, що зберігались протягом 35 діб зображена 
на рис. 1.  

Найменшим значенням пероксидного числа протягом 
терміну зберігання характеризується зразок кексу 
„Елітний”, який містить порошок квасолевий та про-
поліс, що виявили високі антиоксидантні властивості. У 
ліпідній фракції даного виробу значення пероксидного 
числа на 7 добу зберігання було у 1,8 раза меншим, ніж 
у контролі. При подальшому зберіганні різниця 
становила 1,9 раза.  
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У кексі „Міцний горішок” кількість пероксидів 
була у 1,6 раза меншою за контроль. Це можна пояс-
нити вмістом у рецептурному складі даного виробу 
порошку волоського горіху. Антиоксидантна актив-
ність порошків ромашки лікарської в суміші із порош-
ками листя ожини сизої та смородини чорної, які 
містяться у кексі „Кунжутний”, проявлялась протягом 
усього періоду дослідного зберігання, і була в 1,5 рази 
вищою, порівняно із контролем.  

У ліпідній фракції нових кексів під час дослід-
ного зберігання, крім первинних продуктів окис-
лення, накопичуються також продукти гідролізу. 
Динаміка зміни кислотного числа наведена на рис. 2. 

Як свідчать результати досліджень кислотне 
число жирової основи кексу „Елітний” було в 1,6 ра-
за, кексу „Міцний горішок” – в 1,5 раза та „Кун-
жутний” – 1,4 раза нижчим за контроль. 

Протягом зберігання кексів частина пероксидів 
перетворюється в карбонільні сполуки, які реагують з 
бензидином. Нами було досліджено зміну бензиди-
нового числа ліпідної фракції нових кексів (табл. 1). 

 
                                                                                                                   Таблиця 1 

Зміна бензидинового числа ліпідної фракції кексів, 
1%
1смE  

                                                                                                           р  0,05; n = 3 
Зразки Термін 

зберігання, 
діб „Столичний” „Кунжутний” „Міцний 

горішок” „Елітний” 

0 0,103±0,005 0,074±0,003 0,068±0,003 0,061±0,003 
7 0,122±0,006 0,097±0,006 0,087±0,005 0,068±0,005 
14 0,149±0,008 0,119±0,007 0,106±0,006 0,088±0,006 
21 0,175±0,009 0,135±0,009 0,125±0,011 0,103±0,009 
28 0,225±0,010 0,173±0,012 0,150±0,011 0,132±0,009 
35 0,257±0,016 0,198±0,016 0,184±0,015 0,161±0,012 

 

Протягом зберігання бензидинове число кексу 
„Кунжутний”, у порівнянні із контрольним зраз-
ком, було меншим в 1,3 раза. У кексі „Міцний горі-
шок” на 7 добу зберігання цей показник виявився у 
1,4 раза менше, а на 28 добу – в 1,5 раза менше за 
контроль. Накопичення карбонільних сполук за 
реакцією з бензидином у кексі „Елітний” сповіль-
нилось в 1,6 – 1,7 раза, відповідно до контролю. 

 
3. Висновки 

Таким чином, експериментально доведено ан-
тиокислювальну дію запропонованих рослинних 
добавок, серед яких найефективнішим є порошок 
прополісу та квасолевий порошок. Дані природні 
добавки–антиоксиданти дозволяють подовжити тер-
міни зберігання нових кексів в 1,3 – 1,9 раза. 
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УДК 642.12:641.17 + 664. 68. 667 
Гирка О. І., Бодак М. П. 

 
ЗАЛЕЖНІСТЬ МІЖ РЕЦЕПТУРНИМ І МІНЕРАЛЬНИМ СКЛАДОМ 

НОВИХ ВИРОБІВ 
 

Анотація. Встановлено залежності між рецептурним і мінеральним складом сухих сніданків та 
пряників з начинкою. Використання природних збагачувачів дозволило оптимізувати мінеральний склад 
та отримати продукти, збалансовані за вмістом основних макро- і мікроелементів. 

Ключові слова: сухі сніданки, круп’яні палички, пряники з начинкою, мінеральні речовини, макро- і 
мікроелементи, рецептурний склад, природні збагачувачі 

 
Gyrka O., Bodak M. 

 
RELATIONSHIP BETWEEN PRESCRIPTION AND MINERAL 

COMPOSITION OF BREAKFAST CEREALS 
 

Summary. The authors of the article have ascertained dependence between receptive and mineral com-
position of breakfast cereals and cakes with filling. Using natural dressers permitted to optimize the mineral 
composition and to receive balanced products in the main content of macro-and microelements. 

Keywords: breakfast cereals, cereal sticks, gingerbread with filling, minerals, macro-and microelements 
prescription composition, natural dresser. 

 
1. Вступ 

Мінеральні речовини відіграють важливу роль 
у функціонуванні більшості органів людини, ство-
рюють необхідні умови нормальної життєдіяль-
ності клітин і тканин. Частина з них входить до 
складу органічних сполук, наприклад, гемоглобіну, 
гормонів, ферментів, інші використовуються для 
побудови кісткової тканини. Іони мінеральних 
речовин беруть участь у передаванні нервових ім-
пульсів, забезпечують згортання крові та інші 
фізіологічні процеси організму [1, 2]. 

Нестача окремих мінеральних елементів у хар-
чуванні населення України доволі поширена, особ-
ливо селену, йоду, калію, кальцію та інших. Клі-
нічні ознаки дефіциту мінеральних елементів 
проявляються через певний час. 

Частина мінеральні речовини (кальцій, фосфор, 
калій, натрій, магній та ін.) називають макроеле-
ментами, оскільки вони необхідні для організму 
людини у більших кількостях. Для всіх категорій 
населення нормується найбільш важливі макроеле-
менти, а мікроелементи диференційовані для пев-
них вікових категорій з урахуванням статі (залізо, 
цинк, мідь, йод, фтор, селен, хром), а для дорослих 
– також марганець і молібден. В останні роки 
особливу увагу приділяють співвідношенню між 
кальцієм і фосфором, кальцієм і магнієм, пошуком 
шляхів збагачення харчових продуктів залізом, 
йодом, селеном. З цією метою використовують різ-
ні препарати, премікси, хоча перевагу надають си-
ровині природного походження. 
 
 
 

2. Результати досліджень 
В організмі людини мінеральні речовини нале-

жать до числа незамінних, хоча вони не є джерелом 
енергії. Значення цих речовин полягає в тому, що 
вони необхідні для нормальної діяльності м’язової, 
серцево-судинної, нервової та інших систем, беруть 
участь у побудові тканин, синтезі життєво важли-
вих сполук, в обмінних процесах, кровотворенні. 
Найбільшу частку серед мінеральних елементів 
займають кальцій, натрій, калій.  

Активний кальцій бере участь у процесах збуд-
ження нервової тканини (через ацетилхолін), ско-
рочення м’язів (активує ензимний розклад АТФ) і 
згортання крові тромбокіназа діє за наявності іонів 
кальцію). Калій сприяє виведенню води і натрію з 
організму, регулює процеси внутрішньоклітинного 
обміну, бере участь у перетворенні фосфопірови-
ноградної кислоти у піровиноградну, відіграє важ-
ливу роль в утворенні ацетилхоліну. 

Натрій необхідний у процесах внутрішньоклі-
тинного і міжтканинного обміну, регуляції осмо-
тичного тиску в клітинах, тканинах та крові. 
Сприяє накопиченню рідини в організмі, активує 
травні ферменти. 

В організмі дорослої людини міститься 600-700 г 
фосфору, тобто близько 1% маси тіла. Основна 
частка (80%) зосереджена у кістковій тканині. 
Сполуки фосфору беруть участь в обмінних про-
цесах, що відбуваються в мембранних внутрішньо-
клітинних системах і м’язах, у тому числі в серце-
вому (в міокарді). Багато сполук фосфору з білком, 
жирними та іншими кислотами утворюють комп-
лексні сполуки, які відзначаються високою біоло-
гічною активністю. До них належать нуклеопро-
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теїни клітинних ядер, фосфоліпіди (лецитин). Фос-
фор входить до складу аденозинтрифосфорної 
кислоти (АТФ) і креатинфосфату. 

Магній бере участь в утворенні кісток і нор-
малізації збудження нервової системи, стимулює 
перистальтику кишок та жовчовиділення, сприяє 
виведенню холестерину, активує ферменти вугле-
водного обміну та ін. 

Багато мінеральних речовин (кальцій, магній, 
фосфор, залізо) у рослинних продуктах, особливо у 
злакових і бобових, містяться у формі (у вигляді 
фітинових сполук), яка організмом засвоюється по-
гано. Розщеплюються фітинові сполуки під впли-
вом ферменту фітази, яка міститься у цих самих 
продуктах, після чого мінеральні речовини краще 
засвоюються.  

Завдяки пшеничним зародковим пластівцям 
вміст макроелементів у сухих сніданках “Цілюще 
зернятко” збільшився: натрію і калію– в 1,5 раза, а 
магнію – на 7 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Вміст макроелементів у сухих сніданках, 
мг/100 г 

 
Найбільш дефіцитними мінеральними речови-

нами у харчуванні сучасної людини є кальцій і 
залізо. Важливим постачальником солей кальцію є 
молоко і продукти з нього. Використання сухого 
знежиреного молока (5,6 кг/т) у рецептурі виробів 
“Чарівне зернятко” сприяло збагаченню виробів 
макроелементами, особливо кальцієм, калієм та 
фосфором (рис. 2).  
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Рис. 2. Вміст макроелементів у круп’яних 
паличках, мг/100 г 

За рахунок включення молочної сироватки у 
круп’яні палички “Ніжні” підвищено вміст кальцію 
у 2,2 раза, фосфору та калію – в 1,3 раза, у по-
рівнянні з контрольним зразком. За рахунок спожи-
вання 100 г круп’яних паличок “Загадка” в організм 
людини надходить від 1/3 до ½ добової потреби 
заліза.  

Мікроелементи належать до незамінних факто-
рів харчування, не синтезуються організмом люди-
ни і повинні надходити з їжею. Важливе регулярне 
надходження більшості елементів, оскільки вони не 
можуть запасатися людиною.  

Марганець і цинк впливають на розвиток орга-
нізму, а їх недостатня кількість в організмі сповіль-
нює нормальний розвиток дитини. Доведений 
стимулюючий вплив марганцю на процеси крово-
творення в комплексі із залізом, міддю, кобальтом; 
бере участь в обміні жирів (ліпотропна дія), 
вітамінів – тіаміну, аскорбінової кислоти. Близько 
25 % марганцю надходить у разі споживання 100 г 
круп’яних паличок нових зразків. 

Кровотворним елементом, що входить до скла-
ду гемоглобіну еритроцитів, ферментів (пероксид-
дази, цитохрому, цитохромоксидази) та проявляє 
активну участь в окислюваних процесах, є залізо. 

Використання природних збагачувачів у рецеп-
турному складі нових екструдатів “Золота бджілка” 
(ядро грецького горіха) підвищило вміст заліза в 
1,8 раза, круп’яних паличок глазурованих “Загадка” 
(порошок гібіскуса і шрот розторопші плямистої) – 
в 1,7 раза, сухих сніданків “Цілюще зернятко” 
яблучного порошку і кореня радіоли рожевої) – в 
1,4 раза у порівнянні з контрольним зразком (рис. 3). 
Введення у рецептуру сухих сніданків “Чарівне 
зернятко” порошку з плодів шипшини збагатило 
вироби залізом на 0,53 мг. 
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Рис. 3. Вміст мікроелементів у сухих сніданках 
 

Мідь вважається кровотворним біомікроеле-
ментом, оскільки активно діє у синтезі гемоглобіну, 
у процесах перетворення заліза в органічно зв’я-
зану форму, сприяє перенесенню заліза в кістковий 
мозок.  

Йод має виражений вплив на обмін білків, жи-
рів, вуглеводів, водно-сольовий баланс, життєво 
необхідний у метаболізмі, завдяки чому визначає 
регуляцію функції серцево-судинної системи, роз-
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виток і функціонування серцево-судинної системи, 
підвищує адаптогенність організму та забезпечує 
його ріст та розвиток. Біологічне значення йоду 
полягає в тому, що він є складовою частиною гор-
монів щитовидної залози – тироксину і трийод-
тироніну. У разі порушення синтезу цих гормонів 
можливі різні захворювання.  

Пряники “Йодинка молочні” і “Йодинка фрук-
тові” відрізняються підвищеним вмістом всіх мак-
ро- та мікроелементів, але особливо цінним є збіль-
шення вмісту йоду. 

Внесення порошку морської капусти у рецеп-
туру пряників з начинкою 100 г може забезпечує 
добову потребу в йоді на 15,3 % у пряниках “Йо-
динка фруктові” та 15,9 % – у пряниках “Йодинка 
молочні” (рис 4). 
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Рис. 4. Вміст йоду в нових виробах, мкг/100 г 

 
Ефективним заходом профілактики дефіциту 

йоду вважають використання спеціальних харчових 
продуктів і біологічно активних добавок з морськи-
ми водоростями та продуктами їх переробки. Так, 
включення порошку морської капусти у круп’яні 
палички “Апетитні” сприяло збільшенню вмісту 
йоду до 6 мкг у 100 г виробів. Особливо цінними є 
сполуки у поєднанні з білками, завдяки чому більш 
повно і ефективно засвоюється йод організмом 
людини. 

Використання порошку гібіскуса і шроту роз-
торопші плямистої у круп’яних паличках глазуро-

ваних “Загадка” та неглазурованих “Ніжні” збага-
тило вироби селеном – мікроелемент з антиокси-
дантними властивостями, активує печінкову та нир-
кову 1-йодтиронін, 5-дейодиназу, перетворюючи 
тироксин у більш активний гормон – трийодтиро-
нін. В умовах нестачі селену у населення розви-
вається селенодефіцитний зоб. Низький рівень спо-
живання селену спостерігається у регіонах з 
дефіцитом йоду. 

Фтор відіграє важливу роль в утворенні кісток, 
нормалізує фосфорно-кальцієвий обмін. Підвище-
ний вміст фтору виявлений у сухих сніданках гла-
зурованих “Золота бджілка” – в 1,8 раза порівняно з 
контрольним зразком, що зумовлено включенням 
до їх складу ядра грецького горіха та продуктів 
бджільництва. 

 
Висновки 

Збагачення сухих сніданків мінеральними еле-
ментами у рецептурі дозволяє отримати продукти 
нового покоління для харчування дітей. Круп’яні 
палички “Загадка” забезпечують 50…30 % добової 
потреби заліза. Споживання 100 г круп’яних пали-
чок нових зразків забезпечує близько 25 % добової 
потреби у марганці та міді. Використання порошку 
морської капусти у рецептурі нових пряників з 
начинкою забезпечує добову потребу в йоді на 15-
16%. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧОГО СПРИЙНЯТТЯ БІСКВІТІВ 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 
Анотація. У статті проведено маркетингове дослідження з визначення відношення споживачів до 

бісквітів функціонального призначення. Визначено рівень знань споживачів про ці вироби, демографічні, 
економічні і соціальні характеристики споживачів функціональних бісквітів, виявлено кількість людей, 
які зацікавлені у покупці нової продукції, а також ступень поінформованості споживача про даний 
товар. 

Ключові слова: попит, бісквіти лікувально-профілактичного призначення, еламін, стевіозид, спо-
живач 

 
Dykareva G., Krivosheeva N., Gasanova A. 

 
STUDY OF CONSUMER ATTITUDE TO BISCUITS WITH  

HEALING-PROPHYLACTIC ACTION 
 
Summary. Marketing research to determine consumers’ attitude to biscuits with functional properties was 

carried out in this article. The level of the consumers’ knowledge about these products, demographic, economic 
and social features of the consumers buying biscuits with functional properties are determined, the amount of 
people interested in purchasing new products, as well as a degree of consumer knowledge about this merchandise 
is revealed. 

Keywords: market, biscuits with healing-prophylactic action, elamine, stevioside, consumer 
 

1. Вступ 
Український ринок кондитерських виробів є 

одним з найбільш розвинених у вітчизняній хар-
човій промисловості, який на сьогоднішній день 
пройшов етап кількісного зростання і вступив у 
фазу якісного вдосконалення продукції. Перспек-
тивний напрям у розширенні асортименту борош-
няних кондитерських виробів, збільшенні попиту та 
необхідності підвищення конкурентоспроможності 
продукції вимагає використання корисних компо-
нентів для надання нових якісних властивостей 
виробам [1]. 

Борошняні кондитерські вироби користуються 
значним попитом у споживачів. Проте вони харак-
теризуються високою енергетичною і низькою біо-
логічною цінністю та незбалансованістю за вітамі-
нами, мінеральними речовинами тощо. Оскільки 
вони з одного боку користуються широкою попу-
лярністю, а з іншого – не містять необхідної кіль-
кості фізіологічно функціональних інгредієнтів, 
тому збагачення їх цими речовинами є актуальною 
задачею сучасності. 

Особливу увагу у цій проблемі вчені приді-
ляють збагаченню найпоширеніших продуктів хар-
чування дефіцитними мінеральними речовинами. 
Такий дефіцит виникає, як правило, внаслідок не-
збалансованого харчування. До таких дефіцитних 
мікроелементів належить йод, який необхідний для 
організму людини. Також важливо знизити кіль-
кість цукру в складі цих виробів  завдяки природ-
ному підсолоджувачу – стевіозиду. 

Ринок продуктів харчування в Україні відріз-
няється від інших найбільшою стабільністю попи-
ту. В цих умовах вивчення попиту населення, 
особливо на нові товари, дозволить передбачити 
очікування споживчого ринку. Метою статті є: виз-
начення рівня знань споживачів про функціональні 
бісквіти, які володіють такими властивостями зав-
дяки інгредієнтам, що входять у їх склад; визна-
чення переваг і споживчої поведінки; визначення 
демографічних, економічних та соціальних харак-
теристик споживачів функціональних бісквітів; 
виявлення кількості споживачів, які зацікавлені у 
покупці нової продукції та визначення ступеня 
поінформованості споживача про даний товар. 

 
2.Аналіз основних літературних джерел 

У сучасних соціально-економічних умовах мар-
кетингові дослідження, що знижують інформаційну 
невизначеність і рівень комерційного ризику, набу-
вають все більшого значення для практичної рин-
кової діяльності. 

Значний внесок у теорію і практику маркетинго-
вих досліджень зробили такі відомі вчені: А. В. Вой-
чак, Є. П. Голубков, І. К. Беляєвський, В. А. Пол-
торак, А. О. Старостіна, [1, 2, 3] та ін. В результаті 
дослідження було доведено, що проведення марке-
тингових досліджень є необхідним заходом для по-
дальшого просування товарів до кінцевих споживачів. 

Питанням розвитку ринку кондитерських виро-
бів присвячені праці вітчизняних науковців: О. С. Га-
лушко, І. Лазебної, О.И. Мозговой, А. Силивончик 
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[4, 5, 6]. Орієнтація на потреби споживача тісно 
пов’язана з системою методів вивчення ринку, яка 
включає: аналіз попиту, аналіз пропозиції, аналіз 
вимог споживача та перспективи розвитку ринку. 

 
3.Результати досліджень 

Кондитерська галузь в Україні характеризуєть-
ся найбільшим обсягом у харчовій промисловості. 
Частка продажу продукції становить близько 11%, 
річний обсяг у відпускних цінах – 16,5 млрд грн 
($2,06 млрд, четверта позиція у харчовій галузі 
після м’ясної промисловості – 17%, молочної – 
16%, масло-жирової – 12%). Річний обсяг вироб-
ництва кондитерських виробів в Україні становить 
1-1,2 млн тонн (за різними оцінками, залежно від 
товарних груп). Галузь характеризується широким 
асортиментом, у якому виділяють наступні сегмен-
ти: какао-група (350 тис. тонн, 34% кондитерського 
виробництва), цукриста група (250 тис. тонн, 24%), 
борошниста група (440 тис. тонн, 42%). Лідери 
галузі ("Міжнародна кондитерська корпорація "Ро-
шен", ЗАТ "Виробниче об’єднання "Конті", ЗАТ 
"АВК" і корпорація "Бісквіт-шоколад") займають 
близько 65% виробництва виробів какао-групи, 
55% – цукристої групи, 45% – борошнистої групи. 

Асортимент продукції, виробленої вітчизняни-
ми виробниками кондитерських виробів становить 
більше 1000 найменувань. Так, за січень-жовтень 
2012 року кондитерською галуззю України було 
вироблено 865,6 тис. тонн продукції. Це на 0,63% 
менше, ніж за відповідний період 2011 року [2]. 

Розвиток нових харчових виробництв та виник-
нення нових потреб населення приводить до того, 
що на ринку пропонується все більша кількість 
різноманітних товарів. Для успіху просування 
споживчих товарів повинні бути забезпечені не 
тільки їх якість і безпека, але й лікувально-профі-
лактична дія. Вивчення споживчого попиту, особ-
ливо на нові маловідомі товари, у тому числі ви-
роблені за новими технологіями, має важливе зна-
чення, оскільки це дозволить визначити оптималь-
не співвідношення між попитом та пропозицією. 

На ринку існує дуже багато продукції з однако-
вими смаковими властивостями, ціною, рекламною 
підтримкою. Виробнику вже достатньо важко від-
окремити свій продукт, зробити його більш уні-
кальним, неповторним. У результаті важче зрозумі-
ти, чому споживач при однакових на перший погляд 
продуктах надає перевагу одному, а не іншому. Іно-
ді і сам споживач не в змозі пояснити цей факт [3]. 

Маркетинговим дослідженням сьогодні приді-
ляють особливу увагу, тому що вони пов’язані з 
прийняттям рішень за всіма аспектами маркетин-
гової діяльності. Вони знижують рівень невизна-
ченості і стосуються всіх елементів комплексу 
маркетингу, які впливають на визначений продукт 
на конкретному ринку [4]. 

Дослідження проводилося у формі анкетування 
(анкета містила питання з варіантами відповідей). 
Елементами вибірки були випадкові перехожі, що 
проживають у Дзержинському районі м. Харкова. 
Обсяг вибірки склав 140 чоловік (у цілому частка 
жінок склала 76,1%, частка чоловіків – 23,9%). 

Аналіз проведений по трьох соціально-демогра-
фічних характеристиках. Результати наведені в 
таблицях 1-3 (% від числа опитаних). Проводячи 
сегментацію ринку за демографічним принципом, 
необхідно насамперед орієнтуватися на спільність 
специфічних запитів відповідного сегмента до 
якості, асортименту і ціни. Сьогодні за демографіч-
ним принципом виділяють такі групи споживачів, 
як діти, молодь, особи середнього віку, літні, пен-
сіонери, багатодітні родини та ін. На підставі зіб-
раних статистичних даних у таблиці 1 представлені 
вікові категорії опитаних респондентів. 

 
Таблиця 1 

Розподіл респондентів за віком,% 
 

14-20 
років 

21-30 
років 

31–40 
років 

41–50 
років 

51–60 
років 

Старші 
за 61 
рік 

36,3 24,4 14,5 12,1 10,9 1,8 
 

Також враховуємо психологічні фактори пове-
дінки споживачів (наприклад, існують покупці, що 
купують товари в більших і малих кількостях, рідко 
або часто, покупці, які люблять новинки, і ті, хто їх 
відкидає або ставиться нейтрально і т.д.). 

Існує соціально-поведінкова сегментація, що 
поділяє покупців на різні групи за ознаками при-
належності до суспільного класу, способу життя 
або особистісних характеристик. Рівень доходів 
опитаних впливає на вибір конкретних товарів. У 
таблиці 2 наведений рівень доходів опитаних жи-
телів району. 

 
Таблиця 2   

Розподіл респондентів за рівнем доходів, % 
 

Високий 4,2 
Середній 49,0 
Низький 46,8 

 
Далі було проведено дослідження на прина-

лежність споживачів до того чи іншого класу насе-
лення (табл. 3). 

 
Таблиця 3  

Розподіл респондентів за рівнем освіти, % 
 

Вища 14,6 
Неповна вища 20,5 
Середньо спеціальна 21,4 
Середня 18,2 
Неповна середня 25,3 

 
Під час проведення дослідження було виявлене 

наступне: на питання "Чи знаєте Ви, який вплив на 
організм людини чинять сучасні функціональні 
продукти?" були отримані наступні результати: 
22,9% опитаних знають про дію функціональних 
продуктів; 46,2% знають поверхнево про дію функ-
ціональних продуктів на організм людини; та 30,9% 
опитаних не володіють такою інформацією. 
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Вивчаючи ставлення респондентів до функціо-
нальних бісквітів, було виявлено: 75,2% (більшість 
опитаних) ставляться до функціональних бісквітів 
позитивно; 20,0% респондентів байдужні до подіб-
них продуктів; 4,8% опитаних негативно ставиться 
до даної групи товарів. 

Результати відповідей на питання "Які функ-
ціональні бісквіти Вас приваблюють?" показані на 
рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Розподіл респондентів за найбільш 

привабливими групами функціональних бісквітів 
 
Дані, представлені на рисунку 1, показують, що 

для більшості опитаних (49,5%) більш привабливі 
функціональні бісквіти "Здоров’я", збагачені йо-
дом; для 33,2% – бісквіт "Легкий" з використанням 
підсолоджувача природного походження – стевіо-
зиду. У варіанті відповіді "інші" найчастіше вказу-
валося, що приваблюють або обидві пропозиції, або 
респонденти не змогли визначитися. 

При аналізі даних (рис. 2) встановлено, що для 
38,9% опитаних основним джерелом інформації 
про функціональні продукти є телебачення і радіо; 
для 5,9% – це газети і журнали; для 16,6% – родичі, 
друзі і знайомі; для 9,1% – це бесіди з фахівцями 
або лікарями; для 8,2% – власний досвід та 21,3% – 
для отримання інформації користуються мережею 
Інтернет. 

Таким чином, для абсолютної більшості опита-
них головними джерелами інформації є телебачен-
ня, радіо та Інтернет. Не менш важлива для них 
думка родичів, друзів і знайомих про дію функ-
ціональних продуктів. 

 
Рис. 2. Джерела отримання інформації про 

функціональні продукти 
 

Під час опитування респондентам було постав-
лено питання: "Як часто Ви купуєте функціональні 
продукти?", при цьому більшість респондентів 
(75,4%) відзначало, що роблять покупки нерегуляр-
но, тобто час від часу, 15,0% купують подібні 
продукти систематично і тільки 9,6% опитаних ку-
пують функціональні продукти, дотримуючись ре-
комендацій (наприклад, лікарів). 

У таблиці 4 представлені результати відповідей 
на питання "Що є для Вас важливим при прийнятті 
рішення про покупку функціональних продуктів?". 
Більше третини респондентів (38,8%) най важливі-
шим показником при ухваленні рішення про по-
купку бісквітів вважають їхню якість, для 32,4% 
опитаних – це корисні властивості продукту. Дові-
ра до виробника та ціна продукту робить вирішаль-
не значення для 14,6% та 11,9% опитаних відпо-
відно. 

 
Таблиця 4 

Показники, що впливають на рішення 
респондентів про покупку функціональних 

бісквітів 
 

Показники % від кількості 
опитаних 

Якість 38,8 
Корисні властивості 32,4 
Ціна 11,9 
Упаковка 1,4 
Довіра до виробника 14,6 
Інше 0,9 

 
Переваги споживачів щодо прийнятної ціни за 

одиницю продукції показали (рис. 3), що для 30,4% 
найбільш прийнятною є ціна до 10 грн, для 22,8% – 
у межах 15 грн, для 17,4% – до 20 грн, для 13,0% – 
не більше 25 грн та 16,3% респондентів не змогли 
визначитися з точною відповіддю. 

 

 
Рис. 3. Вплив ціни на покупку функціональних 

бісквітів 
 

При відповіді на питання "Чи вважаєте Ви 
доцільним розширення асортименту бісквітів ліку-
вально-профілактичного призначення?" 85,1% опи-
таних відповіли, що так, а 7,9% відповіли, що ні. 
Було також отримане 7,0% інших відповідей, з яких 
найчастіше зустрічалася відповідь "якщо немає на 
ринку аналогів, то так". 
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4.Висновки 
На сьогоднішній день все більше людей на-

дають перевагу здоровому способу харчування, 
обирають продукти з великим вмістом корисних 
речовин та вітамінів. Використання в виробництві 
борошняних кондитерських виробів функціональ-
них речовин збагачує виріб, робить його поживним 
та корисним, додає необхідні організму мікроеле-
менти і речовини при одночасному зниженні енер-
гетичної цінності продукту. 

На підставі проведених нами маркетингових 
досліджень можна зробити наступні висновки: 

- абсолютна більшість опитаних (75,2%) став-
ляться до функціональних продуктів у цілому пози-
тивно; 

- основна частина (53,8%) жителів Дзержинсь-
кого району м. Харкова знають дуже мало або вза-
галі не володіють ніякою інформацією про функ-
ціональні продукти. Тому необхідно підвищувати 
їхню поінформованість про корисність збагачених 
йодом бісквітів лікувально-профілактичної дії; 

- для абсолютної більшості опитаних головни-
ми джерелами інформації про функціональні про-
дукти є телебачення, радіо та Інтернет; 

- приблизно половина (49,5%) опитаних від-
дають перевагу функціональному бісквіту "Здо-
ров’я", збагаченому йодом та 33,2% – бісквіту "Лег-
кий" з використанням цукрозамінника природного 
походження – стевіозиду; 

- систематично функціональні продукти ку-
пують тільки 15,0% респондентів, інша частина на-
селення робить це нерегулярно або за рекоменда-
цією лікарів, фахівців і т.п.; 

- покупці віддають перевагу функціональним 
продуктам вітчизняних виробників; 

- найважливішим показником при прийнятті рі-
шення про покупку є якість і корисні властивості 
продукту; 

- 85,1% опитаних вважають, що на локальному 
ринку м. Харкова необхідно розширювати асорти-
мент продуктів лікувально-профілактичного приз-
начення. 

Таким чином, все вищесказане свідчить про 
необхідність продовження просвітницької роботи 
серед населення в області здорового харчування в 

цілому і значення функціональних продуктів для 
сучасної людини зокрема. Для рішення цієї проб-
леми потрібно використовувати комплексний під-
хід, що охоплює роботу фахівців освітніх, медич-
них установ, розроблювачів і виробників харчової 
продукції, засобів масової інформації та адмініст-
рації. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Войчак А. В. Маркетингові дослідження 
[Текст]: підручник / А. В. Войчак, А. В. Федор-
ченко. – К.: КНЕУ, 2007. – 408 с. 

2. Крикавський Є. В. Маркетингові досліджен-
ня [Текст]: навч. посібник. / Крикавський Є. В.,  
О. Б. Мних, О. А. Сорока – Львів: Національний 
університет "Львівська політехніка" (Інформ. – ви-
давн. центр "ІНТЕЛЕКТ +", 2004. – 288 с. 

3. Полторак В. Л. Маркетингові дослідження 
[Текст]: навч. посібник. / В. Л. Полторак. – К.: 
КНЕУ, 2003. – 386 с. 

4. Галушко О. С. Тенденції розвитку ринку кон-
дитерських виробів та особливості трансформації у 
системі цінностей його учасників / О. С. Галушко 
// Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 1. –  
С. 15-21. 

5. Мозговая О. И. Анализ рынка кондитерских 
изделий / О. И. Мозговая, С. Г. Заболотный // Укр-
АгроКонсалт. – 2009. – № 3. – С. 8. 

6. Силивончик А. Конд-удар. Кондитерский 
рынок / А. Силивончик  // Бизнес – 2010. – №31. – 
С. 72-74. 

7. Аналіз розвитку ринку борошняних конди-
терських виробів в Україні. Офіційний сайт : 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
htt://www.nbuv.gov.ua. 

8. Райс Э. Позиционирование: битва за узна-
ваемость / Э. Райс, Дж. Траут. – СПб. : Питер, 2001. 
– 248 с. 

9. Голубков Е. П. Маркетинговые исследо-
вания: теория, методология и практика : учебник / 
Е. П. Голубков. – [4-е изд., перераб. и доп.]. – М.: 
Финпресс, 2008. – 496 с. 

 



 

 21

УДК 665.335.2 
Давидович О. Я. 

 
ВИВЧЕННЯ АНТИОКСИДАНТНОЇ ДІЇ 

КОРІННЯ КУЛЬБАБИ ЛІКАРСЬКОЇ 
 

Анотація. Розглянуто результати визначень перекисного, бензидинового, тіобарбітурового та 
кислотного чисел жирової суміші з додаванням порошку коріння кульбаби лікарської. За даними визначень 
встановлено доцільність і перспективність використання цієї добавки для сповільнення процесів окис-
лення. 

Ключові слова: коріння кульбаби лікарської, жирова суміш, продукти окислення, антиоксиданти 
 

Davydovych O. 
 

STUDING OF ANTIOXIDATIVE ACTION OF MILK GOVAN ROOTS 
 
Summary. The results of determinations of perekisnim, benzidinovim, tiobarbuturovim and acid number 

of fatty mixture are considered with addition of powder of milk govan roots. According to the data of 
determinations it is set up the expedience and perspective of using of this addition for deceleration of processes 
of oxidization. 

Keywords: milk govan roots, fatty mixture, oxidation products, antioxidants 
 

1. Вступ 
Дикоросла флора України налічує близько 4000 

видів рослин. Кількість лікарських рослин стано-
вить приблизно 800 назв. Високий вміст різних 
корисних речовин, харчові якості, лікувальна при-
датність, біологічна цілеспрямованість обумовлю-
ють широке застосування лікарських рослин у 
різних галузях. Понад 200 назв є сировиною для 
фармацевтичної, харчової, парфюмерно-косметич-
ної, лакофарбної, текстильної, поліграфічної, мета-
лургійної промисловостей та ін. Їх застосовують у 
науковій і народній медицині, ветеринарії, куліна-
рії, лікеро-горілчаному виробництві, сільському 
господарстві тощо [1]. 

Багато рослин містять барвникові речовини, які 
використовують для фарбування різних тканин, 
виробництва продуктів харчування. 

Завдяки наявності флавоноїдів, токоферолів та 
їх похідних, каротиноїдів, фосфатидів (кверцетин, 
рутин тощо), ефірних олій та інших біологічно ак-
тивних речовин більшість лікарських рослин 
сприяє подовженню термінів зберігання харчових 
продуктів [1]. Особливо це актуально для жиро-
вмісних продуктів, оскільки ці рослин завдяки 
вмісту зазначених компонентів можуть використо-
вуватись як природні антиоксиданти. 

Під час зберігання жир окислюється з утво-
ренням первинних і вторинних продуктів окис-
лення, які знижують харчову цінність продукції. 
При цьому погіршуються органолептичні властиво-
сті жирів, руйнуються фізіологічно важливі компо-
ненти (вітаміни А, D і каротин) та утворюються 
шкідливі продукти окислення (сполуки перекис-
ного характеру, альдегіди, кетони, оксикислоти та 
ін.) [2]. 

З метою вивчення антиоксидантних властивос-
тей лікарських рослин вітчизняні і зарубіжні вчені 
проводять наукові дослідження. Так, з викорис-
танням реагенту Фоліна-Ціокалтеу встановлено, що 
екстракт шафрану посівного проявляє антиокси-
дантну активність завдяки вмісту таких біологічно 
активних складових, як кроцину та кроцетину [3]. 

Вивчалась антиоксидантна ефективність екс-
тракту розмарину за допомогою тесту Rancimat за 
температури 100 ºС та шляхом визначення перекис-
ного числа при прискореному зберіганні за темпе-
ратури 60 ºС. В результаті встановлено, що екс-
тракт розмарину має високі антиоксидантні власти-
вості [4]. 

Методом Folin-Ciocalteu встановлено антиокси-
дантну активність соків із перцю духмяного, це 
обумовлено вмістом у них флавонолів, фенолових 
кислот та антоціанів [5]. 

Доведено антиоксидантні властивості екстрак-
ту калини при додаванні її у соняшникову олію. 
Екстракт калини багатий на каротиноїди, аскорбі-
нову кислоту, вітамін Е та поліфенольні сполуки 
(флавоноїди, антоціани, лейкоантоціани та катехі-
ни). Окрім антиоксидантної дії, екстракти підви-
щують біологічну цінність олії [6]. 

Вивчено антиоксидантну активність екстрактів 
донника лікарського в залежності від концентрації 
селену. Доведено, що збільшення концентрації се-
лену у сухій траві донника від 0 до 2 мг/кг збільшує 
рівень інгібірування процесу окислення. При збіль-
шенні концентрації селену більше 2 мг/кг – прак-
тично не змінюється рівень інгібірування [7]. 

Запатеновано біологічно активну добавку з 
антиоксидантними властивостями, що є порошком 
із листя стевії. Для отримання цієї добавки листя 
стевії висушують до вологості 10-11 %, подріб-
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нюють у тонкій плівці, яка рухається по спіралі за 
пульсуючого градієнта тиску 2-7 МПа і температу-
ри 25-30 °С [8]. 

Встановлено, що екстракти, приготовлені при 
зброджуванні насіння чини лугової культурної Rhi-
zopus oligosporus, мають високу здатність зв’язу-
вати вільні радикали. Це обумовлюється вмістом у 
них фенольних сполук [9]. 

За допомогою методу високоефективної рідин-
ної хроматографії доведено високу антиоксидантну 
активність суцвіть Brassica oleracea L. var. costata 
DC i acephala i B. rapa L. var. rapa. Антиоксидантна 
активність та здатність зв’язувати вільні радикали 
досліджених суцвіть обумовлюється вмістом у них 
фенольних сполук і органічних кислот [10]. 

Проведені дослідження доводять, що концент-
рати з ягід чорниці, аґрусу, малини, ожини, вишні і 
полуниці проявляють різну антиоксидантну актив-
ність. Різна активність концентратів пояснюється 
різним вмістом фенольних сполук (86,57-217,6 
ммоль галової кислоти/л) та антиціанів (8,47-
23,58*103 в розрахунку на ціанідин-3-глюкозид) 
[11]. 

Висушені на повітрі оболонки фрукту Phyllent-
hus embilica L. екстрагували 95 %-ним етанолом, 
після цього екстракт очищали діетиловим ефіром і 
етилацетатом. Методами ядерного магнітного резо-
нансу і мас-спектрометрії ідентифікували 6 сполук, 
які за винятком коричної кислоти проявляють знач-
ну активність до зв’язування вільних радикалів 
[12]. 

Стабілізуючі властивості ліпідів метанольних 
екстрактів шкірочки яблук вивчали з використан-
ням водної емульсійної системи метиллінолеату. 
Антиоксидантну активність цих екстрактів доведе-
но вимірюванням її за методом Фоліна-Ціокалтеу, 
за відновлюючою здатностю Fe3+ та за ефектив-
ністю поглинання кислотних радикалів [13]. 

Доведено, що в результаті сушіння томатів 
гарячим повітрям за температури 70 ºС суттєво 
(на 87 %) збільшується їх антиоксидантна ак-
тивність, вміст аскорбінової кислоти (на 38 %) і 
лікопіну (на 34 %) [14]. 

Розгянуто використання олії із насіння мускус-
ної дині, збагаченої антиоксидантами, яку отри-
мують екстракцією надкритичним СО2. Рекомен-
дується цю олію використовувати як природній 
антиоксидант та продукт корисний для здоров’я 
людини [15]. 

Вивчено вплив обліпихової олії на кінетику 
окислення рослинних олій і встановлено, що дода-
вання її значно збільшує їх окислювальну стабіль-
ність. При цьому доведено, що зберігання обліпи-
хової олії протягом 1 року не змінює її анти-
окисдантних властивостей [16]. 

Основною метою наших досліджень є вивчення 
антиоксидантної дії коріння кульбаби лікарської на 
зміну якості жирової суміші під час зберігання. 

 
2. Результати досліджень 

Серед лікарських рослин особливої уваги зас-
луговує коріння кульбаби лікарської. Корінь куль-
баби лікарської знаходить широке застосування у 

традиційній і народній медицині. Він поліпшує 
травлення, має жовчогінну, діуретичну та проносну 
дію. Знаходить застосування при захворюваннях 
печінки, жовчного міхура, жовчокам’яній хворобі. 
Встановлено, що препарати кореня кульбаби змен-
шують кількість холестерину в крові, діють заспо-
кійливо при нервових захворюваннях та порушенні 
сну 17. 

Коріння кульбаби лікарської містить такі хіміч-
ні речовини: тритерпенові сполуки, олію, до складу 
якої входять гліцериди лінолевої, олеїнової та 
інших кислот, ситостерин та стигмастерин, білкові 
речовини, інулін, цукри до 18 % (фруктоза, незнач-
на кількість сахарози і глюкози), холін, нікотинова 
кислота, віск. Восени вміст інуліну наближається 
до 40 %, навесні зменшується до 2 % 1, 17. 

Нами вивчалась антиоксидантна активність по-
рошку коріння кульбаби лікарської під час збері-
гання жирової суміші. Дослідження проводили в 
лабораторних умовах прискорено-кінетичним мето-
дом за температури (98±2) °С з вільним доступом 
кисню. Добавку вводили у кількості 0,5; 1,0 та  
2,0 % до маси жирової суміші. Жирова суміш скла-
дається із жирової основи маргарину “Вершковий 
особливий” ТМ “Щедро” виробництва ЗАТ “Львівсь-
кий жиркомбінат” і 10 % олії волоського горіха 
холодного пресування. 

Олія волоського горіха холодного пресування 
містить такі жирні кислоти, як пальмітинову – 5,1 %, 
стеаринову – 2,5 %, олеїнову – 23,8 %, лінолеву – 
47,4 %, ліноленову – 15,8 %, 18, вітаміни А, С, 
групи В, токофероли (309-455 мг/кг): -токоферол 
– 10-20 %; -токоферол – 263-400 мг/кг; -токофе-
рол – 40-60 мг/кг, каротиноїди, макро- та мікроеле-
менти (цинк, мідь, йод, кальцій, магній, залізо, фос-
фор, кобальт). Ця олія знижує вміст і дію холес-
терину в крові, зменшує ризик кардіологічних зах-
ворювань, сприяє виведенню радіонуклідів із орга-
нізму, її рекомендують при гіперфункції щито-
видної залози, хронічному гепатиті, вона сильно 
тонізує і підвищує захисну функцію організму 19. 

Зміну якості дослідних зразків визначали за 
органолептичними показниками та накопиченням 
перекисних і карбонільних сполук, які реагують з 
бензидином та тіобарбітуровою кислотою, а також 
вільних жирних кислот. 

У розтопленому стані жирова суміш мала світ-
ло-жовтий колір з присмаком і запахом волоського 
горіха. Початкове значення перекисного числа 
жирової суміші становило 0,1294 % І2. У процесі 
зберігання спостерігалося погіршення органолеп-
тичних властивостей жирової суміші. Так, на п’яту 
добу зберігання у контрольному зразку з’явився 
невластивий запах прогірклого жиру. В усіх зразках 
з добавкою порошку коріння кульбаби лікарської 
це проявлялось тільки на восьму добу зберігання. 

Під час аналізу змін перекисного числа в усіх 
дослідних зразках спостерігалося поступове нако-
пичення гідропероксидів (рис. 1). 
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Використання порошку кульбаби лікарської у 

кількості 2,0 % дозволило сповільнити процес утво-
рення і зростання кількості первинних продуктів 
протягом всього періоду дослідного зберігання і на 
10 добу їх кількість виявилась меншою в 1,6 раза, 
порівняно з контрольним зразком. 

Стабілізуюча активність використаних добавок 
підтверджується накопиченням карбонільних спо-
лук, які взаємодіють з бензидином і тіобарбіту-
ровою кислотою. Значення бензидинового числа 
після 5 і 10 діб зберігання наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Вплив добавки з коріння кульбаби 
лікарської на зміну бензидинового числа 

жирової суміші, 1%
1смE  

р  0,05; n = 5 
Тривалість зберігання, діб Добавки, % до маси 

жиру 5 10 
    Контроль 1,291  0,065 1,788  0,089 
Коріння кульбаби, 0,5 1,209  0,060 1,729  0,086 
Коріння кульбаби, 1,0 1,286  0,064 1,722  0,086 
Коріння кульбаби, 2,0 1,283  0,064 1,707  0,085 

 
Антиоксидантні властивості щодо накопичення 

карбонільних сполук, які реагують із бензидином 
на 10 добу зберігання показали всі використані 
концентрації добавок. Однак, найменше цих про-
дуктів утворилось у результаті додавання порошку 
коріння кульбаби лікарської у кількості 2,0 %. Цих 
сполук було в 1,1 раза менше, ніж у контролі. 

 

 
 
 
У табл. 2 наведені дані про кількість моно- і 

діальдегідів, які реагують із тіобартітуровою кисло-
тою. Оптичну густину визначали на 10 добу збері-
гання. 

Таблиця 2 
Вплив добавки з коріння кульбаби 

лікарської на накопичення вторинних продуктів 
окислення, які реагують з тіобарбітуровою 

кислотою, на 10 добу зберігання, 1%
1смE  

р  0,05; n = 5 
Оптична густина Добавки, % до маси 

жиру 448-452 нм 532-535 нм 
    Контроль 0,313  0,016 0,376  0,019 
Коріння кульбаби, 0,5 1,302  0,065 0,365  0,018 
Коріння кульбаби, 1,0 0,946  0,047 1,332  0,067 
Коріння кульбаби, 2,0 0,996  0,050 0,284  0,014 

 
Дані табл. 2 вказують на те, що використані до-

бавки не вплинули на процес накопичення діальде-
гідів, оскільки значення оптичної густини при дов-
жині хвилі 448-452 нм контрольного зразка були 
значно нижчими, ніж у зразків із використанням 
добавок. При довжині хвилі 532-535 нм стабілізу-
вальну дію виявлено у зразку з внесенням порошку 
коріння кульбаби в концентрації 0,5 % (в 1,1 раза) 
та в концентрації 2,0 % (в 1,3 раза). 

Крім показників, які характеризують глибину 
окислювального прогіркання жирів, нами такаж 
досліджено накопичення вільних жирних кислот. 
Результати дослідження наведені у табл. 3. 
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y = 0,1411t0,1836t 
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y = 0,0731t + 0,0524 
R2 = 0,9619 

 
Рис. 1. Вплив добавки з коріння кульбаби лікарської 

на зміну перекисного числа жирової суміші 
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Таблиця 3 
Вплив добавки з коріння кульбаби лікарської на 
зміну кислотного числа жирової суміші, мг КОН 

р  0,05; n = 5  
Тривалість зберігання, діб Добавки, % до маси 

жиру 5 10 
    Контроль 1,09  0,05 1,75  0,09 
Коріння кульбаби, 0,5 0,98  0,05 1,55  0,08 
Коріння кульбаби, 1,0 0,89  0,04 1,42  0,07 
Коріння кульбаби, 2,0 0,77  0,04 1,23  0,06 

Примітка. Початкове значення К.ч. жирової суміші ста-
новило 0,46  0,02 мг КОН. 

 
Після п’яти діб зберігання у жировій суміші з 

порошком коріння кульбаби лікарської у кількості 
2,0 % кислотне число було в 1,4 раза меншим, ніж у 
контрольному зразку. Протягом 10 діб зберігання 
спостерігалась така ж тенденція, оскільки кількість 
вільних жирних кислот була в 1,4 раза меншою, 
порівняно з контролем. 

 
3. Висновки 

Отже, нами експериментально підтверджено 
високі стабілізувальні властивості порошку коріння 
кульбаби лікарської щодо накопичення продуктів 
окислення та гідролізу. Це підтверджує доцільність 
використання коріння кульбаби лікарської з метою 
подовження терміну придатності до споживання 
жировмісних продуктів. Використання коріння куль-
баби лікарської як антиоксиданту найбільш ефектив-
не в концентрації 2,0 %, а більш низькі концентрації 
додатково вимагають поєднання її із синергістом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЇ ПРИРОДНИХ ДОБАВОК НА СТІЙКІСТЬ ЖИРУ 

ВИПЕЧЕНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ДО ОКИСЛЕННЯ 
 

Анотація. Досліджено антиокислювальний вплив сполук природних антиоксидантів на зміну 
якості випечених напівфабрикатів. Експериментально підтверджено доцільність застосування природ-
них добавок з метою подовження терміну зберігання борошняних кондитерських виробів. 

Ключові слова: випечені напівфабрикати, природні добавки, антиоксиданти, продукти окислення 
 

Palko N.  
 

ACTION RESEARCH OF NATURAL ADDITIONS ON FAT FIRMNESS OF 
THE BAKED READY-TO-COOK FOODS TO OXIDIZATION 

 
Summary. Antioxidizing influence of natural antioxidants connections on quality changing of the baked 

ready-to-cook foods is confirmed. Expedience of natural additions application is experimentally confirmed with 
the lengthening purpose of shelf-life flour pastry is shown. 

Keywords: baked ready-to-cook foods, natural additions, antioxidants, oxidates 
 

1. Вступ 
У процесі зберігання складові компоненти бо-

рошняних кондитерських виробів піддаються сут-
тєвим змінам, що призводять до погіршення якості 
та псування продукції. Вагоме місце посідають змі-
ни окислювального характеру. Накопичення про-
дуктів окислення у жировій основі борошняних 
кондитерських виробів, яке відбувається під дією 
несприятливих факторів, призводить до погіршення 
органолептичних властивостей та непридатності 
використання продукту в харчових цілях. 

Одним із способів гальмування окислювальних 
процесів жирів є застосування природних анти-
оксидантів. Дослідження багатьох вчених свідчать 
про позитивний вплив антиоксидантів природного 
походження та синергістів на якість і стійкість до 
окислення жирів, які входять до складу борошня-
них кондитерських виробів. 

Сьогодні все більшого значення надається дос-
лідженню антиокислювальних властивостей фіто-
препаратів. Так, російськими вченими досліджені 
антиоксидантні властивості біофлавоноїдів, виділе-
ні із цитрусових, сої, листя подорожника, женьше-
ню, брусниці, із коріння пуерарії волосистої, плодів 
ацероли, розмарину; дигідрокверцетин – у вигляді 
кріопорошків [1]. 

Науковцями вивчено антиоксиданту активність 
стевії і продуктів її переробки. Доведено, що мак-
симальну антиоксидантну активність має стевіозид-
ний порошок [2]. 

Підтверджено і проаналізовано антиоксидантні 
властивості екстракту розмарину. У ньому містить-
ся 6 фенольних дитерпеноїдів з антиокислюваль-
ною дією, серед яких є карноізинова кислота. Вста-
новлено, що екстракт розмарину значно ефективні-
ший, порівняно з такими синтетичними антиокси-
дантами як бутилгідроксианізол і бутилгідроксито-

луол, сумішами токоферолів природного походжен-
ня [3, 4, 5, 6].  

Досліджено антиоксидантні властивості екстрак-
тів калини, яка містить комплекс поліфенольних спо-
лук. Загальний вміст поліфенольних сполук у плодах 
калини становить 380 мг%, у тому числі флавонолів 
60 мг%, антоціанів 120-130 мг%, лейкоантоціанів і ка-
техінів 150-160 мг% [7]. 

Зарубіжні вчені стверджують, що рисова обо-
лонка може бути потенційним джерелом антиокис-
лювачів, оскільки містить унікальну суміш феноль-
них сполук. Метанольні екстракти із неї мають 
більшу антиокислювальну активність, ніж ацето-
нові [8]. 

Враховуючи вищевикладене, пошук природних 
добавок-антиоксидантів на сучасному етапі є до-
сить актуальним. 

Метою наших досліджень є підтвердження  впли-
ву ефективних природних антиоксидантів на стій-
кість жирів випечених напівфабрикатів під час 
зберігання. 

 
2. Результати 

Нами було досліджено вплив природних до-
бавок на збереження якості ліпідної фракції пісоч-
них тістечок Кизилові, Горіхові та Журавлинові, 
оскільки до їх рецептури включено сировину, яка 
виявляє антиоксидантну активність (порошок зі-
рочника середнього, листя волоського горіха та ко-
рицю). Добавки дозували у кількості 2, 1 і 0,5 % до 
маси жирової основи відповідно.  

Антиоксидантні властивості цих добавок нами 
були встановлені за результатами експеримен-
тальних досліджень на жировій основі маргарину, 
який є основним компонентом випечених пісочних 
напівфабрикатів. 
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Якість дослідних виробів контролювали з ін-
тервалом 5 днів до виявлення ознак псування. 

Випечені напівфабрикати зберігали за темпера-
тури (18±2) оС і відносної вологості повітря 75 % 
нефасованими у стандартній упаковці (картонних 
коробках з поліетиленовою укладкою). Зміни орга-
нолептичних показників протягом 15 діб не вияв-
лено, що відповідає терміну придатності до спожи-
вання згідно з вимогами діючого стандарту. 

Після 30 діб зберігання найбільш помітні зміни 
були встановлені у контрольному зразку. Зокрема, 
відчувався злегка прогірклий присмак та були від-
хилення у виді на розрізі. Незначне знебарвлення 
було виявлено у напівфабрикатів тістечок Кизилові 
та Журавлинові, а в Горіхових – помітно більш 
щільний вид у розрізі. 

Протягом 40 діб контрольний зразок став не-
придатним до споживання за органолептичними 
показниками, а нові випечені напівфабрикати сут-
тєво поступалися початковій якості. 

Встановлено, що накопичення пероксидів у пі-
сокних напівфабрикатах залежить від використаних 
добавок (рис. 1). Так, найбільш виражену антиокси-
дантну активність проявили складові листя волось-
кого горіха (дубильні речовини, ефірні олії, алка-
лоїди, флавоноїди, зокрема кверцетин і кемп-
ферол), які введені у рецептуру пісочних тістечок 
Горіхові. За 15 діб зберігання за стандартних умов 
перекисне число ліпідної фракції цього пісочного 
напівфабрикату збільшилося у 1,9 раза, тоді як 
контролю – у 3,7 раза, порівняно з початковими 
значеннями. Наприкінці зберігання (40 діб) кіль-
кість первинних продуктів окислення збільшилася 
у ліпідній фракції випеченого напівфабрикату 
тістечок Горіхові у 4,9 раза. 
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Контроль y = 0,0028x + 0,0081; R2 = 0,9437 
Кизилові y = 0,0016x + 0,0092; R2 = 0,9713 
Горіхові y = 0,0012x + 0,0094; R2 = 0,9805 
Журавлинові y = 0,0015x + 0,0092; R2 = 0,9798 

Рис. 1. Зміна перекисного числа ліпідної фракції 
нових пісочних напівфабрикатів 

 
Складові компоненти зірочника середнього 

(Stellaria media), зокрема дубильні речовини, фла-
воноїди, сапоніни, аскорбінова кислота, каротин і 
токоферол, порошок якого входить до складу пісоч-

них тістечок Кизилові, обмежили накопичення пер-
винних продуктів окислення. Перекисне число 
жиру цього напівфабрикату після 15 діб зберігання 
збільшилося у 2 рази, порівняно з початковим зна-
ченням, а після 40 діб зберігання – у 5,3 раза. 

Протягом 15 діб зберігання за температури 
(18±2) оС і відносної вологості повітря 75 % 
перекисне число пісочного напівфабрикату тіс-
течок Журавлинові збільшилося у 2,2 раза, а 
контролю – у 3,7 раза, порівняно з початковими 
значеннями. Деякі речовини кориці дали змогу 
зменшити на 40 добу кількість продуктів окис-
лення, порівняно з початковими значеннями 
контрольного зразка (у 10,9 раза проти 5,5 раза у 
тістечках Журавлинових).  

Необхідно відзначити, що протягом всього 
періоду зберігання (40 діб) кількість пероксидів у 
досліджуваних зразках пісочних напівфабрикатів 
не перевищувала 0,08 % І2, за винятком 
контрольного.  

У випечених напівфабрикатах, крім перекисних 
сполук, під час зберігання накопичуються також 
продукти гідролізу жиру (рис. 2). Так,  найбільше 
вільних жирних кислот накопичувалося у 
контрольному зразку. Після 15 діб зберігання їх 
кількість зросла у 2,1 раза, порівняно із початковим 
значенням. Цей показник також зріс у ліпідній 
фракції тістечок Журавлинові в 1,5 раза, Кизилові – 
в 1,4 раза і Горіхові – в 1,3 раза. 

За 40 діб зберігання у випечених напів-
фабрикатах тістечок Горіхові кислотне число 
збільшилося у 2,3 раза, порівняно з початковим 
значенням, тоді як у контролі – у 4,0 раза. У 
ліпідній фракції тістечок Кизилові та Журавлинові 
кількість вільних жирних кислот підвищилася лише 
в 2,4 і 2,6 раза відповідно.  
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Контроль y = 0,0378x + 0,5055; R2 = 1 
Кизилові y = 0,0254x + 0,6626; R2 = 0,9795 
Горіхові y = 0,0174x + 0,4711; R2 = 0,9618 
Журавлинові y = 0,0259x + 0,6166; R2 = 0,9959 

Рис. 2. Зміна кислотного числа ліпідної фракції 
нових пісочних напівфабрикатів 

 
Пероксиди – не стійкі сполуки, частина з них пе-

ретворюється в карбонільні сполуки, які реагують з 
бензидином. Накопичення карбонільних сполук, які 
реагують з бензидином наведено у табл. 1. 
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Таблиця 1 
Зміна бензидинового числа ліпідної фракції 
нових пісочних напівфабрикатів, смE1

%1  
р ≤ 0,05; n = 3 

 
Тривалість зберігання, діб Назва 

виробів 0 10 20 30 40 
Контрольний 
зразок 

0,073 ± 
0,004 

0,124 ± 
0,006 

0,183 ± 
0,009 

0,247 ± 
0,012 

0,291 ± 
0,014 

Кизилові 0,045 ± 
0,002 

0,061 ± 
0,003 

0,082 ±  
0,004 

0,109 ±  
0,005 

0,127 ± 
0,006 

Горіхові 0,039 ± 
0,002 

0,047 ± 
0,002 

0,066 ±  
0,003 

0,087 ±  
0,004 

0,098±  
0,005 

Журавлинові 0,064 ±  
0,003 

0,087 ±  
0,004 

0,129 ±  
0,006 

0,172 ±  
0,008 

0,199 ± 
0,009 

 
Після 10 діб зберігання у всіх зразках випе-

чених напівфабрикатів бензидинові числа були на 
низькому рівні. 

Бензидинове число після 20 діб у контролі 
збільшилося у 2,5 раза, а у нових зразках у 1,7-2,0 
рази, порівняно з початковим значенням, тоді як 
після 40 діб зберігання відповідно у 4,0 рази у 
контрольному зразку та у 2,5, 2,7 і 3,0 у випечених 
напівфабрикатах тістечок Горіхові, Кизилові та 
Журавлинові. 

Методами математичної обробки встановлено, 
що всі значення парних коефіцієнтів кореляції між 
тривалістю зберігання та перекисним, кислотним і 
бензидиновим числами є наближеними до одиниці, 
що підтверджує сильний зв'язок та дає можливість 
прогнозувати тривалість зберігання виробів. 

 
3. Висновки 

Таким чином, використані природні добавки у 
нових випечених напівфабрикатах тістечок Кизи-
лові (порошок зірочника середнього), Горіхові (по-
рошок листя волоського горіха) та Журавлинові 
(кориця) ефективно гальмують утворення первин-
них і вторинних продуктів окислення жиру, що 
обумовлено високою антиоксидантною активністю 
поліфенольних сполук у поєднанні з каротиної-

дами, токоферолами, аскорбіновою кислотою, ефір-
ними оліями та дубильними речовинами. Зокрема, 
це свідчить про перспективу та доцільність викори-
стання природних добавок з метою подовження 
термінів зберігання жировмісних борошняних кон-
дитерських виробів. 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА ГЕНЕТИЧНО 

МОДИФІКОВАНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 
 
Анотація. У статті розглядаються тенденції розвитку і прогнози виробництва генетично 

модифікованих сільськогосподарських культур; фактори, що впливають на динаміку розвитку світового 
та європейського ринку ГМ-культур. Визначено місце України в цих процесах.  

Ключові слова: генетично модифіковані культури, трансгени, біотехнології, легальне виробництво, 
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Prytulska N.,  Ponomarev P., Dontsovа I. 

 
STATUS AND PROSPECTS OF GENETICALLY MODIFIED CROPS 

 
Summary. The article examines trends and forecasts production of genetically modified crops, the factors 

affecting the dynamics of the global and European market GM crops Ukraine's place in these processes. 
Keywords: genetically modified crops, transgenes, biotechnology, legal production, markets, companies, 

informal methods of genetics, breeding techniques 
 

1. Вступ 
Промислове виробництво ГМ-культур почалось 

у 1996 році. На той час було засіяно 1,67 млн га 
земель. У наступні роки площі земель під цими 
культурами щорічно зростали. З 1996 до 2006 року 
площі посівів ГМ-культур збільшилися в 60 разів і 
склали 102,0 млн га. ГМ-культури  вирощували 22 
країни світу. Тоді лідерами були США, де площі 
посівів генетично-інженерно-модифікованих орга-
нізмів (ГМО) склали 54,6%, Аргентина – 18%, 
Бразилія – 11,5%, Канада – 6,8%, Китай – 3,5% 
[1,2]. 

У сучасному світі проблема виробництва гене-
тично модифікованих культур є однією з актуаль-
них і складних для вирішення. Вона по-різному 
сприймається і вирішується в окремих країнах. 
Така ж ситуація і з продуктами харчування, які міс-
тять генетично модифіковані організми. 

У 2011 році, за даними міжнародної організації 
з біотехнологій у сільському господарстві ISAAA, 
світові площі, зайняті під генетично модифікова-
ними культурами, становили 12% всіх світових 
орних земель під сільгоспкультурами і сягають 160 
млн га. Серед країн-лідерів з вирощування ГМ-
культур, що були у 2006 році, відбулися зміни. 
Різним ставленням до цієї проблеми окремих країн 
можна пояснити той факт, що у 2011 році  най-
більше площ під ГМО було в США – 69 млн га 
(43% світових площ), в Бразилії – 30 млн га (19%), в 
Аргентині – 23,7 млн га (15%), в Індії – 10,6 млн га  
(7 %), в Китаї - 4 млн га (2,5%). Такі дані опублі-
ковані в щорічній доповіді Міжнародної організації 
з біотехнологій у сільському господарстві ISAAA. 
У цих країнах зосереджено 137,3 млн га або 85,8% 
площ під ГМ-культурами в світі. В Європі під ГМ-
культурами зайняті незначні площі і вони відіг-
рають другорядну роль в загальному виробництві 
сільськогосподарських культур. В Іспанії площі під 
цими культурами становлять лише 0,1 млн га, а в 

інших країнах: Чехії, Словаччині, Польщі, Румунії, 
Швеції, Німеччині - вони менше 0,1 млн га. 

Таке ж становище з посівами і в інших країнах: 
Мексиці, Гондурасі, Коста-Ріці, Колумбії, Чилі, 
Єгипті. У 2011 році ГМ-культури вирощували 29 
країн і майже 17 млн фермерів. 

Метою статті було викласти чинники, що  
впливають на таке становище в різних країнах, про-
аналізувати, які з них є визначальними для кожної 
країни, які держави і чому домінують на світовому 
ринку ГМО, як ставиться Україна до цих питань.  

Слід також зясувати як виглядатиме світ в 
майбутньому щодо виробництва і споживання 
ГМО; які зарубіжні та вітчизняні виробники вико-
ристовують ГМ-інградієнти для виробництва хар-
чових продуктів і насичують ними наш ринок; про-
аналізувати динаміку розвитку світового ринку 
ГМО та його учасників; чому у ряді країн ЄС площі 
посівів ГМ-культур зменшуються; яка участь 
України у цих процесах і які її наміри щодо від-
мови від ГМО.  

 
2. Результати дослідження 

На основі опрацювання нами різних джерел 
можна окреслити перспективи щодо виробництва 
генетично модифікованих сільськогосподарських 
культур у світі.  

За прогнозами аналітиків, до 2015 року площі 
землі, зайнятої під генетично модифіковані культу-
ри, зростуть у 118 разів у порівнянні з 1996 роком і 
складуть 200 млн га, а в 2050 році – в 147 разів і 
досягнуть 250 млн га. Такий прогноз на 2050 рік 
зробив департамент корпоративного розвитку та 
комунікацій фірми KWS SATT. Експерти при-
пускають, що в 2050 році майже 100% продуктів і 
технічних культур, які використовує людина, мати-
муть вкраплені гени.  
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В Україні вирощувати ГМ-культури у відкрито-
му ґрунті заборонено. Але, як стверджують аналі-
тики, в нас є значні площі земель під ГМ-росли-
нами. За деякими оцінками, від 30% до 50% сої та 
кукурудзи, які вирощуються в Україні, є трансген-
ними. Крім цього невідомо, скільки ГМО завозить-
ся на митну територію із-за кордону за "тіньовими" 
схемами. Завдяки цьому створився "тіньовий" 
ринок біотехнологічних гібридів, насіння окремих 
культур і харчових продуктів, що містять ГМО. 

Це відбувається тому, зазначають директор 
Селекційно-генетичного інституту В'ячеслав Соко-
лов і експерт з якості та безпеки продуктів АПК 
Олександр Вержиховський, що вирощувати ГМ-
культури дуже вигідно в порівнянні з традиційними 
культурами. Вони стійкі проти шкідників і хвороб, 
урожайні, вимагають менше пестицидів і добрив, за 
ними зручно доглядати. Собівартість виробництва 
нижча, а прибуток вищий. За базою даних AGBIOS 
(www.agbios.com), в світі зареєстровано і допущено 
до промислового виробництва їжі та кормів  
168 ліній ГМ-рослин: 13 ліній сої, 43-кукурудзи, 
22-бавовни, 24-ріпаку, 22-картоплі, 9-рису, 8-тома-
тів, 7-пшениці, 3-цукрових буряків, 3-цикорія, 2-ди-
ні, 2-люцерни, 2-папаї, 2-тютюну, 2-гарбуза, 1-льону, 
1-сочевиці, 1-соняшнику, 1-полевиці побігоносної. 

Тестуються в польових умовах і скоро будуть 
на ринках ГМ-культури: ячмінь, капуста білоголов-
кова, капуста брокколі, морква, баклажани, салат-
латук, горох, перець, виноград, журавлина, малина, 
полуниця, банани, кавуни. 

Найбільше ліній ГМ-культур зареєстровано в 
США-106 (63% від загальної кількості зареєстро-
ваних у світі), в ЄС зареєстровано 29 (17%), в 
Російській Федерації - 18 ліній ГМО: 3 лінії сої,  
8 ліній кукурудзи, 4 сорти картоплі , 1 лінія рису,  
2 лінії цукрового буряка. На думку В.А. Тутельяна 
Росія в цій сфері від світових лідерів відстає приб-
лизно на 10-15 років і може відстати назавжди. 
Цікаво знати думку вчених, фахівців, причетних до 
сфери біотехнологій, наскільки Україна відстала 
від країн-лідерів? З деяких неофіційних джерел [4] 
відомо, що трансгенним насінням в Україні засі-
вають 1,2-2,5 млн гектарів щорічно. За різними да-
ними це складає від 60% до 90% всієї сої,  
15 -20 % кукурудзи і приблизно 20 % картоплі і 
цукрового буряка. Ці сільськогосподарські культу-
ри не проходять державну апробацію, реєстрацію, 
на них немає дозволу на використання в харчовій 
промисловості і на продаж населенню. А ці питан-
ня відповідним законом покладаються на централь-
ні органи виконавчої влади з питань аграрної 
політики (Закон №1103 - V від 31 травня 2007 p., 
стаття II) і продукція без перешкод надходять на 
ринок і використовується в їжу. На нашу думку, ці 
сільськогосподарські культури мають пройти дер-
жавне випробування і отримати дозволи на вико-
ристання. Інакше споживачі залишаються незахи-
щеними від споживання харчових продуктів з вико-
ристанням ГМ-сої, кукурудзи та інших культур 
власного виробництва. Відомо, що ГМ- інгредієнти 
використовуються для виробництва продуктів хар-
чування іноземного виробництва, які надходять на 

наш ринок. За даними „Грінпіс”, ASB-NEWS, Асо-
ціації генетичної безпеки, відомі у нас компанії ви-
користовують або можуть використовувати ГМ-ін-
гредієнти для виробництва харчових продуктів. Це 
Nestle (шоколад, кава, кавові напої, дитяче харчу-
вання); Coca-Cola (напої „Coca-Cola”, „Sprite”, 
“Fanta”); Danon (йогурти, кефір, сир, дитяче харчу-
вання); Procter@Gamble (чіпси); Kellogg’s (готові 
сніданки, в т.ч. кукурудзяні пластівці); Unilever (ди-
тяче харчування, майонези, соуси); Heinz Foot (кет-
чупи, соуси); Hershey’s (шоколад, безалкогольні 
напої); Mс Donald's (картопля, м’ясо); Similac (дитяче 
харчування); Cadbury (шоколад, какао); Маrs (шо-
колад); Pepsi Cola (напої); Calve (майонез Calve); 
Furmann (йогурт); Lays; (чіпси); Gallina Blanca 
(супи); Bonduelle (квасоля, зелений горошок). 

Вітчизняні підприємства також виготовляють 
багато продуктів, до яких додають ГМ-сою, зокре-
ма це макаронні, хлібобулочні вироби, шоколад, 
цукерки, ковбаса, м’ясні вироби, консерви м’ясні, 
концентрати, морозиво, продукти дієтичного та 
дитячого харчування). Виготовляють також соєве 
борошно, соєве молоко, олію. У Росії у продукти 
також додають різні ГМ-добавки. 

Оскільки Росія є найбільшим торговим парт-
нером України і з урахуванням того, що, відповідно 
до положень з використання ГМО, які зареєст-
ровані в одній країні, вони можуть без оцінки 
безпеки використовуватися в іншій країні і ГМ-
культури можуть без спеціального контролю пере-
тинати митну територію і вільно використовува-
тися в Україні. Міністерство охорони здоров'я, 
згідно з законом № 1103-V від 31 травня 2007 року, 
здійснює державну реєстрацію ГМО, але до цих пір 
не зареєстрована жодна ГМ-культура. 

За повідомленням експерта аграрних ринків 
УКАБ Олександра Вержиховського, легального ви-
робництва ГМО в Україні немає, а скільки їх ви-
робляється, використовується і завозиться неле-
гально – він не повідомив, однак зазначив, щоб 
впоратися з цим явищем необхідно якомога швид-
ше зареєструвати ГМО в установленому законом 
порядку, але так, щоб не вводити їх на український 
ринок, а вивезти з "тіньового" обігу в законну 
сферу. 

Цей крок означатиме, що Україна виконує 
підписану міжнародну угоду про відповідальність 
за використання і переміщення ГМО. 

Аналізуючи динаміку розвитку світового ринку 
ГМ-культур за 16 років, слід зазначити, що поши-
рення їх у світі відрізняється високими темпами і 
навіть дещо агресивно. Які для цього є підстви? 
Прихильники виробництва і використання ГМ-
культур – це компанії-виробники. Вони мотивують 
свої дії необхідністю збільшення продовольства 
для населення планети і, особливо, для голодую-
чих. Звичайно, ця проблема існує і буде існувати в 
перспективі. До 2050 року населення планети 
збільшиться до 9 мільярдів людей, а кількість голо-
дуючих подвоїтися і складе 1,8 мільярд чоловік. 
Але аналітики та експерти вважають, що вироб-
ництво і використання ГМО компанії мотивують 
зовсім не турботою про голодуючих, а перш за все 
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власними комерційними інтересами. Компанія 
"Монсанто" сьогодні контролює 80% світового 
ринку ГМО. За 10 років прибуток її тільки від 
вирощування ГМ-культур збільшився в 100 разів, а 
очікуваний прибуток від продажу їх в 2010 році 
повинен скласти $25 млн.  Тому великі компанії 
США намагаються всілякими способами просунути 
на ринки свою продукцію і в тому числі на ринок 
України. Про це свідчать деякі факти. 

У 1997-1999 роках компанія "Монсанто" роби-
ла спроби висаджувати в Україні ГМ-картоплю. За 
підтримки українських чиновників їй вдалося 
розпочати цю програму, але вона була закрита. У 
2009 році була спроба включити до Реєстру 
України генетично модифіковану сою. Вона також 
була відхилена з мотивів недостатньої інформації 
про її безпечність для здоров'я людини. Компанія 
"Монсанто" на цьому не заспокоїлася і, за даними 
аналітичного звіту компанії Da Vinci AG Analytic 
Group, в минулому році Україну відвідала делегація 
на чолі з президентом компанії Х'ю Грантом з 
метою створення біотехнологічних високопродук-
тивних сортів і гібридів кукурудзи, а також від-
криття для цього селекційної станції кукурудзи і 
біотехнологічних центрів з питань рослинництва. 
Аграрії України припускають, що в країні скоро 
почнеться інформаційна компанія в захист ГМО. 
Невідомо, чим закінчиться і ця спроба компанії 
"Монсанто". Річ у тім, що офіційно в Україні забо-
ронено вирощування ГМ-культур у відкритому 
ґрунті і дозволено вирощувати тільки декілька ГМ-
сортів технічної кукурудзи. 

Про агресивність компанії "Монсанто" свідчить 
ще одна подія. Згідно з повідомленням ресурсу 
"Російський Wiki Leaks", США і компанія "Мон-
санто" втручаються в інтереси країн ЄС. Посол 
США пропонує Держдепартаменту розробити сис-
тему заходів щодо жорсткого впливу на Францію, і 
в цілому на ЄС, за позицію стримування активного 
поширення ГМО на території ЄС і рішення про 
призупинення вирощування кукурудзи МОN 810 
від компанії "Монсанто" у Франції. На це предс-
тавницька група в Парижі рекомендує, щоб США 
визначила заходи, які завдадуть удару Європі і 
сфокусуються на винуватців. Франція рішення про 
призупинення вирощування кукурудзи МОN 810 
прийняла на підставі висновку наукових експертів 
Європейської організації з безпеки продуктів EFSA. 

Площі посівів ГМ-культур у світі значно збіль-
шуються, а в країнах Європи вони почали зменшу-
ватися і в майбутньому будуть жорстко регулюва-
тися, що пояснюється зниженням попиту на гене-
тично модифіковані продукти і посиленням анти-
біотехнологічного руху багатьох громадських орга-
нізацій. В результаті – в Європі в 2010 році виро-
щування ГМ-культур знизилося на 13%, а в деяких 
країнах значно більше. Наприклад, у Чеській Рес-
публіці – на 28%, в Румунії – на 75%, повністю за-
боронено – в Польщі, Австрії, Греції і частково у 
Франції, Німеччині, Болгарії. Заборонено повністю 
вирощування ГМ-культур і в інших країнах: Вене-
суелі, Алжирі, Беніні, Таїланді. У деяких країнах 

Азії і Африки заборонено ввезення на свої терито-
рії генетично змінених продуктів. 

Безперечно, виробництво ГМ-культур і харчо-
вих продуктів у світі розвивається і Україна не мо-
же бути поза світовим і європейськими ринками цієї 
продукції. За прогнозами аналітиків, до 2015 року 
загальна площа посівів ГМ-рослин у світі зросте до 
200 млн га і складе близько 14% усіх земель у світі, 
що обробляються [3]. У цьому процесі будуть 
брати участь більше 40 країн. Крім цього, спеціа-
лісти прогнозують, що питома частка всіх площ, на 
яких будуть вирощуватись ГМ-культури, у світовій 
структурі посівів складе по окремим видам від 10 
до 60%. Чим можна пояснити, що світовий ринок 
ГМ-продукції буде бурхливо розвиватись? Деякі 
експерти вважають, що це пояснюється, перш за 
все, комерційними інтересами компаній і корпора-
цій. Основними виробниками ГМ-продукції є 
транснаціональні корпорації – компанії Monsanto, 
Agr Еуо, Aventis, Novartis, Du Pont та ін. Аме-
риканська корпорація Monsanto сьогодні конт-
ролює 80% світового ринку виробництва ГМО. 
Monsanto та інші компанії спонсорують наукові 
розробки з генної інженерії і утримують дуже по-
тужні дослідницькі лабораторії. 

Протягом 10 років (1995-2005рр.) комерційний 
прибуток тільки від вирощування ГМ-культур 
збільшився у 100 разів. Обсяг продажу ТГ-культур 
у 2010 році має скласти $25 млн.  Можна сказати, 
що це, перш за все, вагомий і перспективний бізнес, 
а не, як стверджують деякі вчені і спеціалісти – 
благородні соціально-гуманітарні цілі, зокрема 
шлях до збільшення обсягів виробництва продо-
вольства аби уникнути загрози голоду. Продоволь-
ча криза може загостритися внаслідок збільшення 
населення земної кулі в 2050 році до 9 млрд чол. 

Професор Майк Гейл – провідний спеціаліст 
європейського незалежного центру досліджень у 
галузі рослин і мікробів стверджує, що генетична 
модифікація необхідна для збільшення продовольс-
тва і, якщо вона не буде використана, то світ зітк-
неться з продовольчою кризою вже через 15, а той 
через 10 років [5]. 

Сьогодні вчені, фахівці, керівники наукових 
установ розділились на прибічників і противників 
ГМО [6]. У Російській Федерації генну інженерію і 
виробників ГМ-продуктів підтримують, перш за 
все вчені академії медичних наук, Інститут харчу-
вання, Центр Біоінженерія РАН, Міністерство 
сільського господарства. В Україні багато вчених, 
провідних спеціалістів виступають проти ГМО. Во-
ни орієнтуються на результати досліджень деяких 
вчених, які стверджують, що ГМО завдають шкоду 
організму людини. 

Так, дослідження британської корпорації Сейнз-
бері і Маркс Спенсер, французької Корефо, санітар-
них служб Голландії, Швейцарії, Данії, Японської 
агропромислової корпорації Керін брюмері, а та-
кож доктора біологічних наук, провідного співро-
бітника Інституту вищої нервової діяльності і ней-
рофізіології Російської академії наук, члена еколо-
гічної жіночої Асамблеї ООН, експерта комітету 
Росія-НАТО з безпеки харчових ланцюгів І. В. Єрма-
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кової підтверджують, що споживання генетично 
модифікованої сої пацюками призводить до онко-
логічних захворювань, а також до значних змін 
імунної системи [6]. 

Мабуть, тому не випадково В003 вважає необ-
хідним проводити дослідження на безпечність ГМ-
продуктів перед тим, як випускати їх на ринок і 
проводити довгостроковий моніторинг з виявлення 
будь-яких небажаних, несприятливих впливів на 
організм. Виникає питання, чи все це виконується в 
Україні? 

У країнах ЄС продукти, які містять більше 
0,9% ГМО, дозволяють продавати через окремі 
відділи (місця) торгового підприємства і за цінами, 
значно нижчими, ніж продукти без ГМО. У торго-
вих підприємствах України таких відділів немає. 
ГМ-сировина і харчові ГМ-продукти продаються за 
такими ж цінами, що й продукти, які не містять 
ГМО. Це призводить до зайвих витрат  споживачів 
і є незаконним шляхом до збільшення прибутків 
підприємств. 

Виникає ще одне питання. Введено маркування 
спожиткової тари продуктів з позначкою „Без 
ГМО”. За повідомленням Міністерства охорони 
здоров’я в Україні функціонує 9 лабораторій у 
системі Держспоживстандарту і 17 – у системі Мі-
ністерства охорони здоров’я. Чи здатні ці лабора-
торії забезпечити експертизу на виявлення ГМО 
такого широкого асортименту товарів, які вироб-
ляються вітчизняними підприємства? 

 
3. Висновки 

Виробництво ГМ-культур і харчових продуктів, 
що містять трансгени, а також світовий і євро-
пейський ринок будуть зростати, а Україна не може 
бути ізольована від ринків цієї продукції зараз і в 
майбутньому. 

1. У деяких країнах створюються зони, вільні 
від ГМО. Основні вимоги до цих зон складаються з 
декількох пунктів: заборона на вирощування ГМО- 
культур, маркування продуктів, які містять ГМО, 
заборона використання ГМО в дитячому харчу-
ванні. 

2. Ще в 2007 році на засіданні круглого столу 
"Генетично модифіковані організми: міфи чи реаль-
ність" академік НАН України К.Ситник пропонував 
оголосити Україну вільною від трансгенів. При 
цьому стверджував, що класичних методів генети-
ки та селекції, розроблених в минулому столітті, 
цілком достатньо, щоб прогодувати населення 
України. Він також говорив про необхідність вив-
чення ГМО для того, щоб шукати в них корисність. 
Про рівень їх безпеки можна говорити через кілька 
поколінь. 

3. Ідея повної відмови України від ГМО не 
нова, вона зараз отримала більше прихильників 
серед учених, громадських діячів, політиків і тому 
дуже актуальна сьогодні. Вона може отримати під-
тримку депутатів Верховної Ради. 

4. У жовтні-листопаді 2009 року було зареєст-
ровано 2 відповідні законопроекти – № 5286 і  
№ 5286-1. Перший законопроект забороняє будь-
яке використання ГМО та продукції, отриманої з 
ГМО, крім їх виробництва для експорту. Також 
забороняється їх ввезення на митну територію 
України, за винятком товарів, які призначені для 
наукових досліджень. Другий законопроект більш 
радикальний, тому що проголошує територію 
України вільну від ГМО, у тому числі забороняє 
виробництво ГМО-продукції. При цьому особи, 
винні в порушенні норм даної заборони, несуть 
цивільну адміністративну, дисциплінарну або кри-
мінальну відповідальність. Безумовно, такий закон, 
якщо він буде прийнятий, всі громадяни України 
сприймуть зі схваленням.  

У цій статті викладено результати окремого 
невеликого дослідження з даної проблеми. Наукову 
роботу з цієї проблеми ми будемо продовжувати з 
метою видання всіх досліджень у вигляді окремої 
книги. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. С. GM Groups: Global Status // C. James Of 
Commercialized Biotech. ISAAA Brief №35. Ithaka, 
N.Y., 2006.–P.120. 

2. Генетически модифицированные источники 
пищи: оценка безопасности и контроль / [под ред. 
В. А. Тутельяна].– М.: Издательство РАМН, 2007. – 
444 с. 

3. Brookas G., Barfood P. GM Grops: The First 
Ten Years - Global Socio- Economic and Environment 
Impacts. ISAAA Brief №36. Ithaka, N.Y., 2006.–
Р.132. 

4. Дымань Т. Н. Питание человека в XXI веке / 
Т. Н. Дымань, С. И. Шевченко. – К.: Либра, 2008. – 
112 с. 

5. Лавров И. Е. Генетически модифициро-
ванные продукты / И. Е. Лавров. - М. : ACT; СПб: 
Сова, 2007. – 156 с. 

6. Пономарьов П. Х. Генетично модифікована 
продовольча сировина і харчові продукти вироб-
лені з її використанням: навчальний посібник /  
П. Х. Пономарьов, І. В. Донцова. – К. : Центр 
учбової літератури, 2009. – 126 с. 

 



 

 32

УДК 664.36 
Родак О. Я. 

 
НАПРЯМКИ ПОЛІПШЕННЯ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ СПРЕДІВ 

 
Анотація. Розглянуто основні напрямки поліпшення біологічної цінності спредів на сучасному 

етапі. Досліджено вплив нетрадиційних олій: лляної і червоної пальмової на  показники біологічної цін-
ності спредів. Доведено доцільність використання лляної та червоної пальмової  у рецептурах спредів 
підвищеної біологічної цінності. 

Ключові слова: біологічна цінність, спреди, лляна олія, червона пальмова олія, жирнокислотний 
склад, вітамін Е, каротиноїди 
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WAYS OF IMPROVING THE BIOLOGICAL VALUE OF SPREADS 

 
Summary. The basic directions of improving the biological value of spreads are considered today. The 

influence of alternative oils such as: flaxseed and red palm on the indicator of biological value of spreads are 
studied. The expedience of using of flaxseed and red palm oils in recipes of spreads of higher biological value has 
been proved. 

Keywords: biological value, spreads, flaxseed oil, red palm oil, fatty acid composition, vitamin E, carotenoids  
 

1. Вступ 
Основним завданням у сфері виробництва хар-

чових жирів різноманітного призначення є ство-
рення повноцінних, високоякісних жирових про-
дуктів із урахуванням їх біологічних властивостей 
та метаболізму в організмі [1].  

Напрямки створення функціональних жирових 
продуктів передбачають: 

- забезпечення збалансованого жирнокислот-
ного складу; 

- відсутність трансізомерів жирних кислот; 
- підвищення біологічної цінності шляхом зба-

гачення вітамінами, фосфоліпідами, фітостеринами 
та іншими біологічно цінними інгредієнтами [2–3]. 

На сьогодні технологія виробництва спредів 
дозволяє змінювати не тільки склад жирової осно-
ви, завдяки комбінації молочного жиру з рослин-
ними, а й всю рецептуру продукту відповідно до 
вимог фізіологів [3]. 

 
2. Огляд літературних джерел 

Значний внесок у створення спредів підвищеної 
біологічної цінності зроблено науковцями ВНДІМС 
під керівництвом д.т.н. Ф. А. Вишемірського, Л. В. Те-
рещук, Т. П. Арсеньєвою, Л. І. Степановою та ін. 
[4–7]. Однак в Україні, можливість вирішення 
проблеми поліпшення біологічної цінності спредів 
за рахунок використанням нетрадиційних видів 
олій та природних добавок вивчалась не достатньо. 
На вітчизняному ринку асортимент спредів предс-
тавлено переважно продукцією, до складу якої 
входять гідрогенізовані жири з високим вмістом 
насичених жирних кислот і трансізомерів жирних 
кислот із доданням штучних харчових добавок. 
Тому актуальною є розробка рецептур нових спре-
дів підвищеної біологічної цінності. 

Метою наших досліджень є розробка нових 
спредів підвищеної біологічної цінності за рахунок 
використання нетрадиційних олій. 

 
3. Результати досліджень 

Нами розроблено та виготовлено в промис-
лових умовах ТзОВ “Спеціал” спред “Каротиново-
брусничний”, жирова основа якого, крім 50% мо-
лочного жиру та 35% пальмової олії, додатково міс-
тить 5 % червоної пальмової та 10% лляної олії. 

Лляна олія є цінним джерелом ессенціальних 
поліненасиченими жирними кислотами групи ω-3 і 
вітаміну Е, який має антиоксидантні властивості 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Вміст основних біологічно активних речовин 
у лляній олії 

 

Найменування речовини Вміст, мг / 
100 г 

фосфатидилхолін 36,5 
токофероли, в сумі 56,3 
β-каротин 0,21 
лютеїн + зеаксантин 2,28 
убіхінон (кофермент Q 10) 0,37 
ПНЖК групи ω-3 35 – 65  
 
Наукові клінічні дослідження показують, що 

ПНЖК групи ω-3, які входять до складу лляної олії, 
позитивно впливають на організм під час різно-
манітних захворювань. Зокрема, вони знижують 
кров’яний тиск і високий рівень холестерину у кро-
ві. Комплекс ω-3 жирних кислот ефективний у ліку-
ванні та профілактиці артритів. Лляна олія лікує 
астму на ранніх стадіях, допомагає знизити алер-
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гічну реакцію. Вона корисна за наявності різнома-
нітних запальних процесів, допомагає ниркам виво-
дити натрій і воду, полегшує лікування захво-
рювань шкіри та позитивно впливає на її стан. 
Також лляна олія допомагає у разі розсіяного скле-
розу, діабету, ожиріння, ω-3 жирні кислоти необ-
хідні для профілактики зору (сітківка ока), поси-
лення функцій надниркової залози [8]. 

Червона пальмовоа олія торгової марки “Злата 
Пальма Еxclusive” містить у своєму складі різнома-
нітні формами каротиноїдів, токоферолів, токотри-
єнолів і кофермент Q10 (табл. 2) [9].   

У Росії під керівництвом д.м.н. О. Клочкова 
проведено клінічні дослідження ефективності чер-
воної пальмової олії “Злата Пальма Еxclusive” для 
лікування хворих із метаболічними захворюван-
нями. Доведено, що ця олія має антиоксидантну, 
атерогенну, гіпоглікемічну, імуностимулюючу дію 
і може бути рекомендована для лікування хворих 
атеросклерозом, серцево-судинними захворювання-
ми, цукровим діабетом, метаболічним синдромом, 
ожирінням, а також  як профілактичний засіб цих 
соціально важливих захворювань [10]. 

За результатами органолептичної оцінки нами 
встановлено, що раціональною часткою червоної 
пальмової олії у жировій основі  спреду “Каро-
тиново-брусничний” є 5%. Така концентрація олії 

дозволяє отримати продукт із жовтим, характерним 
для вершкового масла літнього періоду кольором, 
без використання барвників. 

 
Таблиця 2 

Вміст основних біологічно активних речовин 
у червоній пальмовій олії “Злата Пальма 

Еxclusive”   
 

Найменування речовини Вміст, мг / 100 г 
каротиноїди, в сумі 52,5 
токофероли, в сумі 67,5 
токотриєноли, в сумі 22,5 
убіхінон (кофермент Q 10) 5,4 

 
Заміна у жировій основі спреду “Каротиново-

брусничний” 15% пальмової олії на 10% лляної та 
5% червоної пальмової значно підвищило біоло-
гічну цінність спреду: кількість незамінних поліне-
насичених жирних кислот, у порівнянні з конт-
ролем, зросла на 47,4% (табл. 3). 

Споживання 50 г спреду “Каротиново-бруснич-
ний” забезпечує задоволення добової потреби в 
лінолевій та α-ліноленовій кислоті приблизно на 39 
і 40% відповідно. 

Таблиця 3 
Жирнокислотний склад спредів 

р≤0,05, n=5 
 

Контроль Спред  “Каротиново-
брусничний” 

Найменування показника 

г/100 г % г/100 г % 
Насичені жирні кислоти 37,10 56,85 34,23 52,43 
у тому числі: 
С12:0  (лауринова) 

 
2,10 

 
3,21 

 
2,03 

 
3,12 

С14:0 (міристинова) 6,381 9,77 6,04 9,25 
С16:0 (пальмітинова) 17,88 27,39 16,46 25,21 
С17:0 (маргаринова) 0,51 0,77 0,47 0,72 
С18:0 (стеаринова) 6,54 0,72 5,62 8,60 
 Мононенасичені жирні кислоти 21,06 32,26 20,58 31,53 
у тому числі:  
С18:1 (олеїнова) 17,35 26,58 17,55 26,89 
Поліненасичені жирні кислоти 7,10 10,89 10,47 16,04 
у тому числі: 
С18:2 (лінолева) 6,01 9,21 8,60 13,18 
С18:3 (α-ліноленова) 0,46 0,70 1,19 1,82 
С20:4 (арахідонова) 0,27 0,41 0,33 0,51 
Вміст трансізомерів жирних кислот 0,15 0,23 0,14 0,21 

Задоволення добової потреби в основних ПНЖК, % за умови споживання 50 г спредів 
лінолева кислота 27,32 39,09 
α-ліноленова кислота 15,33 39,66 

 
Сьогодні серйозною проблемою для спожи-

вачів є високий вміст трансізомерів жирних кислот 
у жирових продуктах, що безпосередньо пов’язано 
з розвитком таких захворювань як онкологічні, 
серцево-судинні, цукровий діабет та ін.  

Масова частка трансізомерів жирних кислот в 
усіх зразках нових спредів не перевищувала 1 %, 
що відповідає не лише вітчизняним, а й євро-
пейським нормам.  

Основні показники біологічної цінності жи-
рової основи спредів наведені в табл. 4.  

Таблиця 4 
Показники біологічної цінності жирової 

основи спре дів 
 

 
Найменування спреду 

Співвідношення “ідеальний” жир контроль спред “Каротиново-
брусничний” 

МНЖК:ПНЖК:НЖК 1:1:1 1:0,34:1,76 1:0,51:1,66 
ПНЖК:НЖК 0,2 – 0,4 0,19 0,31 

С18:2:С18:1 >0,25 0,35 0,49 
С18:2:С18:3 >0,7 13,12 7,26 
ω-6:ω-3 3:1 – 10:1 13,71:1 7,54:1 
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У співвідношенні між МНЖК:ПНЖК:НЖК у жиро-
вій основі нових спредів частка насичених жирних 
кислот перевищує вміст поліненасичених. Однак 
під час проектування жирової основи для спредів 
враховується нормативний показник, що визначає 
температуру її плавлення: не нижче ніж 27 °С. Це 
означає, що значну частку жирової основи спредів 
повинні становити тверді за кімнатної температури 
тригліцериди. Такі тригліцериди, які вміщують пе-
реважно насичені жирні кислоти, наявні у паль-
мовій олії. Інші показники біологічної цінності жи-
рової основи спреду “Каротиново-брусничний” наб-
лижаються до вимог “ідеального” жиру. 

Рослинні олії, що входять до складу спредів, є 
цінним джерелом біологічно активних сполук, 
перш за все, вітаміном Е та каротиноїдами. 

Каротиноїди – ефективний профілактичний за-
сіб від онкологічних і серцево-судинних захворю-
вань, захищають організм від дії радіації. Як анти-
оксиданти каротиноїди сповільнюють процеси ста-
ріння організму, знижують ризик розвитку катарак-
ти очей та інших захворювань, пов’язаних із шкід-
ливою дією прооксидантів [11]. 

Вітамін Е бере участь у регулюванні репродук-
тивної функції, забезпечує нормальний розвиток 
ембріону, регулює роботу ендокринної системи, зміц-
нює м’язи та нервові клітини. Вітамін Е виконує не 
лише вітамінну, але й антиоксидантну функцію, тому 
застосовується для профілактики онкологічних захво-
рювань, під час радіаційної і хімічної дії на організм.  

Токофероли регулюють інтенсивність вільнора-
дикальних реакцій у живих клітинах, попереджують 
окиснення ненасичених жирних кислот у ліпідах 
мембран, впливають на біосинтез ферментів [12].  

Додання до складу спреду “Каротиново-брус-
ничний” лляної та червоної пальмової олії дозво-
лило підвищити вміст у ньому вітаміну Е в 2,4 раза, 
у порівнні з спредом без цих добавок. Заміна 5% 
пальмової олії на червону пальмову в складі жиро-
вої основи спреду “Каротиново-брусничний” сприяло 
збільшенню в готовому продукті каротиноїдів у 3,8 
раза (рис. 1) 

За умови споживання 50 г спреду “Каротиново-
брусничний” задоволення добової потреби у віта-
міні Е становить 30%, а в каротиноїдах – 21% від-
повідно. 
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Рис. 1. Вміст вітаміну Е та каротиноїдів у 

спредах 

4. Висновки 
Таким чином, аналіз отриманих результатів 

досліджень показав, що додання до складу нових 
спредів лляної та червоної пальмової олій сприяло 
поліпшенню їх жирнокислотного складу та  підви-
щенню вмісту каротиноїдів і вітаміну Е. Відсут-
ність у жировій основі спредів  гідрогенізованих 
жирів забезпечило мінімальний вміст трансізомерів 
жирних кислот у готовому продукті. 

 
5. Перспектива подальших досліджень 

У подальшому буде розроблено нові емульсійні 
жирові продукти з включенням до їх складу не-
традиційних олій та досліджено вплив олій  на 
біологічну цінність продукту. 
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ВПЛИВ АНТИОКСИДАНТНИХ ДОБАВОК НА СТАБІЛІЗАЦІЮ 

ОКИСЛЮВАЛЬНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ЖИРІВ 
 

Анотація. Розкрито вплив антиоксидантних добавок на окислювальні перетворення в жирах, 
виявлено найкращі антиоксидантні властивості у сполуках квітів дивини густоквіткової і виноградного 
насіння. 

Ключові слова: жири, жирнокислотний склад, продукти окислення, антиоксиданти 
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IMPACT ANTIOXIDANT SUPPLEMENTS TO STABILIZE REDOX 
TRANSFORMATIONS FATS 

 
Summary. Reveals the impact of antioxidant supplementation on oxidative conversion into fats, is reveated 

the best antioxidant compounds in flower oddities hustokvitkovoyi and grape seeds are found. 
Keywords: fat, fatty acid composition, oxidation products, antioxidants 

 

1. Вступ 
Жири, які передбачені рецептурами у борош-

няних кондитерських виробах, відіграють важливу 
роль у харчуванні людини. Значна увага в процесах 
обміну речовин і засвоєння їжі відводиться жирним 
кислотам. Жири, що входять до рецептурного скла-
ду харчових продуктів, завдяки особливостям хі-
мічного складу та фізико-хімічних властивостей, 
можуть знижувати якість виробів під час збері-
гання. Тому особливо актуальним у процесі вироб-
ництва, транспортування, зберігання, реалізації є 
створення таких умов, які б забезпечили збере-
женість якості виробів. 

Однією з основних причин псування жирів і 
жировмісних продуктів є окислювальне прогіркан-
ня, що зумовлює погіршення органолептичних влас-
тивостей продукції і руйнування фізіологічно важ-
ливих компонентів (каротиноїдів та ін.). 

Найчастіше жировмісні кондитерські вироби 
піддаються автоокисленню. Воно проявляється у 
змінах органолептичних властивостей залежно від 
складу жирних кислот відповідних ліпідів. Під 
впливом самоокислення змінюються ненасичені 
жирні кислоти (лінолева, арахідонова, ліноленова), 
частина з яких не може синтезуватися організмом і 
є життєво необхідними [1]. 

Антиоксиданти гальмують процес окислення 
жиру і перевагу надають природним сполукам. 
Більшість із них знаходиться в доступній для зас-
воєння формі. До натуральних антиоксидантів від-
носять токофероли, флавоноїди, таніни, каротин, 
вітамін D, амінокислоти та ін. 

Природні антиоксиданти, наприклад, токофе-
роли, фосфоліпіди, лецитин підвищують харчову 
цінність продуктів, деякі мають лікувальні власти-
вості. Тому, в багатьох країнах світу намагаються 
використовувати натуральні антиоксиданти.  

Стійкість проти окислення залежить від сту-
пеня ненасиченості жирів і олій та вмісту в них 
токоферолів. Запобігти окисленню жирів та олій у 
харчових продуктах можна використовуючи суміші 
токоферолів замість штучних антиоксидантів. У ре-
цептурах  широко використовують суміші токофе-
ролів (Е 306), -токоферол (Е 307), -токоферол  
(Е 308), -токоферол (Е 309), лецитин (Е 322) [2].  

На оливковій олії встановлено, що α – токо-
ферол є більш ефективним, порівняно з іншими 
антиоксидантами, внаслідок інгібування утворення 
гексаналя. α-Дифеноли (кавова кислота) і, меншою 
мірою, заміщені дифеноли (ферулова і ванілінова 
кислоти) виявляють більшу активність, порівняно з 
монофенолами [3]. 

Встановлено, що за низьких концентрацій 
0,003-0,004 % і температурі 22 °С стабілізуюча дія 
зростає від кверцетину до моріну, і потім до α-
токоферолу. За 90 °С морін є більш ефективним 
антиоксидантом, ніж кверцетин, а α-токоферол має 
найбільш ефективну дію. З підвищенням концент-
рації α-токоферолу за 22 °С його дія знижується, а 
інших речовин - посилюється [4]. 

Актуальність відбору сировини зростає з поя-
вою на ринку нових видів жирів, різноманітних 
борошнистих композиційної сумішей, які можуть 
включати порошки лікарсько – технічної сировини  
або фруктів чи ягід.  

Метою дослідження є пошуки антиоксидантів і 
синергістів для гальмування окислення жирів, які 
використовуються у рецептурах борошняних кон-
дитерських виробів. 

 
2. Результати досліджень 

Нами досліджено антиоксидантні властивості 
рослинних добавок на жировій основі маргарину 
„Сонячний” і кокосовій олії.  
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Насіння винограду поки що використовується 
не раціонально. Більше 80 % виноградних вичавок, 
в яких міститься до 26 % виноградного насіння, іде 
на корм тваринам або у відходи. Насіння винограду 
сорту Ізабелла багате фенольними сполуками, мік-
роелементами, вітамінами, ліпідами з високою фі-
зіологічною дією. Фенольні сполуки представлені 
низькомолекулярними і високомолекулярними та-
нінами та лігнінами. Основними речовинами з ан-
тиоксидантною активністю у виноградному насінні 
є кверцетин, рутин і кемпферол.  

Дивина густоквіткова (Verbascum thapsiphorme) 
містить широкий спектр біологічно активних 
речовин, таких як іридоїдні глікозиди, флавоноїди, 
алкалоїди, кумарини, стероїдні і тритерпенові сапо-
ніни та інші сполуки. Із вказаних груп найбільше 
зацікавлення у науковців викликають іридоїди, 
перш за все як важливий хемотаксономічний фак-
тор рослин роду дивина.  Найчастіше у рослинах 
дивини густоквіткової зустрічаються такі іридоїди, 
як аукубін, каталпол, гарпагід та їх похідні, які на-
лежать до С-11-нор-глікозидів. Якісними реакціями 
і хроматографічними методами аналізу фракцій із 
водноспиртового екстракту квітів дивини, встанов-
лено, що переважаючими групами біологічно ак-
тивних речовин у цій сировині, крім іридоїдів, є 
полісахариди, фенольні сполуки (флавоноїди і фе-
нолкарбонові кислоти), дубильні речовини.  

Лецитин є потужним антиоксидантом, поперед-
жає утворення високотоксичних вільних радикалів 
в організмі. За умов дефіциту лецитину, знижується 
ефективність впливу лікарських препаратів. Неста-
ча лецитину може призвести до погіршення стану 
здоров'я, Викликати втрату пам’яті, хворобу Паркі-
сона, розсіяний склероз та інші нервові захворю-
вання. 

Аскорбінова кислота відновлює іони металів, 
які входять до складу багатьох ферментів, та вико-
нує антиоксиданту функцію, нейтралізуючи вільні 
радикали. Аскорбінова кислота потужний анти-
оксидант. Вона відіграє важливу роль у регуляції 
окисно-відновних процесів, бере участь у синтезі 
колагену та проколагену, обміні фолієвої кислоти 
та заліза, а також синтезі стероїдних гормонів та 
катехоламінів.  

Нами досліджено антиоксидантні властивості 
рослинних добавок на жировій основі маргарину 
„Сонячного” і кокосовій олії. Для жирової основи 
маргарину використали порошок насіння винограду 
у концентраціях 0,2, 0,5, 1,0 % до маси жиру окре-
мо, і в суміші з аскорбіновою кислотою (0,1 %) або 
лецитином (0,1 %). 

Дослідження проводили прискорено – кінетич-
ним методом протягом 10 діб за температури 
(98±2) С з вільним доступом кисню. Внесені до-
бавки не відобразилися на органолептичних власти-
востях жиру. Якість жиру контролювали за накопи-
ченням первинних продуктів окислення і вільних 
жирних кислот, карбонільних сполук, альдегідів.  

Вплив добавки з тонкодисперсного порошку 
виноградного насіння на зміну перекисного числа 
жирової основи маргарину Сонячний наведено на 
рис. 1. Початкове перекисне число жирової основи 
становило 0,011 % J2.  

В жировій основі маргарину Сонячний кіль-
кість пероксидів у контрольному зразку збільшу-
валась з перших діб зберігання (рис. 1). Захисні 
властивості внесених добавок помітні після 2 діб збе-
рігання. На десяту добу зберігання ефективність по-
рошку насіння винограду 1,0 % становила 1,8 раза, 
тоді як порошку насіння винограду 0,2 % з лецити-
ном досягла 1,96 раза, а порошку насіння вино-
граду 0,2 % з аскорбіновою кислотою – 1,3 раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Вплив антиоксидантів порошку насіння ви-
нограду на зміну перекисного числа жирової основи 
маргарину Сонячний за температури (98  2)  С 

 
На дванадцяту добу зберігання жиру вміст 

первинних продуктів окислення у контрольному 
зразку був у 1,2 раза вищим, ніж у жирі із вне-
сенням порошку насіння винограду 0,2 %. Найвищу 
антиоксидантну дію проявила суміш порошку на-
сіння винограду 0,2 % та лецитину 0,1 %. Виходячи 
з отриманих результатів, як антиоксидант доцільно 
використовувати порошок насіння винограду в поєд-
нанні з лецитином і/або аскорбіновою кислотою. 

Ефективним є використання інших рослинних 
добавок, серед яких порошок дивини густоквітко-
вої, особливо в поєднанні з аскорбіновою кислотою 
і лецитином. Динаміка перекисного числа у коко-
совій олії наведена на рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис 2. Вплив сполук порошку квітів дивини на 

зміну перекисного числа кокосової олії за 
температури (98  2)  С 
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Низька концентрація порошку квітів дивини 
мало впливала на інтенсивність окислення кокосо-
вої олії. Ефективною виявилась антиоксидантна дія 
сполук в 1,0 % порошку квітів дивини. Після двох 
діб зберігання містилося в 5 разів менше перок-
сидів, ніж у котрольному зразку, на шосту добу – в 
3,4 раза, на кінець зберігання - в 2 рази. 

У зразках кокосової олії в поєднанні з порош-
ком квітів дивини (0,2 %), лецитину та аскорбінової 
кислоти (по 0,1 %) найбільш помітна дія синер-
гістів. Ця закономірність спостерігається протягом 
всього зберігання і становить на четверту добу в 
12,8 і 10 раза менше, ніж у контролі, на десяту – в 
2,7 і 2,4 раза, на дванадцяту добу – в 2,4 і 2,1 раза. 
Наявність значної кількості фенольних сполук у 
використаних рослинних добавках ефективно галь-
мує окислювальні процеси у дослідних жирах.  

Внесені добавки суттєво впливали на накопи-
чення продуктів гідролізу. Зміна кислотного числа 
спостерігалась із четвертої доби досліджень (табл. 1).  

Після чотирьох діб зберігання кількість вільних 
жирних кислот була найменша у зразку із внесен-
ням суміші порошку квітів гібіскусу (0,2 %) і ас-
корбінової кислоти (0,1 %) – 0,62 мг КОН, що наб-
лижено до початкового значення досліджуваного 
зразка жирової основи маргарину. Внесення порош-
ку насіння винограду та квітів дивини (по 0,5 %) 
дещо повільніше гальмували процеси гідролізу 
жиру і становили 1,09 та 1,02 мг КОН відповідно. 

 
 

Після 12 діб зберігання практично у всіх 
дослідних зразках продукти гідролізу накопичува-
лись повільніше. Найменша різниця у величині 
кислотного числа спостерігалась у зразках з порош-
ками та синергістами і становила в поєднанні з 
аскорбіновою кислотою для насіння винограду  
1,8 раза, квітів дивини –1,5 раза.  

Глибину окислювальних перетворень у жирах 
можна простежити за накопиченням карбонільних 
сполук, що реагують з бензидином.  

У контрольному зразку за період з 3 по 6 добу 
кількість карбонільних сполук збільшилась в  
1,6 раза, а на заключному етапі зберігання – понад 
4,2 раза. На шосту добу зберігання у зразках з 
виноградним насінням і квітами дивини (0,2 %) 
різниця між контролем становила 1,72 та 1,17 раза. 
На кінець зберігання вказані добавки сповільнюва-
ли накопичення карбонільних сполук, які реагують 
з бензидином, в 1,3 і 1,6 раза. Антиоксидантна дія 
використаних добавок проявляється і в накопичен-
ні моно- і диальдегідів, що реагують з тіобарбіту-
ровою кислотою. 

 
3. Висновки 

Найкращі антиоксидантні властивості на жиро-
вій основі маргаринів „Сонячний” і олії кокосовій 
проявили сполуки квітів дивини густоквіткової і 
виноградного насіння у кількості 0,2, 0,5 і 1,0 % до 
маси жиру окремо та в поєднанні з синергістами. 
Кращими синергістами були аскорбінова кислота і 
лецитин. 
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Таблиця 1
Зміна кислотного числа жирової основи маргарину Сонячний за температури (98  2)  

С, мг КОН/гр≤0,05, n=3 
 

Тривалість зберігання, діб Добавки, % до маси жирової основи 
4 8 12 

Контрольний зразок 0,99 ± 0,04 1,73 ± 0,06  2,34 ± 0,07 
Насіння винограду, 0,2 0,93 ± 0,04 1,08 ± 0,04 1,29 ± 0,06 
Насіння винограду, 0,5 1,09 ± 0,04 1,03 ± 0,05 1,08 ± 0,05 
Насіння винограду, 1,0 0,79 ± 0,05 0,86 ± 0,05 1,29 ± 0,08 
Насіння винограду, 0,2+аскорбінова кислота, 0,1 0,88 ± 0,06 1,12 ± 0,06 1,31 ± 0,07 
Насіння винограду, 0,2 + лецитин, 0,1 0,91 ± 0,03 0,89 ± 0,05 1,17 ± 0,06 
Квіти дивини, 0,2 1,28 ±  0,04 1,54 ± 0,04 1,85 ± 0,06 
Квіти дивини, 0,5 1,02 ± 0,04 1,21 ± 0,05 1,58 ± 0,06 
Квіти дивини, 1,0 0,98 ± 0,05 1,22 ± 0,06 1,44 ± 0,07 
Квіти дивини, 0,2+аскорбінова кислота, 0,1 0,91 ± 0,06 1,22 ± 0,06 1,55 ± 0,08 
Квіти дивини, 0,2 + лецитин, 0,1 0,89 ± 0,04 1,11 ± 0,06 1,43 ± 0,07 
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ДОСЛІДЖЕННЯ БОРОШНЯНИХ ВИРОБІВ З НЕТРАДИЦІЙНОЇ 

СИРОВИНИ  
 

Анотація. Розглянуто можливості поліпшення споживних властивостей борошняних виробів з 
додаванням ягід ірги круглолистої  (Amelanchier ovalis). Як інновацію в якості нетрадиційної сировини 
використано кріогенне заморожування та дрібнодисперсне низькотемпературне подрібнення для вироб-
ництва замороженого пюре з ягід. Експериментально доведено, що булочка “Корисна з іргою” мала 
покращені реологічні властивості тіста, поліпшені споживні властивості. 

Ключові слова: борошняні вироби, ягоди, ірга, властивості, булочка, пюре з ірги 
 

Pavlyshyn M. 
 

THE STUDY ON THE FLOUR PRODUCTS MADE OF NON-
TRADITIONAL RAW MATERIAL 

 
Summary.The possibilities of improving the consumer properties of the flour products with added berries 

of Snowy Mespilus (Amelanchier ovalis) are considered. As innovation, a new raw material was used – cryogenic 
freezing and low-temperature fine grinding to produce frozen berry purée. It was experimentally proved that 
"Healthy with Snowy Mespilus" bun had improved rheological properties of dough and improved consumer 
properties. 

Keywords: flour products, berries, Snowy Mespilus (Amelanchier ovalis), properties, bun, Snowy Mespilus 
purée. 

 
1. Вступ 

Світова економічна криза, насиченість ринку 
харчовими продуктами, зростання культури спожи-
вання й поінформованості споживачів, формування 
нових поглядів на питання здорового харчування 
змінює думку про вітчизняну галузь харчової 
промисловості. На сьогоднішній день привабливий 
зовнішній вигляд, високі споживні властивості не є 
гарантією безпечності харчових продуктів. Між 
виробниками харчових продуктів існує жорстка 
конкурентна боротьба, тому науковці й практики 
шукають нові шляхи поліпшення якості, розширен-
ня асортименту і створення продуктів підвищеної 
біологічної цінності з використанням натуральної 
сировини. Вагомий внесок у наукове обґрунтування 
нових способів одержання і розробки прогресивних 
технологій функціональних добавок для харчових 
продуктів зробили вітчизняні вчені, зокрема нау-
ковці Харківського державного університету харчу-
вання і торгівлі (ХДУХТ): Р. Ю. Павлюк, В. В. По-
гарська, Н. В. Дібрівська, В. В. Яницький [1]. 

Обґрунтовуючи вибір добавки в рецептурі но-
вих хлібобулочних виробів, ми ставили перед со-
бою завдання одержати безпечні продукти з еколо-
гічно чистої місцевої нетрадиційної сировини най-
простішим способом. Перспективною сировиною з 
підвищеним вмістом біологічно активних речовин, 
у тому числі антоціанів є ягоди ірги круглолистої 
(Amelanchier ovalis) дикорослих і культурних видів, 
яка придатна для виробництва багатьох продуктів, 
зокрема і до хлібобулочних виробів. Біологічно 

активні добавки з ягід ірги можна використовувати 
у формі дрібнодисперсного порошку, пюре для бо-
рошняних виробів. Відомо, що ірга круглолиста, 
слабко розгалужена кущова рослина родини розо-
вих, не вибаглива до ґрунтів і кліматичних умов, 
росте практично у всіх регіонах України. Рослина 
представлена кількома видами, проте найбільш ра-
йонованими в Україні є два види – ірга круглолиста 
(Amelanchier ovalis) та ірга канадська (Amelanchier 
canadensis) [2]. 

 
2. Результати досліджень 

На матеріальній базі філії кафедри товарознавс-
тва та експертизи товарів ЛІЕТ – у Львівській ре-
гіональній державній лабораторії ветеринарної ме-
дицини нами досліджено споживні властивості сві-
жих ягід дикорослої культури ірги круглолистої 
(Amelanchier ovalis) та пюре з ірги, виготовленого 
за інноваційними технологіями. В ЛІЕТ спільно із 
вченими Харківського державного університету 
харчування і торгівлі розроблено технологію ново-
го наповнювача у формі пюре. Як інновацію ви-
користано кріогенне заморожування та дрібнодис-
персне низькотемпературне подрібнення для отри-
мання замороженого пюре з ягід ірги. Заморожу-
вання ягід проводили на кріогенному заморожувані 
за температури – 35оС в середині продукту. Нас-
тупне подрібнення заморожених відбувалося на 
низькотемпературному подрібнювачі за темпера-
тури – 10оС [3]. 
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Дослідження всіх зразків здійснювали в три-
кратній повторюваності, середнє значення відхи-
лення в експериментах наведено в табл. 1. За ре-
зультатами досліджень видно, що ягоди ірги круг-
лолистої (Amelanchier ovalis) є джерелом біологічно 
активних і смакових речовин, оскільки вони міс-
тять у своєму складі дубильні речовини, флавоно-
ли, у тому числі антоціани, стерини, аскорбінову 
кислоту, каротин, органічні кислоти, цукри, міне-
ральні сполуки, у т.ч. мікроелементи – мідь, сви-
нець і кобальт. Біологічно активні хімічні сполуки 
ірги є фізіологічно цінними для організму людини. 
Так, ягоди з ірги використовують як в’яжучий засіб 
для лікування захворювань шлунково-кишкового 
тракту, пов’язаних з порушенням травлення, а 
також як полівітамінний засіб для профілактики 
гіпо-, авітамінозів. 

Завдяки наявності в плодах β-ситостерину, 
який є антагоністом холестерину, їх вживають для 
профілактики атеросклерозу. У свіжих ягодах ірги 
круглолистої міститься до 30 мг% флавонолових 
глікозидів, які зосереджені в клітинах соку, вакуолі 
й оболонці. Вони й відповідають за формування 
фіолетового й червоно-синього кольору ягід. Вміст 
антоціанових сполук в ягодах залежить від виду 
сировини, кліматичних умов вирощування, часу 
збирання рослини, способу переробки рослини 
тощо. Експериментально доведено, що район виро-
щування не впливає на якісний склад антоціанів 
ірги, проте впливає на їх кількісний вміст. Пони-
ження температури й ступінь дозрівання сприяють 
збільшенню кількості флавонолових сполук в 
ягодах ірги. 

 

До фенольних сполук ірги належать поліфено-
ли (дубильні речовини – 0,5%), які на повітрі легко 
окислюються, перетворюючись на флобафени, що 
зумовлюють червонувато-коричневе забарвлення. 
Наявність дубильних речовин у кишечнику знижує 
вміст мікроорганізмів, запобігає дії токсинів, утво-
рює нерозчинні комплекси з іонами важких металів 
і виводить їх з організму. Вони також характери-
зуються антиоксидантними властивостями. 

Активною формою при комплексоутворенні є 
ангідроформа антоціанів ірги, яка під дією рН змі-

нюється. За кількісним вмістом антоціанів можна 
зробити висновок про ступінь зрілості ягід ірги. 
Цей показник свідчить про ефективність технології 
переробки ягід ірги, а також умови й терміни 
зберігання. Через електронну недостатність флаво-
ноли володіють сильною реакційною здатністю. Це 
призводить до зменшення стабільності в різних 
умовах технологічного процесу переробки, а також 
під час зберігання продукції. Внаслідок дегідратації 
антоціанів знижується якість барвника, погіршусть-
ся колір і втрачається біологічна цінність продукту 
[4]. 

Наноструктуроване пюре з ірги має інші влас-
тивості: в 2-2,5 рази більше низькомолекулярних 
БАР у вільному стані, ніж у свіжих ягодах.  

Інноваційна технологія переробки ягід за умов 
заморожування й низькотемпературного подрібнен-
ня сировини супроводжується процесами кріоде-
кструкції та механокрекінгу, які призводять до руй-
нування водневих зв’язків й індукційної взаємодії 
між БАР. Так у 2,5 раза більше вилучаються БАР із 
зв’язаних біополімерів і переходять у вільний стан 
[3]. 

Таким чином, нами експериментально доведе-
но, що ірга круглолиста є перспективною нетради-
ційною сировиною з підвищеним вмістом біоло-
гічно активних речовин для виробництва борошня-
них виробів. У промислових умовах ВАТ „Лівівсь-
кий хлібозавод №1” було вироблено експеримен-
тальну партію хлібобулочних виробів з додаванням 
ірги круглолистої у вигляді наноструктурованого 
пюре. Нами виготовлено булочку “Корисна з ір-
гою” з додаванням 98 кг на 1 т продукції нано-
структурованого пюре з ірги. 

Технологічна схема виробництва булочних ви-
робів наступна: інспекція вихідної сировини; підго-
товка сировини до виробництва; заміс тіста; форму-
вання тістових заготовок; випікання; транспорту-
вання і зберігання. 

Провівши дослідження, ми переконались, що 
розроблена нова рецептура булочки “Корисна з 
іргою” за всіма обов’язковими показниками якості 
відповідала вимогам стандарту. Експериментально 
доведено, що новий виріб мав покращені реологічні 
властивості тіста, поліпшені споживні властивості: 

Таблиця 1
Хімічний склад ірги круглолистої (Amelanchier ovalis) свіжої та у вигляді пюре 

 
Масова частка Біологічно активні  

хімічні речовини 
Од. вимірю- 

вання свіжі ягоди пюре з ірги 
1 2 3 4 

Сухі речовини % 24±0.5 54±0.5 
Дубильні речовини (за таніном) мг в 100 г 658,3±0.05 1390,4±0.5 
Антоціанові барвні речовини мг в 100 г 3203,4±0.5 6520,2±0.5 
Фенольні сполуки (за хлорогеновою кислотою) мг в 100 г 1050,6±0.5 2342,4±0.5 
Загальний вміст цукрів: моно- і дисахариди,  
з них редукуючих 

% 14±0.5 
4,6 

24±0.5 
5,2 

Органічні кислоти у перерахунку на яблучну кислоту % 064±0.2 1,04±0.2 
L-аскорбінова кислота мг в 100 г 65,3±0.2  142,2±0.2 
Провітамін А мг% 0,6±0.05  1,1±0.05 
Зольність % 1,8±0.05 1,8±0.05 
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добре пропечена, високо еластична, неволога кон-
систенція, з добре розвиненою рівномірно дрібною 
пористістю, характерна смаковитість з вираженим 
приємним ароматом і солодкуватим присмаком ягід 
ірги, підвищена біологічна цінність за рахунок БАР 
із лікувально-профілактичними властивостями, які 
вносяться з добавкою наноструктурованого пюре з 
ягід ірги круголистої. Фізико-хімічні показники 
якості булочки „Корисна з іргою” наведені в табл.2. 

В умовах конкурентної боротьби й входження 
України до СОТ, а також у період світової еко-
номічної кризи, надзвичайно важливим є питання 
ефективного виробництва високоякісних хлібобу-
лочних виробів вітчизняними виробниками. Тому, 
нами розраховано економічну доцільність й со-
ціальний ефект виготовлення булочки «Корисна з 
іргою». При розрахунку ефективності різниця між 
загальною сумою вартості сировини (на 1000 кг 
готового продукту) булочки “Корисна з іргою” та 
контрольного зразка становила 1527 грн. Отже, 100 г 
булочка “Корисна з іргою” подорожчає на 15 коп. 
(1527/1000/10 = 0.1527). Інші статті постійних і 
змінних витрат, які складають собівартість вироб-
ництва булочних виробів будуть однаковими як для 
виготовлення контрольного зразка, так і для вироб-
ництва нової булочки “Корисна з іргою”.  

Проте, незважаючи на незначне підняття ціни, 
виробництво булочки “Корисна з іргою” має важ-
ливе соціальне значення. Соціальна ефективність 
від впровадження в раціон харчування людини бу-
лочки „Корисна з іргою” проявляється в поліпшен-
ні стану здоров’я, підвищенні працездатності, змен-
шенні частоти захворювань серед них. Розроблення 
нової рецептури із внесенням оптимальної кіль-
кості наноструктурованого пюре з ягід ірги доз-
воляє підвищити біологічну цінність за рахунок хі-
мічних сполук із лікувально-профілактичними влас-
тивостями, розширити асортимент продукції, яка 
випускається ВАТ „Львiвський хлiбозавод №1”.  

Результати наукових досліджень впроваджені 
кафедрою товарознавства й експертизи товарів 
ЛІЕТ у навчальний процес з дисципліни „Товаро-
знавство харчових продуктів”, про що свідчить акт 
№1 від 26.04.2012 р. про впровадження результатів 
науково-дослідної роботи. 

 

3. Висновки 
Доведено, що ягоди ірги є відмінною сирови-

ною для харчової промисловості. Шляхом перероб-
ки їх у форму наноструктурованого пюре ВАТ 
„Львівський хлібозавод №1” виготовляє булочку 
“Корисна з іргою”, яка користується попитом на 
вітчизняному ринку хліба й булочних виробів 
внаслідок еластичності за якістю, тобто розумного 
співвідношення між ціною, корисності та якістю. 

Доцільно продовжувати дослідження для по-
дальшого впровадження на практиці раціональних 
технологій виготовлення харчових продуктів із 
додавання нетрадиційної сировини – ягід ірги круг-
лолистої. 
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Таблиця 2
Якість нової булочки „Корисна з іргою” 

 

Показники якості Одиниці вимірювання Значення 

Масова частка вологи % 35,5±0,5 
Титрована кислотність  У перерахунку на яблучну кислоту, °Т 9,5±0,5 
Масова частка жиру  У перерахунку на суху речовину, % 1.9±0,5 
Пористість м‘якушки % 51,0±0,5 
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Анотація. Подано порівняльну характеристику вимог до екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і виробів одягового та інтер’єрного призначення, регламентованих у вітчизняних та зарубіж-
них екологічних стандартах. Обґрунтовані пропозиції для подальшого вдосконалення цих нормативних 
документів.  
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STANDARDIZATION OF THE REQUIREMENTS FOR ECOLOGICAL 

SAFETY OF TEXTILES 
 

Summary. Comparative description of the requirements for Ecological Safety of textile materials and 
products for clothes and interior assignment regulated in domestic and international environmental standards is 
given. Suggestions for further improvement of these regulations are proved. 

Keywords: environmental safety, textiles, standardization, greening, standards and criteria of eco-safety 
 

1. Вступ 
Як свідчить аналіз вітчизняних і зарубіжних 

нормативних документів, рівень екологічної без-
печності текстильних матеріалів і виробів одяго-
вого, інтерєрного, технічного та спеціального призна-
чення визначається наступними основними чинни-
ками [1,2,3,4,5]: 

 рівнем екологічної безпечності текстильної 
сировини (волокон, ниток, барвників, апретів, текс-
тильно-допоміжних сполук та ін.) та екологічністю 
технологій її виробництва; 

 рівнем екологічної безпечності асортименту 
та властивостей текстильних матеріалів і виробів 
різних способів виробництва (тканого, нетканого, 
трикотажного, швейного, килимового, текстильно-
галантерейного) та цільового призначення; 

 станом стандартизації та обґрунтованості ви-
мог до рівня екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і виробів різних способів виробництва, 
призначення, будови та оброблення; 

 рівнем обґрунтованості вибору норм, кри-
теріїв і методів оцінювання екологічної безпечності 
текстильних матеріалів і виробів різного цільового 
призначення; 

 рівнем гармонізації вимог до екологічної без-
печності текстильних матеріалів і виробів, які за-
фіксовані у вітчизняних і зарубіжних екологічних 
стандартах. 

Метою дослідження є провести аналіз вітчизня-
них і зарубіжних екологічних нормативних доку-
ментів в галузі текстильного виробництва. Окрес-
лити пропозиції для подальшого вдосконалення 
цих документів. 

 
2. Результати досліджень 

Слід відзначити, що екологічні стандарти, які 
регулюють вимоги до екологічної безпечності текс-
тильної продукції в світі, поділяються на наступні 
три види [5]: 

 стандарти на норми і вимоги до екологічної 
безпечності готової текстильної продукції; 

 стандарти на вимоги до барвників і текс-
тильно-допоміжних сполук; 

 стандарти на норми і вимоги до екологічної 
безпечності технологій текстильного виробництва. 

При цьому як доповнення до загальних еколо-
гічних вимог міжнародного стандарту для всіх 
галузей промисловості "ISO 9001 для текстильної 
промисловості рекомендує три галузеві екологічні 
стандарти – Еко-Текс-100, Еко-Текс-1000 і ЕКО-
Текс-100 плюс" [5,6,7,8,9,10]. 

Слід зауважити, що на сьогодні Міжнародна 
екологічна організація Еко-Текс представлена в сві-
ті 39 сертифікованими інститутами, які видають 
ліцензії на відповідність текстильної продукції і 
технології вимогам наступних стандартів: 
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 Еко-Текс-100 – на текстильні матеріали і ви-
роби, що не містять шкідливих речовин; 

 Еко-Текс-1000 – текстильним підприємствам, 
що не забруднюють оточуюче середовище; 

 Еко-Текс-100 плюс – на текстильні матеріали 
і процеси, які є оптимальними з точки зору екології 
для людини і довкілля. 

За рівнем значимості екологічної безпечності 
текстильні матеріали і вироби в Еко-Текс-100 поді-
ляються на такі класи: 

 клас 1 – текстильні матеріали і вироби для 
дітей віком до 2-х років; 

 клас 2 – текстильні матеріали і вироби, які в 
процесі експлуатації безпосередньо контактують зі 
шкірою людини; 

 клас 3 – матеріали і вироби, які в процесі екс-
плуатації не мають прямого контакту зі шкірою; 

 клас 4 – декоративні матеріали (скатерки, 
штори, фіранки та інші). 

Матеріали і вироби названих класів відріз-
няються між собою за рівнем вимог до наявності в 
цих матеріалах тих чи інших шкідливих речовин 
(вільного формальдегіду, залишків важких металів і 
пестицидів та інших хімічних речовин). 

Аналізуючи вимоги до екологічної безпечності 
текстилю, зафіксовані в екологічних стандартах 
системи "Еко-Текс", Г.Е. Кричевський [11,12,13] 
відзначає, що система стандартів "Еко-Текс" скла-
дається з двох самостійних частин: "Еко-Текс-100" 
і "Еко-Текс-200". Причому  "Еко-Текс-100" містить 
вимоги до відповідних характеристик текстильних 
матеріалів і виробів (волокон, ниток, барвників, 
апретів, текстильних допоміжних сполук і інших), а 
також заборону на використання відповідних ре-
човин у технологіях їх виробництва (барвники, хі-
мікати та інші). В стандарті "Еко-Текс-200" описані 
методи кількісного оцінювання показників еколо-
гічної безпечності текстильних матеріалів і виробів, 
перерахованих в "Еко-Текс-100". При цьому обидві  
частини Еко-Текс (100 і 200) можуть застосову-
ватись тільки разом. При цьому особливістю сис-
теми "Еко-Текс" є те, що при оцінці рівня еколо-
гічної безпечності всі текстильні матеріали в залеж-
ності від жорсткості вимог до їх безпечності поді-
ляються на відповідні групи [12,14]: 

 дитячий асортимент (до них ставляться висо-
кі вимоги щодо наявності в них хімічних реаген-
тів); 

 асортимент виробів з текстилю, більша час-
тина якого в процесі експлуатації може контакту-
вати зі шкірою людини (це натільна та постільна 
білизна, сорочки, блузки, штани, спідниці та ін.); 

 асортимент виробів, які в процесі експлуа-
тації не контактують зі шкірою людини (верхній 
одяг – до його екобезпечності ставляться менші 
вимоги); 

 асортимент виробів інтерєрного призначен-
ня, які використовуються в житлових і адмініст-
ративних приміщеннях, на транспорті (для цих 
виробів в основному регламентуються вимоги до 
збереження заданих параметрів мікроклімату в цих 
приміщеннях). 

Успішне вирішення проблеми формування за-
даного рівня екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і виробів залежить, як відомо, від ба-
гатьох чинників, включаючи економічні. Це в умо-
вах загальної економічної кризи (особливо у віт-
чизняній текстильній і легкій промисловості) обу-
мовило значне відставання нашої країни у вирі-
шенні цієї міжгалузевої проблеми 

Розглядаючи регламентовані вимоги до рівня 
екологічної безпечності текстильних матеріалів і 
виробів, представляється доцільним зупинитись на 
більш детальній характеристиці особливостей фор-
мування цих вимог в міжнародному екологічному 
стандарті – Еко-Текс-100 [3,5]. Особливістю побу-
дови даного стандарту, як відомо, є те, що в ньому 
вперше обєднані в єдину систему всі норми і 
вимоги до екологічної безпечності текстильних ма-
теріалів і виробів різних способів виробництва, во-
локнистого складу та призначення, які раніше міс-
тились в окремих стандартах. 

Залежно від призначення текстильних матеріа-
лів і виробів стандарт Еко-Текс-100 обєднує окремі 
стандарти на наступні види текстильних матеріалів 
і виробів: 

101 – текстильні полотна (ткані, трикотажні, 
неткані) для одягу (за винятком дитячого); 

102 – нетекстильні (галантерейні) аксесуари для 
одягу для дорослих (ґудзики, "блискавки", пряжки, 
плечики, докладні неткані матеріали та інші); 

103 – одяг (за винятком дитячого); 
104 – текстильні полотна для дитячого одягу; 
105 – нетекстильні аксесуари для дитячого 

одягу; 
106 – дитячий одяг; 
107 – текстильні матеріали для покриття підлоги; 
108 – текстильні матеріали для покриття стін 

(гобелени); 
109 – меблеві, декоративні та гардинні полотна; 
110 – тканини для драпірування; 
111 – ковдри, подушки та їх наповнювачі; 
112 – постільна білизна, підкладкові матеріали, 

покривала; 
113 – матраци; 
114 – текстильні побутові матеріали (скатерти-

ни, рушники й інші) 
115 – пряжа та нитки для вязання виробів; 
116 – шкіра та шкіряний одяг (за винятком ди-

тячого). 
Слід зазначити, що стандарт Еко-Текс-100 рег-

ламентує вимоги до текстильних матеріалів і виро-
бів на всіх етапах їх виробництва, а саме: вирощу-
вання природних волокон, їх первинної переробки, 
прядіння і ткацтва, фарбувально-оздоблювального 
оброблення, виготовлення трикотажних і нетканих 
полотен, пошиття готових виробів. При цьому пе-
ревірці підлягають наступні показники: значення 
рН, вміст формальдегіду, вміст пестицидів, вміст 
пентахлорофенолу, наявність вільних важких мета-
лів (мишяку, ртуті, хрому, кобальту, нікелю), зас-
тосування токсичних канцерогенних марок синте-
тичних барвників, наявність запаху в текстильному 
матеріалі, стійкість забарвлень текстильних поло-
тен до дії різних фізико-хімічних чинників [6,7]. 



 

 43

В табл.1 для прикладу наведені гранично до-
пустимі значення шкідливих для людини речовин у 
деяких видах текстильних матеріалів одягового та 
інтерєрного призначення, нормованих у серії Еко-
Текс-100 [3]. 

Подібний підхід до формулювання вимог і 
нормативів екологічної безпечності текстильних 
матеріалів та виробів різного цільового призначен-
ня використано також у вітчизняному екологічному 
стандарті ДСТУ 4239:2003 Матеріали та вироби 
текстильні і шкіряні побутового призначення. Ос-
новні гігієнічні вимоги, гармонізованого з Еко-
Текс-100. Для порівняння в табл.2 наведені гранич-
но допустимі значення шкідливих речовин в анало-
гічних за призначенням текстильних матеріалах і 
виробах вітчизняного виробництва. 

Аналіз даних табл.1 і табл.2 дозволяє зробити 
деякі узагальнюючі висновки, а саме: 

1. В Еко-Текс-100 і гармонізованому з ним 
ДСТУ 4239:2003 нормативи гранично допустимих 
шкідливих речовин для текстильних матеріалів 
аналогічного призначення співпадають. 

2. В ДСТУ 4239:2003 на відміну від Еко-Текс-
100 регламентуються вимоги до більш широкої но-
менклатури показників, що свідчить про перевагу 
вітчизняного стандарту над зарубіжним. 

3. Перевагою ДСТУ 4239:2003 над Еко-Текс-
100 є і те, що регламентовані в ДСТУ 4239:2003 
вимоги до рівня екологічної безпечності текстиль-
них матеріалів і виробів різного призначення є 

обов’язковими, а в Еко-Текс-100 вони носять тільки 
рекомендаційний характер [2,3]. 

4. Суттєвим недоліком Еко-Текс-100 і гармоні-
зованим з ним ДСТУ 4239-2003 є те, що в цих 
екологічних нормативних стандартах поки відсутні 

нормативи і критерії оцінки стійкості текстильних 
матеріалів і виробів (особливо одягового і інтер’єр-
ного призначення) до дії різних фізіологічних груп 
мікроорганізмів (і перш за все волокноруйнуючих і 
патогенних), не дивлячись на вагому роль і значи-
мість мікробіологічної деструкції в зношуванні цих 
матеріалів та виробів (особливо целюлозо- і керати-
новмісних). 

5. У названих видах екологічних стандартів, на 
нашу думку, необхідно визначити значимість і міс-
це самої категорії „екологічна безпечність” текс-
тильного матеріалу чи виробу серед інших їх харак-
теристик – зносостійкості, формостійкості, гігієніч-
ності, біостійкості та інших у формуванні та оці-
нюванні загального рівня їх якості та конкуренто-
спроможності. 

6. Співставлення нормативів і вимог до еколо-
гічної безпечності, зафіксованих в Еко-Текс-100 і 
ДСТУ 4239:2003 для текстильних матеріалів і ви-
робів різного цільового призначення, переконливо 
свідчить про необхідність не тільки подальшого 
вдосконалення названих нормативних документів, 
але й розроблення і впровадження в практику текс-
тильного вітчизняного виробництва серії нових ви-
дів екологічних стандартів [2]. 

 
Таблиця 1

Гранично допустимі значення шкідливих речовин у деяких одягових і інтерєрних текстильних матеріалах, 
нормованих Еко-Текс-100 [3] 

 
Вид текстильного матеріалу і номер стандарту серії 

Еко-Текс-100 № 
з/п 

Назва показника і одиниця 
виміру Полотна для 

одягу до-
рослих, 101 

Полотна для 
дитячого 

одягу, 104 

Матеріали 
для покриття 
підлоги, 107 

Меблеві 
тканини та 
штори, 109 

Тканини для 
драпіровки, 

110 
1. Наявність формальдегіду (час-

тин на мільйон) 300/75* 20 300 300 300 

2. Залишкова концентрація важких 
металів (частин на мільйон):  
As (миш’як) 
Pb (свинець) 
Cd (кадмій) 
Cr (хром) 
Co (кобальт) 
Cu (мідь) 
Ni (нікель) 
Hg (ртуть)                    

 
 

1/0 
1/0 
0,1 
2,0 
4,0 
5,0 
4,0 
0,02 

 
 

0,2 
0,2 
0,1 
1,0 
1,0 
5,0 
1,0 

0,02 

 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 
4,0 
50,0 
4,0 
0,02 

 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 
4,0 

50,0 
4,0 

0,02 

 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 
4,0 

50,0 
4,0 

0,02 
3. Пестициди (частини на міль-

йон): ДДТ, ДДД, ДДЕ 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

4. Похідні соляної кислоти 
Ліндан 
Алдрин 
Диелдрин 
Токсафен 
Гептахлор 
Пентахлорфеноли 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 

0,25 
0,5 
0,1 
0,1 
0,5 

0,25 
0,05 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,5 

 
*Примітки. У чисельниках умовних дробів показані значення показників речовин для матеріалів, не контактуючих із 

шкірою людини речовин, а в знаменниках – контактуючих. 
Значення рН для всіх видів матеріалів знаходиться в межах 4,8-7,5. 
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З цією метою коротко охарактеризуємо інфор-
мацію, що міститься в Проекті Державних санітар-
них правил і норм „Матеріали та вироби текстиль-
ні, шкіряні і хутрові. Гігієнічні регламенти та 
використання”. Цей нормативний документ вперше 
розроблено в Україні з метою гармонізації вимог 
вітчизняних екологічних стандартів з аналогічними 

стандартами Інтернаціональної Асоціації дослід-
ження і випробувань в галузі екології текстилю 
системи Еко-Текс [15]. 

Названий нормативно-правовий документ рег-
ламентує вимоги до рівня екологічної безпеки текс-
тильних матеріалів і виробів різних способів вироб-
ництва та цільового призначення, а також санітарні 

Таблиця 2
Гранично допустимі значення шкідливих речовин у деяких видах текстильних одягових та інтер’єрних матеріалах, нормованих  

ДСТУ 4239:2003 
 

Вид і призначення текстильного матеріалу, допустимий рівень показника  
№ 
з/п Назва показника й одиниця виміру Полотна для 

дорослого 
одягу 

Полотна для 
дитячого одягу  

Матеріали для 
покриття 
підлоги  

Меблеві 
тканини  

Декоративні 
тканини та 

гардини 
1 2 3 4 5 6 7 
1. Вміст вільного і здатного частково 

виділятися формальдегіду, мкг/г, не 
більше, ніж 

300/75* 20 300 300 300 

2. Залишки важких металів, що здатні 
до екстрагування, мкг/г, не більше, 
ніж 
As  
Pb  
Cd  
Cr  
Cr (VI) 
Hg 
Co 
Cu 
Ni 

 
 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 

не дозвол. 
0,02 
4,0 

50,0 
4,0 

 
 
 

0,2 
0,2 
0,1 
1,0 

не дозвол. 
0,02 
2,0 
5,0 
1,0 

 
 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 

не дозвол. 
0,02 
4,0 
50,0 
4,0 

 
 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 

не дозвол. 
0,02 
4,0 
50,0 
4,0 

 
 
 

1,0 
1,0 
0,1 
2,0 

не дозвол. 
0,02 
4,0 
50,0 
4,0 

3. Вміст пестицидів, мкг/г, не більше 
ніж: ДДТ, ДДД, ДДЕ 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 

4. НСН (без ліндена) 
Лінден 
Алдрин 
Диелдрин 
Токсафен 
Гептахлор, епоксид 
2,4 – Д 
2,4,5 – Т 
Всього 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 

0,05 
1,0 

0,25 
0,5 
0,1 
0,1 
0,5 
0,25 
0,1 
0,05 
0,5 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
0,05 
1,0 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
0,05 
1,0 

0,5 
1,0 
0,2 
0,2 
0,5 
0,5 
0,1 
0,05 
1,0 

5. Вміст пентахлорфенолу, мкг/г, не 
більше 0,5 0,05 0,5 0,5 0,5 

6. Вміст азобарвників МАК класів ІІІ 
А1 і ІІІ А2, мкг/г 

не дозволено не дозволено не дозволено не дозволено не дозволено 

7. Вміст хлорорганічних носіїв, мкг/г не дозволено не дозволено не дозволено не дозволено не дозволено 
8. Стійкість пофарбування, бал, не 

менше, до: 
води 
прання 
кислотного поту 
лужного поту 
сухого тертя 
мокрого тертя 

 
 
3 

3-4 
3-4 
3-4 
4 

2-3 

 
 

– 
– 
– 
– 
4 

2-3 

 
 
3 
– 
– 
– 
4 

2-3 

 
 

3 
– 
– 
– 
4 

2-3 

 
 
3 

3-4 
3-4 
3-4 
4 

2-3 
9. Стійкість пофарбування до слини, 

ступінь забарвленості – стійка – – – 

10. Наявність запаху (одор. тест) за 
шкалою оцінок 1 1 3 1 1 

11. Величина рН, од., для продукції з: 
 вовни, шовку  
іншої сировини 

 
4,0-7,5 
4,8-7,5 

 
4,0-7,5 
4,8-7,5 

 
4,0-7,5 
4,8-7,5 

 
4,0-7,5 
4,8-7,5 

 
4,0-7,5 
4,8-7,5 

 
*Примітки. У чисельнику умовних дробів наведені значення показників для полотен, що не контактують із шкірою людини, у знаменнику –

що контактують із шкірою людини. 
Знак (-) означає, що для цього виду продукції показник не визначають. 
Азобарвники: 
МАК класу ІІІ А1 – особливо небезпечні для здоров’я людини. 
МАК класу ІІІ А2 – небезпечні канцерогенні речовини. 
Інтенсивність запаху визначається за шкалою оцінок: 1 – без запаху; 2 – слабкий запах; 3 – стерпний запах; 4 – подразний запах; 

5 – нестерпний запах. 



 

 45

заходи, дотримання яких є обов’язковим для всіх 
юридичних і фізичних осіб незалежно від їх відом-
чого підпорядкування та форм власності, які мають 
відношення до сфери виробництва та реалізації 
названих матеріалів і виробів. Цей Проект норма-
тивного документа має таку структуру [15]: 

1. Загальні положення. 
2. Визначення термінів. 
3. Гігієнічні вимоги до сировини, матеріалів 

текстильних, шкіряних, хутрових та виробів з них. 
4. Вимоги щодо забезпечення споживачів без-

печною для здоров’я продукцією. 
5.  Вимоги до маркування, пакування, збере-

ження, транспортування матеріалів текстильних, 
шкіряних, хутрових та виробів з них. 

6. Гігієнічні регламенти щодо поводження з 
відходами. 

7. Державний санітарно-епідеміологічний наг-
ляд за виконанням санітарних правил та відпові-
дальність за дотриманням санітарних правил.  

Окрім цього, Проект також містить 11 допов-
нень, що стосуються заборони хімічних речовин у 
текстильній промисловості, визначення пріоритет-
них хімічних забруднень для різних груп текстиль-
них матеріалів і виробів, а також одне доповнення 
стосовно методів дослідження їх екологічної без-
печності. Прокоментуємо коротко цю інформацію, 
яка міститься в наведеному переліку питань у да-
ному Проекті.  

У загальних положеннях Проекту підкреслюєть-
ся, що встановлені в Проекті державні стандартні 
правила і норми безпечності текстильних матеріа-
лів та виробів з них є обов’язковими для виконання 
всіма установами та підприємствами сфери текс-
тильного виробництва і торгівлі цими товарами.  

В розділі „Визначення термінів” Проекту даєть-
ся визначення наступних термінів: гігієнічна оцін-
ка, безпека продукції; ризик для здоров’я людини, 
виробник (власник), одяг, одяг першого шару, одяг 
другого шару, одяг третього шару, натуральні мате-
ріали, полімерні матеріали, хімічні волокна, штучні 
волокна, синтетичні волокна та ін. 

Що стосується розділу з Проекту „Гігієнічні ви-
моги до сировини, матеріалів текстильних, шкіря-
них, хутрових та виробів з них”, то в ньому сфор-
мульовані гігієнічні вимоги до наступних груп ма-
теріалів і виробів: 

– гігієнічні вимоги до сировини; 
– гігієнічні вимоги до матеріалів текстильних, 

шкіряних, хутрових та виробів з них; 
– гігієнічні вимоги до дитячих виробів; 
– вимоги до надання зразків для проведення 

санітарно-епідеміологічної експертизи. 
Для прикладу конкретизуємо гігієнічні вимоги 

до текстильної сировини. По-перше, всі види текс-
тильної сировини, які використовуються для вироб-
ництва готової продукції, повинні мати позитивний 
висновок державної санітарно-епідеміологічної 
експертизи МОЗ України. По-друге, текстильне 
підприємство-виробник зобов’язане забезпечити 
виробничий контроль сировини, що застосовується 
у виробництві продукції на предмет її безпечності 
згідно з вимогами діючих нормативних документів. 
По-третє, всі види текстильної сировини (волокна, 
барвники, апрети та ін.) не повинні містити у своє-
му складі хімічні сполуки, що належать до І-го кла-
су небезпеки. І, нарешті, при виробництві текс-
тильних матеріалів і виробів не дозволяється вико-
ристовувати ті види обробних препаратів, які мо-
жуть викликати в людини шкірно-подразнюючу та 
алергенну дії і канцерогенні ефекти. 

Щодо вимог, які стосуються забезпечення спо-
живачів безпечною текстильною продукцією, то в 
Проекті підкреслюється, що продукція, яка реалі-
зується в сфері торгівлі, також повинна супровод-
жуватись висновком державної санітарно-епідеміо-
логічної експертизи про її відповідність вимогам 
нормативної екологічної документації. При цьому 
виробники чи постачальники текстильної продукції 
повинні нести відповідальність не тільки за безпеку 
своєї продукції, але й точність і повноту її екомар-
кування. 

Наведемо також перелік інформації, яка місти-
ться в додатках до даного Проекту (табл.3). 

Таблиця 3
Перелік змісту додатків у Проекті ДСАНПІНу 

 
Номер 

додатку 
Пункт ДСАНПІну 

Проекту 
Назва додатку  

1 3.1.4 Перелік канцерогенних ароматичних амінів, міграція яких не допускається  
2 3.1.4 Перелік канцерогенних барвників 
3 3.1.4 Перелік барвників, що викликають алергію 
4 3.1.4 Перелік заборонених вогнестійких сполук 
5 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з 

сурових текстильних матеріалів з натуральних, хімічних чи змішаних волокон 
6 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з 

пряжі, ниток, текстильних матеріалів, трикотажних полотен та виробів 
7 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи речовин, що виділяються з постільної 

білизни та постільних речей, столової білизни, рушників 
8 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з 

декоративних тканин та гардин 
9 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються з 

ковдр, подушок 
10 3.2.5 Гігієнічні показники безпеки і гігієнічні нормативи хімічних речовин, що виділяються зі 

шкіри натуральної, штучної, хутра та виробів з них 
11 3.4.1 Обсяг (кількість) зразків продукції, що надається для санітарно-епідеміологічних дослід-

жень 
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Узагальнюючи інформацію, яка міститься в 
Проекті ДСанПіну „Матеріали та вироби текстиль-
ні, шкіряні і хутрові. Гігієнічні регламенти вико-
ристання”, можна зробити наступні висновки: 

1. Даний Проект, на нашу думку, є суттєвим 
внеском гігієністів і біологів в розвиток системи 
вітчизняної екологічної стандартизації та сертифі-
кації текстильних, шкіряних і хутряних матеріалів 
та виробів з них і вимагає невідкладного затверд-
ження Кабінетом Міністрів України. 

2. Оцінюючи загалом значимість і новизну 
наявної в даному Проекті інформації та підкрес-
люючи доцільність і необхідність її широкого вико-
ристання у сфері вітчизняного текстильного, взут-
тєвого та хутряного виробництва та торгівлі, вва-
жаємо можливим внести в неї деякі доповнення та 
уточнення, а саме: 

– обґрунтувати необхідність внесення допов-
нень і уточнень в інформацію, яка міститься в стан-
дартах Еко-Текс-100 і ДСТУ 4239:2003; 

– показати переваги розглянутого Проекту 
ДСАНПІНу над існуючими в Україні іншими нор-
мативними документами, які регламентують вимо-
ги і норми до екологічної безпечності текстильних 
матеріалів і виробів різних способів виробництва та 
призначення і цим обґрунтувати необхідність його 
безвідкладного затвердження та впровадження в 
практику; 

– вважаємо доцільним в даному Проекті ввести 
окремий розділ, присвячений обґрунтуванню необ-
хідності розширення критеріїв оцінювання рівня 
гігієнічності й екологічної безпечності текстильних 
матеріалів різного цільового призначення (особли-
во санітарно-профілактичного); 

– в розділі 5 даного Проекту доцільно допов-
нити та конкретизувати процедуру екомаркування 
екологобезпечних видів текстильних матеріалів і 
виробів (екотекстилю). 

 
3. Висновки 

1. Наведена в даній роботі інформація свідчить 
про необхідність і актуальність подальшого вдос-
коналення існуючої системи вітчизняної та зару-
біжної екологічної стандартизації в сфері текс-
тильного виробництва. 

2. Внесення запропонованих доповнень і уточ-
нень у розглянуті нормативні екологічні документи 
та їх сучасне товарознавче трактування будуть 
сприяти формуванню вітчизняного ринку екотекс-
тилю та його інформаційного забезпечення. 
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ПОЛІМЕРНЕ ВЗУТТЯ – НОВИЙ ТОВАР НА РИНКУ  

 
Анотація. Проведено товарознавчий аналіз особливостей асортименту і споживних властивостей 

найновіших різновидів цього взуття – cheap monday, rain level, storm warrior, haute couture, термо-елек-
тричні чоботи, „ділові” калоші, „калоші для шпильок”, one moment, vibram five fingers, сrocs.  

Ключові слова: полімерне взуття, асортимент, споживні властивості, класифікація  
 

Bednarchuk M., Sadlovska S. 
 

POLYMER SHOES - NEW PRODUCT ON THE MARKET 
 
Summary. The commodity analysis of assortment special features and consumer properties of the versions 

of these shoes has been done – cheap monday, rain level, storm warrior, haute couture, thermo-electric boots, 
“business” galoshes, “galoshes for heels”, one moment, vibram five fingers, сrocs. 

Keywords: polymer shoes, assortment, consumer properties, classification 
 

1. Вступ 
У різних частинах нашої планети вироби з 

каучуку для захисту ніг від вологи, що певною 
мірою подібні до сучасного гумового і полімерного 
взуття, існували уже сотні років тому [1]. У наш час 
в Україні взуття з гуми, а пізніше – і з пластичних 
мас, використовувалось в основному як літнє та 
демісезонне для захисту ніг в умовах неопорядже-
них населених пунктів, для захисту шкіряного і 
валяного взуття від намокання (калоші і боти), при 
веденні сільськогосподарських робіт (чоботи) та в 
окремих видах професійної діяльності (рибалки, 
електрики, працівники хімічної і нафтопереробної 
промисловості тощо), а дещо пізніше – як пляжне, 
банне, взуття для басейнів тощо [1]. При цьому 
найбільшого розвитку асортимент гумового взуття 
набув у 1950-1960-х рр., а матеріали для виготов-
лення цього взуття і саме взуття стали об’єктом 
наукових досліджень товаро- і матеріалознавців, 
хіміків, технологів виробництва та ін. [1-3].  

В останні роки гумове і, особливо, полімерне 
взуття отримало «друге життя» – воно стало мод-
ним серед різних віко-статевих груп споживачів, 
стало обов’язковою складовою частиною асорти-
менту у магазинах з продажу взуття, все частіше 
появляється у популярних журналах так званого 
„брендового” взуття, все ширше представляється на 
взуттєвих виставках, в електронній торгівлі взуттям 
тощо [4-10]. Воно знову стає актуальним об’єктом 
наукових досліджень [13-12] і виробничих процесів 
[13-14]. Але означені об’єктивні зміни на ринку 
гумового та полімерного взуття з позицій товаро-
знавства поки що не вивчені, хоча окремі складові 
частини цієї проблеми уже знайшли фрагментарне 
відображення [15-16].  

В цій роботі ми обмежились коротким історіо-
графічним пошуком у сфері гумового і полімерного 
взуття та загальною товарознавчою характеристи-
кою найбільш цікавих нових різновидів цього 
взуття. 

2. Результати дослідження 
2.1. Новітній асортимент. Кілька років тому 

ситуація на ринку гумового і полімерного взуття 
зазнала різких кардинальних змін: гумові чоботи 
одночасно появились на найвідоміших європейсь-
ких показах моди; найвідоміші світові модельєри і 
дизайнери (Ілзе Якобсен, Дієго Дольчін та ін.) та 
провідні світові компанії (Hunter – британська ком-
панія, що спеціалізується на виробництві най-
кращих у світі гумових чобіт ручної роботи з нату-
рального каучуку; Burberry − британська компанія, 
яка виготовляє взуття, одяг і парфуми класу люкс) 
випускають вражаючі колекції гумових чобіт [4]. 

Такі позитивні зміни на ринку гумового взуття 
передусім забезпечила мода сьогодення, яка дозво-
ляє і навіть заохочує з’являтись в гумових чоботах 
практично скрізь. Як стверджує Київський дизай-
нер Олена Голець, яка працює для торгової марки 
„Дольче Донна”: „у гумовому взутті, зокрема чо-
ботах, сьогодні можна не лише прогулюватись по 
калюжах, але й на світські вечірки приходити, бо 
шкіряні туфлі на високих каблуках лише прик-
рашають жінку, а гумові чобітки – можуть зробити 
її життя неймовірно комфортним” [5]. 

Матеріали, з яких виготовляють сучасні гумові 
літні чоботи та чобітки, відрізняються від класич-
ної гуми легкістю, міцністю і естетичним зовніш-
нім виглядом. Внутрішня поверхня модерних чобіт 
зазвичай виконана з натурального текстилю яскра-
вого забарвлення. Для зими або холодної осені 
пропонуються гумові чоботи з утеплювачем, який 
вбирає вологу стопи і оберігає ноги від перемерзан-
ня. Усі сучасні гумові чоботи можуть бути різного 
забарвлення або дизайнерського оформлення. На-
приклад, дуже стильно виглядають чоботи з друко-
ваним рисунком в клітинку, в смужку, в горошок, з 
рослинним і тваринним орнаментом, які оздоблені 
намистинками, стразами, ремінцями, квітами [6]. 
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Аналіз новітнього торговельного асортименту 
взуття з гуми і полімерних матеріалів за кордоном і 
в Україні [4-17] дозволив виокремити найбільш ха-
рактерні напрями його розвитку та ілюструвати їх 
найяскравіші моделі взуття. 

2.1.1. Прозоре взуття. Відомий виробник по-
лімерного взуття Cheap Monday створив [7] одно-
шарове прозоре взуття для жінок, яке у весняну 
пору року дозволяє його власниці однією з перших 
показати всю красу доглянутих жіночих ніг (рис. 1). 
Найчастіше це чобітки із завищеними халявами та 
чобітки; на застібці „блискавка” або без застібки; 
на тонкій підошві з цього ж, або зовні подібного 
матеріалу; виготовлені методом лиття або коагу-
лянтного формування; однотонні (переважно від-
тінків кольору води), без оздоблень, без підкладки, 
без жорсткого підностка і жорсткого задника, на 
каблуках різної висоти. Зрозуміло, що використо-
вувати таке взуття можна у теплу погоду. 

 
2.1.2. Взуття з вимірювальними пристроями. 

Дизайнер-модельєр Regina Regis створила [7] уні-
кальну колекцію гумових чобіт Rain Level, що в пе-
рекладі означає „рівень дощу” (рис. 2). Дизайн такого 
взуття простий і дотепний: кожен чобіт має чітке і 
доволі масштабне маркування рівня води, у яку він 
буде поміщений, у сантиметрах. Максимальна поз-
начка (35 см) червоного кольору. Кольорова гама ко-
лекції взуття Rain Level налічує 9 яскравих кольорів. 
Взуття Rain Level принципово не відрізняється від 
класичних гумових чобіт чи чобітків, а лише має 
функціональне оздоблення. Ідея, закладена у взутті 
Rain Level, цікава передусім тим, що може бути 
втілена практично будь яким виробником. Найпо-
пулярнішим таке оздоблення є у взутті для дітей. 

2.1.3. Взуття на високому каблуці. Модельєри 
будинку мод зі світовим ім'ям − Versace експери-
ментально поєднали туфлі на високому каблуці та 
гумові чоботи [7]. Створений „гібрид” отримав 
назву Haute couture (рис. 3) і представлений на 
ринку як жіноче демісезонне взуття. Підошва у 
носково-пучковій частині виготовлена з товстої 
пластмаси, що імітує платформу з деревини, а у 
п’ятковій частині – із напівпрозорої пластмаси (у 
т.ч. – семидюймовий каблук-шпилька). Верх взуття 
суцільний, виготовлений з пластичної маси чи 
гуми, і оздоблений друком, що імітує деталі взуття 
– союзку, задинку, халяву. За традицією гумових 
чобіт – взуття не має замків (типу „козачки”), але 
має підкладку (переважно з натуральних текстиль-
них матеріалів); за традицією туфель – каблук-
шпилька має металеву вставку. 

 

Рис. 3. Чобітки Haute couture 
 
2.1.4. Термоелектричне взуття. Багатофунк-

ціональне взуття отримало новий напрям розвитку, 
пов'язаний із використанням взуття для забезпе-
чення функціонування найбільш уживаних товарів 
сьогодення. Зокрема, термоелектричні чоботи [7] 
призначені, на думку виробників, передусім для 
любителів функціональних речей і гарячих танців, 
тривалих походів та інших форм активного способу 
життя (рис.5). Таке взуття нагромаджує тепло тіла і 
використовує його для виробництва електрики. 
Наприклад, для зарядки мобільного телефону, пле-
йєра та інших економних переносних приладів від 
термоелектричних чобіт потрібно певний час пере-
бувати у русі (танцювати, бігати, стрибати, ходи-
ти). Фактично, це звичайні полімерні чи гумові чо-
боти, в які вмонтовано спеціальний пристрій пере-
творення тепла в електроенергію.  

Рис.1. Прозорі чоботи торгової марки  
Cheap Monday 

Рис.2. Чоботи Rain Level 
(дозволяють виміряти глибину 

калюж) 

 
 

 

Рис. 4. Термоелектричні чоботи  
із зарядним пристроєм 
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2.1.5. Взуття-імітація. Компанія Nike випус-
тила колекцію гумових кросівок під назвою Storm 
Warrior, що в перекладі означає „воїн бурі” (рис. 5) 
[7]. Особливими властивостями цього взуття є ви-
сока здатність зберігати ноги у теплі, витримувати 
значні навантаження при ходьбі та не ковзати на 
слизьких поверхнях, таких як наприклад, мокра 
керамічна плитка. Високий рівень водозахисних 
властивостей забезпечує суцільна конструкція 
взуття (по суті – це цільнолиті чи виготовлені коа-
гуляцією вироби); теплозахисних властивостей – 
додаткове утеплення всередині; стійкості до ков-
зання – матеріал виготовлення підошви та спеціаль-
но створений протектор. Конструктивно взуття 
Storm Warrior є різновидом класичних полімерних 
чобіт і чобітків, в яких у традиційні черевики-
кросівки вставлені високі халявки; шнурівки у 
цьому взутті виконують декоративну функцію і, 
частково, функцію регулювання повноти. Приваб-
ливий зовнішній вигляд взуттю Storm Warrior за-
безпечує використання матеріалів яскравих кольо-
рів і лакованої поверхні (в частині союзки, задинки 
і халявок), а високі характеристики зносостійкості – 
обсоюзка зі щільного матеріалу з матовою поверх-
нею.  

Дизайнерська група Band of Outsiders створила  
колекцію чоловічих калош, які зовні подібні до 
найпопулярніших моделей туфель (рис.6) [7]. Ці 
калоші виготовлені з дуже якісної гуми, на яку 
нанесено рисунок, що нагадує натуральну шкіру, на 
них намальовані шнурівки, потертості та інші 
атрибути шкіряного взуття. Найсміливіші спожи-
вачі можуть взути такі туфлі навіть під діловий 
костюм.  

2.1.7. Калоші для взуття на високому каблуці. 
Так звані „ калоші для шпильок ” [7] покликані 
захистити шкіряне або текстильне взуття від води зі 
сторони підошви і вище межі сліду (наприклад, 
після дощу, при ходінні мокрою поверхнею тощо). 
Цей дизайнерський чохол не приховує взуття, а 

навпаки – доповнює його зовнішній вигляд новими 
кольорами (рис.7). Конструктивно цей різновид 
взуття можна описати як максимально відкриті 
(мілкі) м’які калоші без підп’яткової частини, які 
торкаються поверхні лише носково-пучковою час-
тиною підошви. Подібне взуття використовувалось 
для захисту модельного висококаблучного шкіря-
ного взуття від негоди і збереження ідеального 
зовнішнього вигляду при ходінні вулицею ще у 
1950-х роках і мало назву „Калоші без каблукової 
частини, з гумовим ремінцем, який одягають на 
задник взуття”, артикул 3343/3344 [17]. Тому кало-
ші для шпильок радше ретроспективне, ніж прин-
ципово нове взуття. 

2.1.8. Екологічно чисте полімерне взуття 
вважається винаходом іспанських вчених [8], які 
вважають його виробом „З грядки – і на ноги”.  

Якщо екологічно чисті продукти харчування – 
це давно всім відома річ, одяг з натуральних мате-
ріалів – теж, то стосовно екологічного взуття поле-
міки ще досить гострі. Навіть при використанні в 
одній парі взуття натуральної шкіри верху і підош-
ви та натурального клею – абсолютно екологічно 
чистим таке взуття не буде і при цьому залишиться 
дорогим, не практичним в дощ чи на пляжі, вик-
личе нарікання захисників тварин і для занять спор-
том, який дедалі популярніший у світі, модельні 
„крокодилячі” туфлі взагалі не придатні.  

Вирішуючи ці проблеми, іспанська фірма 01М 
(One Moment) створила універсальне екологічної 
взуття (рис.8) спортивного типу з біологічно руйнів-
них полімерів, які, у свою чергу, створені з овочів [8]. 

Рис. 6. «Ділові» калоші Band of Outsiders 

Рис. 7. Калоші для взуття  
на високому каблуці 

Рис. 5. Кросівки Storm Warrior 

Рис. 8. Полімерне екологічно чисте 
взуття One Moment 
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Взуття One Moment забезпечує максимальний 
комфорт при заняттях різними видами спорту і при 
звичайній ходьбі, оскільки товщина паро- повітро-
проникного матеріалу, з якого виготовлена поверх-
ня взуття становить 1 мм навколо ноги і 2 мм на 
підошві [9]. Взуття 01М легке, добре облягає ногу, 
приймає форму ноги, не стискаючи її; воно прак-
тичне, оскільки легко миється і навіть переться у 
пральній машині, не деформується при зберіганні в 
складеному вигляді і при транспортуванні (його 
можна носити в кишені, акуратно згорнувши, наче 
шкарпетки). Кольорова гама цього взуття практич-
но не обмежена [8]. 

2.1.9. Екстраординарне взуття. Унікальні влас-
тивості сучасної гуми та полімерних матеріалів доз-
воляють виготовляти взуття таких різновидів і конст-
рукцій, які донедавна важко було назвати взуттям. 

Одна з американських компаній виготовляє ори-
гінальне взуття Vibram Five Fingers, яке рекламує як 
„спеціальні презервативи на ноги” [18]. 

Виробник стверджує, що у цьому взутті дуже 
зручно ходити в екстремальні походи і робити 
неймовірні трюки при ходьбі. Деякі американці 
розгулюють у взутті-презервативах центральними 
вулицями великих міст і вихваляються зручністю 
такого взуття, а також тим, що воно знімає втому 
ніг. Секрет успіху взуття полягає в тому, що кожна 
напівпара має отвір для п'ятьох пальців (рис.9) і 
виготовлена з урахуванням особливостей людської 
мускулатури. У такому взутті можна ходити тільки 
влітку, а придбати його поки що можна лише у 
США. 

2.1.10. Калоші-пантолети. Декілька років 
тому на Європейському ринку з’явилось гумове 
взуття американської взуттєвої компанії Crocs 
(рис.10). Незважаючи на його популярність, думка 
про це взуття неоднозначна: опоненти взуття Crocs 
вважають його найпотворнішим явищем у взут-
тєвій моді, але більшість людей із задоволенням ку-
пують Crocs як повсякденне міське взуття. Виго-
товляють його з унікального матеріалу Croslite на 
основі спіненої пластмаси – він дуже схожий на по-

ристу гуму, але набагато міцніший та легший; ви-
робник стверджує, що таке взуття приймає форму 
стопи і навіть має антибактеріальні властивості. 
Взуття Crocs має особливу (запатентовану) форму 
(схожу на голову крокодила), дуже легке (найважче 
взуття для дорослих важить менше 200 грамів), не 
ковзає, не вбирає вологу і забезпечує надходження 
повітря до стопи за рахунок перфорацій у союзці та 
відсутності п’яткової частини. Тому, однією з най-
важливіших позитивних особливостей взуття Crocs 
є те, що стопа у цьому взутті не пітніє і взуття пос-
тійно зберігає температуру тіла на межі контакту зі 
стопою. Внутрішня будова взуття дуже комфортна, 
а відсутність фіксування п’яткової частини компен-
сує рухомий ремінець, який, за бажанням, можна 
відкинути вниз чи встановити на підйомом. Взуття 
Crocs визнане одними з найбільш зручних для літ-
ніх подорожей − їх можна легко та швидко зняти, в 
них довго не втомлюється нога, що особливо при-
ваблює людей, у яких є проблеми зі стопами або з 
колінним суглобом. Доглядати за взуттям Crocs 
також дуже просто − воно легко миється щіткою і 
водою з милом або з пральним порошком, споліс-
кується і сушиться на повітрі [19]. 

Таким чином, загальна характеристика новітніх 
напрямів розвитку асортименту гумового і полімер-
ного взуття дозволяє провести їх аналіз за основ-
ними ознаками класифікації у товарознавстві гумо-
вого і полімерного взуття [1] (табл.1). 

 
3. Висновки 

Полімерне взуття має дуже давню історію. В 
останні роки асортимент і споживні властивості 
цього взуття набули значного розвитку. Зокрема, на 
ринку з’явилось прозоре взуття, взуття із зображен-
ням вимірювальних приладів, взуття на високому 
каблуці, термоелектричне взуття, взуття-імітації, 
калоші для взуття на високому каблуці, екологічно 
чисте полімерне взуття, екстраординарне взуття. З 
товарознавчих позицій (термінологія, номенклатура 
асортименту, класифікація асортименту і спожив-
них властивостей, методи досліджень, нормативна 
база тощо) назване та інше новітнє полімерне і гу-
мове взуття практично не досліджене. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 9. Взуття Vibram Five Fingers на вуличній 
вітрині (зліва) і на нозі (справа) 

Рис. 10. Взуття Crocs  
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ОЦІНКА ВПЛИВУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ЯКІСТЬ 
ЛЛЯНИХ ТКАНИН ТА ТКАНОПОШТУЧНИХ ВИРОБІВ 

 
Анотація. Розглянуто питання сертифікації персоналу, підвищення якості і конкурентоспромож-

ності продукції та послуг. Проаналізовано використання підвищення кваліфікації та підтвердження ком-
петентності персоналу для підвищення якості товарів. Проаналізовано властивості лляної сировини та 
продукції.  

Ключові слова: льон, властивості, сертифікація, персонал 
 

Berezovsky Y., Rezvykh N. 
 

CERTIFICATION OF PERSONNEL IS A WAY TO THE RISE OF 
QUALITY PRODUCTION 

 
Summary. In the manuscript the question of certification to personnel, rise of quality and competitiveness 

of production and service is considered. The using of the in-plant training and confirmation of competence to 
personnel for upgrading goods is analyzed. Properties of flax raw materials and products are analyzed.  

Keywords: linen, properties, certification, personnel. 

1. Вступ 
Льон сільськогосподарська культура унікальна 

за своїми гігієнічні властивостями. На сьогодні 
гігієнічні властивості льону є неперевершеними, 
але при цьому вони не є його останніми головними 
властивостями, бо він володіє і іншими, не менш 
цінними властивостями. 

В час широкої індустріалізації часто постають 
проблеми забруднень, захворювань, епідемій, тому 
культивування льону є актуальним питанням. Особ-
ливо гостро це питання постає в умовах скорочення 
площ посіву, зменшення виробництва чистолляних, 
льонозмішаних тканей та тканопоштучних виробів. 
Ця  проблема є не тільки проблемою однієї країни, а, 
можливо, і всього світу. 

Сьогодні люди вже не можуть уявити своє життя 
без новітніх предметів побуту та вжитку, предмети, 
які нас оточують, є продуктом розвитку людського 
інтелекту, застосування новаторських ідей та техно-
логій в дійсність. Війни, які завжди сприяли розвитку 
суспільства, докорінно змінилися. Це вже не війни 
шабель і рушниць, а в першу чергу – війни інтелекту, 
розуму, які ведуться не на полях брані, а на телеба-
ченні, радіо, торгівельних майданчиках бірж, в кабіне-
тах розробників. За цим всім стоїть добре підібраний, 
навчений, організований та професійний персонал.  

Оскільки Україна взяла шлях економічного роз-
витку через світову інтеграцію, їй не оминути підго-
товки вітчизняних підприємств легкої промисловості 
до існування в умовах конкуренції міжнародних 
ринків товарів, послуг, капіталу і праці. Успіх цього 
процесу залежить від багатьох факторів, а найваж-
ливіший – гармонізація національних норм, вимог та 
правил з європейськими та міжнародними, зокрема в 
галузі підтвердження компетентності персоналу. Су-
часна система управління – це мистецтво прийняття 

неординарних рішень, інтуїція і передбачення. Тому 
провідні фахівці з питань управління стверджують, 
що нині успіх будь-якої організації на 95% залежить 
саме від того, наскільки цим критеріям відповідають 
її працівники. Не підготовлена до певної праці лю-
дина може завдати значних матеріальних збитків.  

Нині забезпечення якості та конкурентоспро-
можності продукції, яка випускається, або послуг, 
які надаються, неможливе без створення на підпри-
ємствах систем управління, які ґрунтуються на прин-
ципах міжнародних стандартів ISO 9000, 14000, 
18000, НАССР, TQM. Тому розробка таких склад-
них систем, їх впровадження, забезпечення ефек-
тивності функціонування в будь-якій сфері, а тим 
більше проведення робіт з сертифікації, є актуаль-
ним сьогоденням.  

Персонал, який залучений до робіт, впливає на 
якість продукції, повинен бути компетентним, мати 
належну освіту, професійну підготовку, кваліфіка-
цію та досвід. 

Актуальність пошуку і впровадження у вироб-
ництво передових технологій, сучасних форм управ-
ління персоналу, новітніх способів виробництва 
лляної продукції на сучасному етапі розвитку на-
родного господарства України обумовлена перехо-
дом економіки на ринкові відносини, високою 
енергоємністю, низькою ефективністю, моральним 
та фізичним зносом устаткування, великими витра-
тами на виробництві. 

У статті аналізується необхідність реалізації 
комплексного, системного підходу управління якіс-
тю персоналу, підвищення кваліфікації та підтверд-
ження компетентності працівників будь-якої орга-
нізаційної структури. Поданий матеріал демонструє 
напрями розвитку лляної галузі та розкриває уні-
кальні властивості лляної сировини та продукції. 
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2. Властивості льономісткої продукції 
Дослідження властивостей лляного одягу, в ос-

новному, проводилися для населення регіонів з теп-
лим кліматом. Було встановлено, що лляні вироби є 
дуже корисними дітям завдяки унікальним гігієніч-
ним властивостям лляних тканин, володіють винят-
ковою здатністю відводити тепло не тільки у волого-
му, але і в сухому середовищах. Тому лляні тканини 
необхідно використовувати насамперед для постіль-
ної білизни, нічних сорочок, піжам, так як під час 
сну підвищується температура тіла й посилюється 
виділення поту. 
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Рис. 1. Динаміка вологовбирання з поверхні 

лляною та бавовняною тканиною 
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Рис. 2. Здатність різних волокон поглинати 

вологу 
 

Використання лляних тканин запобігає бага-
тьом захворюванням у дітей та у населення північ-
них районів, у яких імунітет шкіри понижений і 
частково виявляється шорсткість, потоншення і 
крихкість рогового шару. 

Для жаркого клімату висока повітропроникність 
одягу не завжди бажана, тому що вона не повинна 
супроводжуватися підвищеною проникністю для со-
нячних променів. Тканини добре відбивають майже 
весь спектр ультрафіолетового випромінювання і то-
му можуть бути рекомендовані в якості одягу у ре-
гіонах пониженого вмісту озону в атмосфері. До того 
ж лляні тканини менше руйнуються при опроміненні.  

Одяг людини повинен забезпечити їй комфорт-
ні умови існування. Одяг повинен підтримувати 
комфортну температуру і вологість, зберігати шкіру 
сухою. При високій температурі зовнішнього повіт-
ря та інтенсивності пасивної роботи одяг не повинен 
пропускати зовнішнього, особливо променистого, 
тепла і забезпечити швидке відведення тепла від 
тіла. Для того, щоб забезпечити відсутність прили-

пання до тіла та видалення епідермічного поту, необ-
хідно забезпечити утворення підодягового простору, 
високого ступеня повітро- та паропровідності, у тому 
числі і намоклої тканини, та швидкого адсорбування.  

Лляні і бавовняні тканини однакової структури в 
сухому та мокрому стані менш ворсисті, і тому не 
прилипають, швидше вбирають вологу та її ви-
даляють, більш повітропровідні в сухому і вологому 
стані. Лляні тканини більш жорсткі, вони, порівняно 
з бавовняними, істотно більш повітропроникні. Тому 
люди, одягнені в льняні тканини, в жаркому і сухому 
кліматі втрачають за годину поту менше, ніж 
одягнені в бавовняні. Зниження температури шкіри 
за рахунок швидкого волого виділення приводить і 
до меншого його виділення. 

Важливу роль можуть відігравати властивості льону 
і в структурі вкладних устілок, які забезпечують 
гігієнічний та тепловий комфорт закритого взуття. 
Комфортні умови у взутті визначаються здатністю 
підтримувати у внутрішньо-взуттєвому просторі 
необхідну вологість та температуру, які, в свою 
чергу, залежать від обраних для виготовлення взут-
тя матеріалів та їх конструкцій. Волога видаляється 
з внутрішньо-взуттєвого простору в результаті во-
логообміних процесів, обумовлених сорбційною здат-
ністю та паропроникністю матеріалів так званим 
“вентиляційним ефектом”, коли волога видаляється 
через різного роду нещільності між стопою і взут-
тям. У закритому взутті кількість вологи, що вида-
ляється в результаті вентиляційного ефекту, незначна. 

В оцінці тканин з точки зору гігієни важливу 
роль відіграє величина утворення на них статичного 
електричного заряду. Ця величина не залежить від 
електропровідності волокна: чим більша електро-
провідність, тим менший статичний електричний 
заряд. З іншого боку, чим більший статичний елект-
ричний заряд на тканині, тим більше на ній накопи-
чується пилу. Льон завдяки своїм природним влас-
тивостям має велику електропровідність, порівняно 
з бавовною. Саме тому лляні текстильні вироби в 
процесі експлуатації піддаються меншому забруд-
ненню порівняно з іншими целюлозовмісними во-
локнами. Мала ворсистість лляних тканин сприяє 
меншому їх забрудненню та легкому відпиранню. 

Специфічні властивості льняного волокна ство-
рюють у приміщеннях мікроклімат підвищеної 
комфортності, у тому числі за рахунок зниження 
напруги статичної електрики. Величини електро-
провідності, статичного електричного заряду і елект-
ричного опору лляних тканин надзвичайно важливі 
для визначення асортименту текстильних виробів, 
які використовуються в критичних ситуаціях. 

Створення екологічної чистоти і психологічного 
комфорту середовища перебування людини сьогодні 
є особливо актуальною проблемою і основним нап-
рямом розвитку всіх галузей промисловості. 

Ще в давнину для створення затишку в інтер’єрі 
житла використовувалися лляні тканини, які завдяки 
унікальним природним властивостям льону добре 
впливали на здоров’я людини. До теперішнього часу 
чистолляні тканини і тканини з частковим додаван-
ням льону знаходять широке застосування в оздоб-
ленні та інтер’єрі приміщення. Одним з важливих 
елементів інтер’єру приміщення є оздоблювальні 
матеріали для стін – шпалери, які служать своєрід-
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ним камертоном художньо-колористичного образу і 
мікроклімату приміщення та здатні значною мірою 
зумовити ступінь чистоти повітряного середовища. 

Останнім часом у високорозвинених країнах 
світу широкий розвиток отримало виробництво но-
вого виду шпалер – текстильних шпалер на основі 
тканин, що містять натуральні волокна: льон, джут, 
бавовну. Такі шпалери, як свідчать зарубіжні дос-
лідники, дозволяють забезпечити високий рівень 
медико-біологічних характеристик повітряного се-
редовища приміщення: сталість волого-температур-
ного режиму, зниження алергічних реакцій, статич-
ної електрики, рівня шуму. 

Випробування текстильних льоновмісних шпалер 
показали, що за гігієнічними, мікробіологгічними, сані-
тарними властивостями такі текстильні шпалери в 5-7 
разів перевершують всі інші види шпалер і не мають 
аналогів. Електризованість текстильних шпалер і 
льоновмісних тканин у 4-7 разів нижча, ніж у інших 
видів шпалер. Текстильні шпалери на основі льону за-
безпечують високий рівень комфортності та екологіч-
ної чистоти і не мають подібних аналогів. 

Проведені дослідження показали, що досяг-
нення позитивних результатів отримання необхід-
них властивостей лляних тканин та тканогоштучних 
виробів можливо при добре спланованій роботі персо-
налу, його кваліфікації та навичок. 

 
3. Результати впровадження сертифікації 

персоналу 
Персонал організації характеризується кількіс-

тю, структурою, професійною придатністю та ком-
петентністю. Кількість персоналу визначається ха-
рактером, масштабами, складністю, трудомісткістю 
виробничих процесів, рівнем їх механізації, авто-
матизації та комп’ютеризації. Ці фактори визна-
чають нормативну кількість працюючих, якої у 
виробничих умовах практично не буває. У межах 
даної характеристики персонал ототожнюється з 
основним капіталом і витрати на нього трактуються 
як довгострокові інвестиції; кадрове планування 
переплітається з виробничим, тому співробітники 
стають об’єктом корпоративної стратегії.  

Сертифікація персоналу є офіційним підтверд-
женням кваліфікації, теоретичної та практичної під-
готовки відповідної особи в конкретному виді діяль-
ності. Вагомим доказом професіоналізму фахівців є 
оцінка їх компетентності незалежним акредитова-
ним органом з сертифікації. Підтвердженням особ-
ливої державної уваги щодо питань підвищення ква-
ліфікації та підтвердження компетентності персона-
лу стало введення в дію Закону України про об’єкт 
підтвердження відповідності – персоналу. Він перед-
бачає формування Держспоживстандартом України 
системи сертифікації персоналу в межах державної 
системи сертифікації – УкрСЕПРО. Цей уповноваж-
жений центральний орган виконавчої влади у сфері 
підтвердження відповідності надає повноваження 
органам з сертифікації персоналу через національні 
стандарти – ДСТУ, та інші нормативні документи, 
визначає кваліфікаційні вимоги до аудиторів та фа-
хівців, які здійснюють свою діяльність у сфері якос-
ті; організовує підготовку та атестацію аудиторів з 
сертифікації; затверджує та погоджує програми кур-
сів навчання у закладах освіти, які здійснюють під-
готовку аудиторів з сертифікації. 

Напрям розв’язання питань підвищення квалі-
фікації та підтвердження компетентності персоналу 
полягає в забезпеченні підготовки та підвищенні 
кваліфікації фахівців з управління якістю, розробки 
відповідних навчальних програм, розвитку фунда-
ментальних та прикладних досліджень з управління 
якістю. При цьому міжгалузеву координацію функ-
ціонального регулювання з питань управління якіс-
тю здійснює Держспоживстандарт України.  

Сертифікація персоналу – діяльність незалеж-
ної (третьої сторони) з оцінки ступеня професійної 
підготовки, компетентності і кваліфікації окремих 
категорій колективів встановленим вимогам. 

Сертифікація персоналу – встановлення відпо-
відності якісних характеристик персоналу (освіта, 
рівень професійної компетентності) вимогам віт-
чизняних (міжнародних) стандартів.  

Слід зазначити, що сертифікацію персоналу не 
треба асоціювати з атестацією. Мета атестації – 
визначення кваліфікації працівника з метою пере-
вірки його відповідності посади, а мета сертифікації 
– встановлення рівня підготовки, професійних знань, 
навиків і досвіду фахівця для підтвердження його 
відповідності встановленим вимогам та визначення 
його можливостей належним чином здійснювати 
конкретні дії в тій або іншій сфері діяльності. Атес-
тацію проводить працедавець (друга сторона), а сер-
тифікацію – орган з сертифікації (третя сторона).  

Сертифікація персоналу не замінює базову 
освіту і не ставить її під сумнів. Інтенсивний роз-
виток промисловості та послуг з кожним роком 
пред’являє до фахівців нові вимоги по рівню знань 
техніки, програмного забезпечення, нормативних 
документів. Отже, з’являється необхідність в їх пе-
ріодичній атестації на відповідність прийнятим 
сьогодні критеріям. Об’єктивну та незалежну оцін-
ку забезпечує сертифікація. Вимоги до фахівців і 
порядок оцінки відповідності встановлює не дер-
жава, а всі зацікавлені сторони. Підприємства лег-
кої промисловості не можуть випускати продукцію 
та надавати послуги без персоналу. 

Вступ у Світову організацію торгівлі та реаліза-
ція мети щодо вступу нашої країни у Європейський 
Союз та інші міжнародні організації веде до роз-
ширення міжнародних контактів, необхідності гар-
монізації бізнес-практики в межах Європейського 
Союзу і за його межами, потреби у фахівцях, рівень 
кваліфікації яких відповідає міжнародним вимогам.  

Сертифікація персоналу – одне з правил, які 
діють у СОТ та ЄС. Незалежне оцінювання дозво-
лить провести внутрішній аналіз з боку керівництва 
кваліфікації робітників, навчити робітників у тих 
галузях, в яких виявлена їх невідповідність. 

БЕЗПЕКУ 

навколиш-
нього 

середовища 
життя та 

здоров’я людей 

майна 

Сертифікація персоналу – процедура, 
яка доповнює комплекс заходів, які 

забезпечують 

 

Рис. 3. Об’єкти безпеки сертифікації персоналу 
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Баланс в регулюванні ринку 

Сертифікація 
системи управління 

якістю 

Сертифікація 
персоналу 

Сертифікація 
продукції 

Перетворення у сфері економіки. 
Наближення до Європейського 

Союзу 

Рис. 4. Правила СОТ з сертифікації персоналу 
 

Сьогодні такі поняття, як “кадровий потенціал” і 
“людський капітал” набувають все більшої актуаль-
ності. В умовах, коли бізнес-стратегії і технології пе-
рестають бути вирішальним фактором у конкурентній 
боротьбі, на передній план виходить фактор персона-
лу. Закордонні компанії близько 20% прибутку витра-
чають на навчання своїх працівників. Чим більший їх 
професіоналізм, який виражається в знаннях, уміннях, 
тим більша ймовірність у підприємства стабільно 
випускати якісну продукцію. 

Достовірно, що персонал потрібно розвивати, 
вкладаючи в його навчання капітал, однак перш 
ніж приймати рішення про інвестування в персо-
нал, керівництво і власники підприємства хотіли б 
знати про рівень персоналу на даний час та на що 
можна розраховувати в майбутньому. 

Постійне вивчення сильних та слабких сторін 
персоналу, виявлення факторів, якими можна пози-
тивно впливати на продуктивність роботи та моти-
вацію працівників, надасть можливість підпри-
ємствам різних галузей народного господарства 
скоріше вийти з кризового стану. Україні потрібно 
більш впевнено переходити на “тверді” стандарти 
світової спільноти та гармонізувати свою номенк-
латурну базу з міжнародною. 

 

Якість продукції 
Людський фактор 

персонал 
підприємства 

прихильний ідеї 
якості 

Адміністративний фактор 
Способи і методи 

управління. 
Мотивація персоналу 

Технічний фактор 
матеріально-технічне  

та інформаційне 
забезпечення 

діяльності 

Рис. 5. Вплив сертифікації персоналу на якість 
продукції 

 

4. Висновки 
Коли обраний Україною курс на європейську 

інтеграцію досягне своєї мети, сертифікати компе-
тентності персоналу, видані органами з сертифіка-
ції системи сертифікації УкрСЕПРО, визнавати-
муться в країнах-членах ЄС. Нині Україна реалізує 
політику укладання двосторонніх угод про взаємну 
акредитацію органів сертифікації з іншими країна-
ми. Така політика передбачає лише взаємне визнан-
ня результатів робіт з оцінки відповідності про-
дукції, послуг, систем управління на основі взаєм-
ної акредитації органів з сертифікації у національ-
них системах акредитації країн та країнах ЄС, якщо 
установа з акредитації є членом Європейської асо-
ціації з акредитації. 

Отже, чистолляні, льонозмішані тканини та 
тканопоштучні вироби залишаються до сих пір не-
замінними за своїми властивостями, то ж необхід-
ний подальший розвиток лляної промисловості в 
Україні. країні, яка хоче зайняти належне місце у 
світовій спільноті, конче необхідно підвищувати 
рівень професіоналізму працівників різних сфер 
народного господарства, впроваджувати міжнарод-
ні стандарти там, де це необхідно. Сертифікат ком-
петентності європейського зразка стане вагомим 
доказом виконання вимог міжнародного стандарту 
ISO 9001:2000 щодо компетентності персоналу на 
будь-якому етапі розробки, впровадження та удос-
коналення систем управління якістю. Врешті це за-
безпечить захист споживачів сертифікаційних пос-
луг від некомпетентних та несумлінних “спеціаліс-
тів” та сприятиме підвищенню якості та конкурен-
тоспроможності вітчизняної продукції та послуг. 
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ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОВГОВІЧНОСТІ 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Анотація. У статті наведено товарознавче комплексне оцінювання рівня якості бавовняних 
білизняних тканин. Розглянуто і досліджено показники безпечності цих тканин як складової їх якості. 

Ключові слова: бавовняні білизняні тканини, якість, споживні властивості, показники безпечності 
 

Minevych H., Yemchenko І. 
 

THE ECOLOGY ASPECTS OF LONG-LIVED TEXTILE MATERIALS 
PROVIDING 

 
Summary. The article contains complex commodity evaluation of the quality level of cotton linen fabrics. 

Received safety indices of these materials as components of their quality are considered in the article too. 
Keywords: cotton linen fabrics, quality, consumer properties, the safety index 
 

1. Вступ 
Економічний розвиток країни обумовлений перш 

за все продукуванням високоякісних і безпечних віт-
чизняних товарів, підвищенням їх конкурентоспро-
можності як на внутрішньому, так і на світовому 
ринках. Тому одним із найважливіших завдань, які 
сьогодні стоять перед промисловістю, зокрема текс-
тильною, є забезпечення населення товарами високої 
якості. Особливу увагу слід приділити вирішенню 
питань якості нової продукції, яка повинна відпові-
дати встановленим вимогам нормативних докумен-
тів, зокрема за показниками безпеки. Першочергово 
це стосується виробів білизняного призначення, які 
безпосередньо контактують з тілом людини. 

 
2. Огляд літературних джерел 

Дослідженнями безпечності товарів, у тому 
числі текстильних матеріалів та виробів, займається 
цілий ряд відомих вітчизняних та зарубіжних вче-
них – И. И. Дж. Грант [1], О. В. Разуваєв, Е. В. Сад-
ченко [2], Л. Г. Сененко, О. В. Прокопенко, М. Г. Про-
данчук, В. О. Точилін, Ю. Ю. Туниця, Л. О. Іванова, 
Б. Б. Семак [3] та ін. Детальний аналіз цих праць 
дозволяє аргументувати, що проблема екологічної 
безпечності вітчизняної текстильної продукції, 
особливо нової, ще далека від вирішення, а це ство-
рює умови для поодалших досліджень у цьому 
напрямі. Тому метою даної роботи є товарознавче 
оцінювання рівня якості вибілених розчинами роз-
роблених рецептур бавовняних білизняних тканин, 
а також визначення показників їх безпечності. 

 
3. Результати досліджень 

Об’єктами досліджень були обрані вибілені за 
традиційною і низькотемпературною технологіями 
бавовняні тканини білизняного призначення, харак-
теристика яких наведена у табл. 1. 

Досліджуючи якість виробів в цілому, зокрема й 
бавовняних білизняних тканин, не можна визначати 
її лише одиничними показниками. З цією метою слід 
застосовувати комплексні методи оцінювання рівня 
якості, які дозволяють виявити частку окремих влас-
тивостей текстильних матеріалів у формуванні їх 
якості, а також встановити взаємний вплив компо-
нентів на зміну окремих властивостей і якості в 
цілому [4]. Для оперативності визначення комплекс-
ного показника рівня якості на сьогодні спеціаліста-
ми розроблено комп’ютерну програму, в основі якої 
лежить методика розрахунку комплексного показни-
ка рівня якості за допомогою функції бажаності [5]. 

Перший етап передбачав проведення анкетного 
опитування серед фахівців-експертів та науковців 
текстильної галузі. Це дало змогу вибрати із всієї 
номенклатури показників якості, що регламен-
туються для тканин білизняного призначення (згід-
но ДСТУ), ті, які є найбільш важливими для даної 
групи виробів, а також визначити вагомість цих по-
казників (табл. 2). Використовуючи стандартні ме-
тоди і прилади нами визначено розмірні характе-
ристики цих показників. 

Таблиця 1
Характеристика досліджуваних бавовняних тканин 

 
Лінійна густина 

пряжі, текс 
Щільність ниток 

на 100 мм Варіант 
тканини 

Назва 
тканини Артикул 

основа уток основа уток 

Вид пере-
плетення 

Товщина, 
мм 

Поверхнев
а густина, 

г/м2 

Рецептура 
вибілювання 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 бязь БВ 165 29,0 29,0 251 215 -//- 0,27 154 Класична 
2 -//- - 29,0 29,0 250 226 -//- 0,32 155 № 1 
3 -//- - 29,0 29,0 248 224 -//- 0,33 157 № 2 
4 -//- - 29,0 29,0 252 230 -//- 0,33 162 № 3 
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Наступний етап розрахунку комплексного по-
казника рівня якості білизняних тканин – визна-
чення рівнів кількісних характеристик вибраних 
показників за градаціями якості “відмінно”, “доб-
ре”, “задовільно”, “незадовільно”. В якості без роз-
мірного показника вибрано функцію бажаності, 
оскільки вона відповідає вимогам до безрозмірного 
показника, а саме наближення комплексного показ-
ника якості до загальної оцінки його споживачами. 
Граничні значення показників d і y обрано так, що 
залежність між одиничними показниками та безроз-
мірною величиною – лінійна [4]. Вибір та обґрунту-
вання граничних значень для розмірних показників 
проводили з урахуванням аналізу літературних да-
них, чинних нормативних документів та авторських 

досліджень (табл. 3). Розрахунок коефіцієнтів рів-
нянь переходу до безрозмірних величин, обчислен-
ня показників бажаності одиничних властивостей 
білизняних тканин, узагальненого показника бажа-
ності та комплексного показника досліджуваних 
тканин здійснювали автоматично за допомогою 
комп’ютерної програми. 

На основі даних табл. 3 за допомогою ком-
п’ютерної програми побудовані xyd- номограми по-
казників властивостей білизняних тканин: розра-
хункового розривального навантаження та ступеня 
білості (рис. 1.а), гігроскопічності та стійкості до 
стирання (рис. 1.б), зміни лінійних розмірів, повіт-
ропроникності та капілярності (рис. 1.в). 

 

 
Таблиця 2

Коефіцієнти вагомості показників якості білизняних тканин 
 

№ 
п/п Показник Коефіцієнт 

вагомості 
1 2 3 
1 Розрахункове розривальне навантаження, Рн, Н/нитку 0,23 
2 Гігроскопічність, Г, % 0,17 
3 Число циклів стирання, С, цикли 0,16 
4 Ступінь білості, Б, % 0,14 
5 Зміна лінійних розмірів після мокрого оброблення, Зл, % 0,13 
6 Повітропроникність, Пв, дм3/(м2•с) 0,09 
7 Капілярність, К, мм/год 0,08 

Сума 1,00 
 

Таблиця 3
Рівні властивостей бавовняних білизняних тканин за градаціями їх якості 

 
Градація показників якості Досліджувані показники Незадовільно Задовільно Добре Відмінно 

1 2 3 4 5 
Показник бажаності, d Менше 0,37 0,37-0,62 0,63-0,79 0,80 і більше 
Безрозмірний показник, у Менше 0,00 0,00-0,76 0,77-1,52 1,53 і більше 
Розрахункове розривальне наванта-
ження, Рн, Н/нитку Менше 1 1-1,9 2-2,9 3 і більше 

Гігроскопічність, Г, % Менше 7 7-9,4 9,5-11,9 12 і більше 
Число циклів стирання, С, цикли Менше 300 301-649 650-999 1000 і більше 
Ступінь білості, Б, % Менше 80 80-99 100-119 120 і більше 
Зміна лінійних розмірів після мок-
рого оброблення, Зл, % Більше 5,5 5,5-3,6 3,5-1,6 1,5 і менше 

Повітропроникність, Пв, дм3/(м2•с) Менше 100 100-249 250-399 400 і більше 
Капілярність, К, мм/год Менше 80 80-119 120-159 160 і більше 
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Рис. 1.а. Номограма xyd для показників 

розрахункового розривального навантаження та 
ступеня білості 

 

 
Рис. 1.б. Номограма xyd для показників 

гігроскопічності та стійкості до стирання 
 

 
 

Рис. 1.в. Номограма xyd для показників зміни 
лінійних розмірів, повітропроникності та 

капілярності 
 

За допомогою наведених на рис. 1.а-1.в номо-
грам можна перевести будь-який розмірний показ-
ник х у безрозмірний показник бажаності d. 

Враховуючи показники якості і коефіцієнти їх 
вагомості у загальній оцінці якості білизняних тка-
нин, застосовуючи перехід від розмірних показни-
ків якості х до безрозмірних показників бажаності 
d, за допомогою комп’ютерної програми обчислено 
комплексні показники рівня якості досліджуваних 
тканин та диференційний вплив одиничних показ-
ників якості білизняних тканин на їх комплексні 
показники (табл. 4). 

Аналіз даних табл. 4 показує, що найменше 
значення комплексного показника рівня якості у 
тканини вар. 1 (базовий), що відповідає градації 
“задовільно”; градації “добре” відповідають тка-
нини, вибілені холодною технологією розчинами 
розроблених рецептур (вар. 2, 3 і 4). 

Таблиця 4
Вагомість одиничних показників якості в узагальненому показнику білизняних тканин 

 
Одиничні показники якості 

Варіант 
тканини 

Харак-
теристики Рн, 

Н/нитку Г, % С, цикли Б, % Зл, % Пв, 
дм3/(м2•с) 

К, 
мм/год 

КПЯ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
х 1,62 7,8 1588 101,0 4 164 133,5 
d 0,532 0,462 0,897 0,638 0,565 0,489 0,701 0,597 

1 Градація 
якості задов. задов. відм. добре задов. задов. добре задов. 

х 2,4 12,4 1715 87,5 4 135 143 
d 0,710 0,825 0,954 0,473 0,565 0,432 0,739 0,673 

2 Градація 
якості добре відм. відм. задов. задов. задов. добре добре 

х 2,12 10,1 1696 87,4 3 140 153,3 
d 0,650 0,678 0,931 0,470 0,670 0,445 0,780 0,657 

3 Градація 
якості добре добре відм. задов. добре задов. добре добре 

х 3,04 10,1 1178 83,8 4 136 162,3 
d 0,805 0,678 0,859 0,419 0,565 0,435 0,810 0,655 

4 Градація 
якості відм. добре відм. задов. задов. задов. відм. добре 
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Загострення екологічної ситуації в останні де-
сятиліття робить показник безпечності вітчизняних 
текстильних матеріалів та виробів ключовим крите-
рієм комплексної оцінки рівня їх якості та конку-
рентоспроможності [6]. В Україні ця проблема ще да-
лека від вирішення. Проте на сьогодні є деякі зру-
шення: чинними нормативними документами (ДСТУ 
4239:2003, Екотекстиль-100) регламентуються показ-
ники безпеки продукції, встановлено допустимі кон-
центрації шкідливих речовин. Особливі вимоги до 
показників безпеки ставляться до білизняних виро-
бів, які безпосередньо контактують з тілом людини. 

З метою визначення безпечності вибілюючих 
розчинів розроблених рецептур нами проведено са-
нітарно-гігієнічні дослідження білизняних тканин, 
вибілених цими розчинами. 

Визначення безпечності білизняних тканин здійс-
нювалось органолептичними, санітарно-хімічними 
та токсикологічними дослідженнями. 

Як виявили результати органолептичних дос-
ліджень, у модельованих умовах у зразках тканин 
стороннього запаху не виявлено, водні витяжки 
безбарвні, прозорі, без запаху. 

Результати санітарно-хімічних досліджень що-
до наявності шкідливих речовин, зокрема формаль-
дегіду, наведені у табл. 5. 

Аналіз табл. 5 показує, що емiсiя шкідливих 
сполук у повітря i воду не перевищує допустимі 
норми. 

Однократнi та 5-кратнi аплiкацiї шматочків 
досліджуваних тканин на попередньо депiльовану 
ділянку бокової поверхні тулуба морських свинок 
(площею 5х5 см) не приводили до видимих змін на 
їх шкiрi. За результатами токсикологічних дослід-
жень можемо зробити висновок, що подразнююча 
дія досліджуваних зразків білизняних тканин не 
виявлена. 

На основі проведених досліджень ДУ “Лівівсь-
кий науково-дослідний інститут епідеміології та 
гігієни МОЗ України” видано токсиколого-гігієніч-
ний паспорт на бавовняні тканини, вибілені розчи-
нами розроблених рецептур. 

 
 
 
 
 
 

4. Висновки 
Результати проведених досліджень дозволяють 

зробити такі висновки: 
 найбільші значення комплексних показників ־

рівня якості у тканин, вибілених холодною техно-
логією розчинами розроблених рецептур (вар. 2, 3 і 
4), при цьому на значення комплексних показників 
цих тканин більшою мірою вплинули такі одиничні 
показники якості, як розривальне навантаження, 
стійкість до стирання та капілярність; 

-на основі органолептичних, санітарно-хіміч ־
них та токсикологічних досліджень вибілених роз-
чинами розроблених рецептур бавовняних білизня-
них тканин доведено відсутність токсичної, алер-
гічної, подразнюючої дії на організм людини, що до-
зволяє використовувати ці тканини за призначенням. 

Таким чином, можемо стверджувати про дос-
татньо високу якість білизняних тканин, вибілених 
холодною технологією розчинами розроблених ре-
цептур, що дає їм можливість конкурувати на віт-
чизняному ринку. 
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                                                                                                                         Таблиця 5 
Вміст шкідливих речовин у досліджуваних білизняних тканинах 

 
Виявлена 

концентрація у 
повітрі, мг/м3 

Виявлена 
концентрація 
у воді, мг/дм3 

Досліджувані 
показники 

20 С 37 С 20 С 37 С 

ДР, 
мг/м3 

повітря 

ДКМ, 
мг/дм3 
вода 

1 2 3 4 5 6 7 
Наявність 
формальдегіду < 0,003 < 0,01 < 

0,01 
< 

0,01 0,01 0,1 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ГЕОСИНТЕТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Анотація. В даній статті вивчено та проаналізовано існуючі системи класифікації геосинтетич-

них матеріалів. Основна увага приділена питанням формування асортименту геотекстильних мате-
ріалів, які виготовляються текстильною промисловістю України і широко застосовуються у різних сфе-
рах народного господарства.  

Ключові слова: класифікація, класифікаційні ознаки, геосинтетичний матеріал, геосинтетики, 
геотекстильний матеріал, геотекстиль, геотекстильноподібний матеріал  

 
Polikarpov I., Tereshkevych N.  

 
CLASSIFICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIALS 

 
Summary. The existent systems of classification of geosynthetic materials are studied in this article and 

analysed. Basic attention is spared to the questions of forming of assortment of geotextiless that is made textile 
industry of Ukraine and are widely used in the different spheres of national economy.  

Keywords: classification, classification signs, geosynthetic material, геосинтетики, geotextiles, геотек-
стиль, геотекстильноподібний material 

 
1. Вступ 

Сучасний асортимент геосинтетичних матеріалів, 
які випускаються підприємствами текстильної про-
мисловості України, досить складний та різноманіт-
ний. Постійне оновлення структури асортименту різ-
них за цільовим призначенням, сировинним складом, 
будовою полотен, способами виготовлення геосинте-
тичних виробів вимагають вдоюконалення існуючої 
системи класифікації цих матеріалів. Слід зазначити, 
що й досі немає загальної термінології і єдиної за-
гальноприйнятої системи класифікації геосинтетич-
них матеріалів, яка б в повній мірі задовольняла пот-
реби виробників і споживачів цих матеріалів [1]. 

Метою роботи є вивчення та аналіз існуючих 
систем класифікації геосинтетичних матеріалів для 
формування сучасного асортименту цих виробів, 
вибору напрямків оптимізації його структури. 

 
2. Результати досліджень 

Для обробки науково-обгрунтованих концепцій 
формування сучасного асортименту геосинтетич-
них матеріалів застосовують різні системи класи-
фікації. В їх основу можуть бути покладені різні 
класифікаційні ознаки, основними з яких є: приз-
начення, спосіб виробництва, особливості будови 
полотен, споживні властивості, сфера застосування, 
комплектність (рулони, блоки, плити), рівень якос-
ті, ціна, конкурентоспроможність тощо. Використо-
вують ієрархічний та фасетний методи класифіка-
ції. Найширше застосування у практиці текстиль-
ного виробництва, геотехніці, будівництві та тор-
гівлі мають стандартна, загальнодержавна і статис-
тична системи класифікації геосинтетичних мате-
ріалів. Розглянемо детальніше їх особливості. 

Український класифікатор нормативних доку-
ментів (УКНД) ДК 004:2008 передбачає поділ на  
40 класів (рівень 1). Класи поділено на 392 групи 

(рівень 2), з яких 144 групи додатково поділено на 
909 підгруп. Код позиції класифікатора має таку 
структуру: 

хх.ххх.хх, де хх – клас; хх.ххх – група; 
хх.ххх.хх – підгрупа. 

Геотекстильні, а також геосинтетичні, матеріа-
ли віднесені до 59-го класу [2-4]. 

 
Таблиця 1 

Класифікація нормативних документів 
 

Код Назва 
59 Технологія текстильного та шкіряного 

виробництва 
59.080 Вироби текстильної промисловості 
59.080.70 Геотекстильні матеріали 

*Охоплює також геосинтетичні матеріали 
 
Певна інформація про класифікацію асортимен-

ту геосинтетичних матеріалів міститься також в 
УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовніш-
ньоекономічної діяльності). Геотекстильні та гео-
синтетичні матеріали віднесені в розділ ХІ “Текс-
тильні матеріали та текстильні вироби” [5].  

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 
ДК 009:2010 (діє з 01.01.2012 р.) встановлює основи 
для підготовки і поширення статистичної інформації 
за видами економічної діяльності. КВЕД гармонізова-
но на рівні YXX (розділ) з міжнародною стандартною 
класифікацією всіх видів економічної діяльності 
(ISIC) і на рівні YXX.XX (клас) – з Класифікацією 
видів економічної діяльності ЄС (NACE) [6]. 

Структура кодового позначення об’єкта КВЕД 
має такий вигляд: 

YXX.XX, де Y – секція; XX – розділ; XX.X – 
група; XX.XX – клас. 

Деталізоване позначення коду текстильних ви-
робів (в тому числі геотекстильних) за даною сис-
темою наведено в табл.2. 



 

 62

Таблиця 2 
Кодова система КВЕД для текстильних товарів 

 

Код Назва NACE 
(Rev.1.1) 

ISIC 
(Rev.4) 

С Переробна промисловість  С 
13 Текстильне виробництво  13 
13.2 Ткацьке виробництво  131 
13.20 Ткацьке виробництво 17.21 1312 
  17.22 1312 
  17.23 1312 
  17.24 1312 
  17.25 1312 
  18.30  
13.9 Виробництво інших 

текстильних виробів 
 139 

13.96 Виробництво інших 
текстильних виробів тех-
нічного і промислового 
призначення 

17.54 1399 

 
Згідно з ВБН В.2.3-218-544:2008 Споруди транс-

порту. Матеріали геосинтетичні в дорожньому бу-
дівництві класифікація геосинтетиків включає такі 
таксономічні одиниці: 
 
 

 класи (за сировиною): природні, хімічні і штучні; 
 групи (за водопроникністю): водопроникні і 

водонепроникні; 
 типи (за структурою): геотекстилі, віднесені 

до геотекстилю вироби, геосинтетичні бар’єри і 
геокомпозити; 

 підтипи: геотканини, геонетканини, гетрико-
таж, геограти, гратки, геосітки, геокомірки, геома-
ти, геопрошарки, геопінопласти, геотруби, геосин-
тетичні бар’єри геополімерні, бітумні (геомембра-
ни) та геосинтетичні глиномати; 

 види (за способом виготовлення): нетканинні, 
тканинні, трикотажні (в’язані), кріплені і екструдовані; 

 підвиди (за способом кріплення): кріплені за 
механічною, фізико-хімічною або комбінованою 
технологіями.  

Відповідно до відомчих будівельних норм Украї-
ни [7], геосинтетики виконують сім основних функ-
цій у конструкції: розділяння (геосинтетичне по-
лотно розділяє два різнозернистих шари, завдяки 
чому забезпечується проектна товщина конструк-
тивних шарів і цілісність конструкції); фільтруван-
ня (геосинтетик працює подібно до фільтру, про-
пускаючи воду і затримуючи захоплені фільтра-
ційним потоком ґрунтові частинки від виносу); дре-
нування (геосинтетик працює як дрена для транс-
портування водного потоку в ґрунтах малої водо-
проникності); армування (геосинтетик працює як 
армуючий елемент у межах ґрунтової товщі чи в 
комбінації з зернистим або монолітним матеріа-
лом); захисту (геосинтетик використовується як 
амортизуючий шар між конструктивними шарами 
для запобігання їх пошкодженню); ізолювання (гео-
синтетик працює як відносно непроникний бар’єр 
для рідин і газів); протиерозійний захист (геосин-
тетик використовують для зниження ерозії грунту 
від атмосферних опадів, водної і вітрової ерозії). 

Згідно з ОДМ 218.5.005-2010 [8] загальна кла-
сифікація геосинтетичних матеріалів представлена 
за такими критеріями:  

тип – визначається природою об’єкта; 
клас – визначається технологією одержання і 

макроструктурою об’єкта; 
вид – визначається конкретною реалізацією 

технології, яка обумовлює суттєві особливості бу-
дови об’єкта.  

Класифікація геосинтетичних матеріалів, яка 
використовується в дорожньому будівництві предс-
тавлена за функціями, а саме: армування, розділян-
ня, фільтрування, дренування, боротьба з ерозією, 
гідроізоляція, теплоізоляція та захист (табл. 3). 

Таблиця 3
Класифікація геосинтетичних матеріалів за функціями (застосовується в дорожніх конструкціях) 

 
Дорожний одяг 

№ з\п 
Функції 

геосинтетичних 
матеріалів Покриття Основа дорожнього 

одягу Додаткові шари 

1 2 3 4 5 
Георешітки ткані Георешітки ткані Георешітки ткані 
Георешітки в’язані Георешітки в’язані Георешітки в’язані 

1. Армуваня 

Георешітки неткані Георешітки пластма-
сові екструдовані 

Георешітки пластма-
сові скріплені 

Геополотна неткані Геополотна неткані 
Георешітки ткані Георешітки ткані 
Георешітки в’язані Георешітки в’язані 

Георешітки пластма-
сові екструдовані 

2. Розділяння – 

Георешітки пласт-
масові екструдовані 

Георешітки пластма-
сові скріплені 

3. Фільтрування – Геополотна неткані Геополотна неткані 
Геополотна неткані 
Геомати пластмасові 
екструдовані 

4. Дренування – – 

Геомембрани пласт-
масові екструдовані 

5. Боротьба з 
ерозією 

– – – 

6. Гідроізоляція – – – 
7. Теплоізоляція – – – 
8. Захист – – – 
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Оскільки призначення, галузі застосування, 
функції геосинтетичних матеріалів є різноманітни-
ми, в дорожньому будівництві для спрощення мож-
ливого попереднього вибору цих виробів предс-
тавлена класифікація геосинтетичних матеріалів за 
структурою і технологією виробництва, яка достат-
ня для регламентації їх застосування в даній галузі. 
Загальна характеристика геосинтетичних матеріа-
лів за найбільш поширеним сировинним складом 
виготовлення (поліамід, поліефір і поліпропілен) 
наведена в табл. 4. 

Найбільш поширеною групою матеріалів зі 
складу геосинтетичних є геотекстильні, перш за все 
неткані, а також ткані та інші – трикотажні (в’яза-
ні), плетені нитко прошивні, біотекстилі із несинте-
тичної сировини. 

В інших інформаційних джерелах [9-11] гео-
синтетичні матеріали класифікують, перш за все, за 
водопроникністю, оскільки ці матеріали застосо-
вуються в геотехніці і стають складовими елемен-
тами природних та техногенних ґрунтових масивів. 
За цією ознакою геосинтетичні матеріали поді-
ляють на 3 класи: водопроникні, водонепроникні та 
геокомпозиційні. Класи поділяють на групи, які, в 
свою чергу, залежно від способу виготовлення, 
типу сировини поділяються на види. Клас водо-
проникних геосинтетичних матеріалів поділяють на 
дві групи. Це геотекстилі та геотекстильноподібні 
матеріали. Геотекстиль – це матеріал, який виготов-

ляють за текстильними технологіями з використан-
ням ткацьких, в’язальних та швейних машин. 
Геотекстильні матеріали – це плоскі водопроникні 
полімерні (синтетичні або натуральні) текстильні 
матеріали неткані, ткані або в’язані, які застосо-
вують в галузях будівництва в контакті з ґрунтом 
та іншими будівельними матеріалами. Скріплення 
окремих волокон, ниток або інших складових еле-
ментів геотекстилів досягається шляхом провязу-
вання, зв’язування, прошивання або адгезивного 
закріплення. Група геотекстилів поділяється на 

види залежно від способу текстильного виробниц-
тва, наприклад, геотекстилі неткані, в’язані, ткані. 
Неткані геотекстильні матеріали – це геотекстилі, 
волокна, нитки, філаменти або інші, елементи яких 
скріплені механічним, термічним або адгезивним 
обробленням. Вязані геотекстильні матеріали – це 
геотекстилі, в яких волокна, нитки, філаменти або 
інші елементи провязані. Геотканини – геотекстилі, 
виготовлені шляхом прямокутного переплетення 
двох або більшої кількості волокон, ниток, стрічок 
або інших елементів. Геотекстильноподібні мате-
ріали представляють собою матеріали, які не мо-
жуть бути класифіковані як геотекстильні. При їх 
виробництві, окрім способів текстильного оброб-
лення, застосовують і методи оброблення пластич-
них мас. Скріплення окремих елементів, які утво-
рюють геосинтетичний матеріал, досягається шля-
хом прив’язування або зварювання (термічного, ла-

Таблиця 4
Загальна характеристика геосинтетичних матеріалів 

 
№ 
з\п 

Група геосинтетичних 
матеріалів 

Підгрупа геосинтетичних 
матеріалів Вид геосинтетичних матеріалів 

1 2 3 4 
Ткані Одноосьові та двохосьові 
Неткані Механічно зміцнені (голкопробивні) 

Термічно зміцнені 
Хімічно зміцнені 

1. Геотекстильні  

Інші (біотекстилі включно)  
Плоскі (геосітки) Полімерні одноосьові та двохосьові 

Скло- або базальтового волокна з по-
лімерною обробкою (просочуванням) 
одноосьові та двохосьові 

2. Георешітки 

Просторові  
Геодрени 2-, 3-шарова комбінація із нетканих 

геотекстильних; 
2-, 3-шарова комбінація із нетканих 
геотекстильних і геомембран; 
2-, 3-шарова комбінація із нетканих 
геотекстильних і полімерних 

3. Геокомпозити 

Армогеокомпозити 2-шарова комбінація із нетканих 
геотекстильних і склосіток 

Геомати 4. Геооболонки 
Геооболонки габіонів 

 

Геотекстильні 5. Геомембрани 
Плівки 

 

6. Геоплити Різноманітні об’ємні теп-
лоізоляційні полімерні ма-
теріали 

 

Геоволокна 
Геотроси 

7. Геоелементи 

Геострічки 
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зерного). До геотекстильноподібних матеріалів на-
лежать георешітки, геосітки та геомати. Другий 
клас – водонепроникні геотекстильні матеріали. Їх 
представлено двома групами, а саме: глиноматами і 
геомембранами. Матеріали, призначені для вико-
нання декількох функцій, об’єднані  в третій клас – 
геокомпозиційних матеріалів (геотекстиль і георе-
шітка).  

 
3. Висновки 

Проведений аналіз нормативно-технічної доку-
ментації, інших інформаційних джерел дозволяє 
зробити висновок про те, що й досі немає єдиної 
загальноприйнятої системи класифікації геосинте-
тичних матеріалів, яка б у повній мірі задовольняла 
потреби виробників і споживачів цих матеріалів. 
Найширше застосування у практиці текстильного 
виробництва, геотехніці, будівництві та торгівлі 
мають стандартна, загальнодержавна і статистична 
системи класифікації геосинтетичних матеріалів. В 
подальших дослідженнях авторами планується роз-
робити класифікацію геосинтетичних матеріалів, в 
якої б не було недоліків, наявних у проаналізованих 
класифікаціях. 
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ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ВИБІЛЮВАННЯ ЛЛЯНИХ 
ТКАНИН  

 
Анотація. Наведено результати дослідження білизни чистолляних тканин, вибілених різними способами 

(традиційним у фабричних умовах та холодним біленням в дослідній лабораторії).  
Ключові слова: лляні тканини, білення, екологічність 

 
Kobischan A. 

 
WAYS TO IMPROVE METHODS OF LIGHTENING LINEN 

 
Summary. The results of studies of whiteness chistolnyanyh tissues, bleached in different ways (traditional 

in the factory and cold whitening in a research lab). 
Keywords: linen fabric, bleaching, ecological 

 

1. Вступ 
Тенденції світового ринку останніх років 

демонструють стійке зростання попиту споживачів 
на тканини з натуральних волокон, у тому числі й 
лляних, які характеризуються комплексом унікаль-
них властивостей: гігієнічність та комфортність, 
міцність та довговічність, неповторна естетичність 
та екологічність. Лляна промисловість має чіткі 
перспективи для збільшення обсягів виробництва.  

Конкурентоспроможний товар вимагає високих 
показників якості. При цьому важливим показни-
ком естетичності лляних тканин є ступінь білості. 
На вітчизняних лляних підприємствах більше 80% 
тканин випускається у вибіленому вигляді. Льняні і 
напівлляні полотна користуються великим купі-
вельним попитом як на внутрішньому, так і на сві-
товому ринку текстильної продукції. Однак, вони 
поступаються аналогічним тканинам зарубіжного 
виробництва не стільки за споживними властивос-
тями і зовнішнім виглядом, скільки за міжнарод-
ними екологічними стандартами якості. Це значно 
знижує вартість тканин. Нові технології повинні 
гарантувати відсутність на тканині речовин, які в 
чистому вигляді і в з'єднаннях з природними супут-
никами целюлози можуть погіршувати важливі 
властивості тканин [4]. 

Дослідження в галузі оптимізації технологій 
вибілювання целюлозомістких текстильних мате-
ріалів активно ведуться вітчизняними та зарубіж-
ними науковцями [1, 3-5, 7, 9]. Холодний спосіб ви-
білювання відомий давно (з 1928 р.), але на даний 

момент застосовується в промислових масштабах 
лише на Херсонському та Донецькому бавовняних 
комбінатах для вибілювання бавовняних тканин 
білизняного призначення [3]. Щодо лляних тканин, 
пошуки оптимальних технологій та вибілюючих 
композицій активно продовжуються. Вагомий вне-
сок у вирішення даної проблеми належить науков-
цям Херсонського національного технічного уні-
верситету та науково-дослідної лабораторії „Хім-
текс” (м. Херсон). 

Традиційні технології підготовки лляних тка-
нин (особливо білення) є дуже енергомісткими та 
включають застосування речовин високого класу 
небезпеки, що помітно знижує екологічність. Особ-
ливо токсичним є гіпохлорит натрію – один з ос-
новних вибілюючих реагентів.  

Так, традиційний спосіб безперервної обробки 
лляної тканини жгутом до повної білизни на пяти-
секційній лінії ЛЖО-1-Л [8], включає наступні 
стадії (див. рис.1). 

Як видно з рисунку, алгоритм включає повто-
рюване чергування гіпохлоритного та перекисного 
білення із заключним кислуванням. Кожна стадія 
потребує обов’язкового промивання водою. Цей 
спосіб характеризується такими недоліками, як склад-
ність, довготривалість, трудо- та ресурсомісткість 
(вода, тепло, хімічні реагенти). Подвійна обробка 
гіпохлоритом руйнує целюлозу та забруднює стічні 
води. 
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Рис. 1. Схема традиційного вибілювання лляної тканини на пятисекційній лінії ЛЖО-1-Л 
 
Перспективним напрямком у створенні еколо-

гічно чистих технологій є повне виключення хлоро-
містких речовин при підготовці лляних текстиль-
них матеріалів.  

Сучасних альтернатив для вирішення даної 
проблеми є декілька: 

- повна відмова від хлоромістких препаратів 
при вибілюванні за рахунок застосування інших 
хімічних реагентів (таким шляхом пішла Литва, яка 
перейшла на безхлорні хімічні реагенти австрійсь-
кої фірми "Клариант" [1]); 

- застосування біохімічних процесів (ензимів, 
що руйнують лігнін лляного волокна) при вибілю-
ванні льономістких матеріалів [1, 4]; 

- перехід виробничих підприємств на техноло-
гії „холодного білення”, які відбуваються при 
низьких температурах та значно зменшують собі-
вартість отриманих матеріалів [3]. 

Метою даної роботи є аналіз результатів та 
підтвердження переваг нових способів „холодного 
білення” чистолляних тканин у порівнянні з тради-
ційним вибілюванням. 

 
2. Результати дослідження  

Для визначення білизни на основі сурової чис-
толляної тканини (арт. 1В 70 РВ, виготовлена із 
вареної та вибіленої лляної пряжі мокрого прядіння 
21,7 та 17,9 текс відповідно) підготовані п’ять дос-
лідних зразків:  

зразок №1 – вибілений на Рівненському льоно-
комбінаті за традиційною схемою безперервної 
обробки лляної тканини джгутом на п'ятисекційній 
лінії ЛЖО-1-Л (еталонний); 

зразок № 2 – вибілений „холодним способом” 
за рецептурою №1 без попереднього розшліхтову-
вання;  

зразок № 3 – вибілений „холодним способом” 
також за рецептурою №1, але з попереднім роз-
шліхтовуванням; 

зразок № 4 – вибілений „холодним способом” 
за рецептурою № 2 безсилікатним способом; 

зразок № 5 - вибілений „холодним способом” за 
рецептурою № 3 силікатним способом; 

Вибілювання лляних тканин холодним спосо-
бом проведено в лабораторних умовах кафедри 
хімічної технології і дизайну волокнистих матеріа-
лів Херсонського національного технічного універ-
ситету та науково-дослідної лабораторії „Хімтекс” 
(м. Херсон). 

Рецептури вибілюючих розчинів та особливості 
вибілювання окремих зразків наведено в таблиці 1. 

Дослідження проводились згідно з ДСТУ ISO 
105-J02-2001 [2] за допомогою скануючого спект-
рофотометра Spectra Scan 5100+ в лабораторії 
„Хімтекс” (м. Херсон).  

Зразки для випробування витримано в конди-
ційних умовах (згідно з ISO 105-J02). Результати 
визначення білизни досліджуваних зразків предс-
тавлено в таблиці 2. 
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Таблиця 2 
Визначення білизни 

 
Тристимульні величини 

№ зразка X Y Z 

Показник 
білості 
(Wo) 

Колірний 
відтінок 
(Tw.10) 

1 77,067 81,957 81,684 60,571 0,498 
2 70,921 74,231 76,696 63,230 -2,888 
3 76,472 80,192 87,035 83,320 -1,192 
4 79,445 83,758 93,489 95,026 0,883 
5 76,123 80,315 87,725 85,270 0,552 

 
Наочно отримані результати визначення білизни 
лляних тканин представлено на рисунку 1. 

 
Рис. 1. Білизна лляних тканин 

 
Аналіз даних досліджень показує, що отримані 

результати підтверджують сучасні тенденції вітчиз-
няної текстильної промисловості – фабричне вибі-
лювання за традиційними схемами (зразок № 2) дає 
найнижчі результати (показник білості лише 60,571). 
Запропоновані методи „холодного білення” дають 
помітно вищі показники білості (зразки 3,4,5).  

Максимальна білизна досягнута для зразка № 4, 
що вибілювався безсилікатним способом (табл.2). 
Отримані високі показники білості можна пояснити 
особливостями запропонованої рецептури для „хо-

лодного білення”, яка дозволяє скоротити етапи ви-
білювання, оскільки забезпечує комплексну дію і 
виконує одночасно функції стабілізатора, емульга-
тора, розчинника та руйнівника забарвлюючих 
речовин.  

Процес вибілювання в цілому продовжувався 5 
діб і включав наступні етапи: 

- просочування вибілюючим розчином; 
- віджимання до вологості 90±10%; 
- вилежування – 3 доби; 
- промивання холодною водою; 
- кислування у водному розчині лимонної кис-

лоти (10 мл/л, 9%); 
- промивання холодною водою; 
- сушіння. 
В порівнянні з традиційною схемою білення 

(рис. 1), даний алгоритм забезпечує значне скоро-
чення загального процесу вибілювання, не вимагає 
температурних витрат, скорочує витрати води на 
промивання тканини між окремими стадіям вибі-
лювання, потребує менших витрат вибілюючих 
реактивів. 

Таким чином, отримані результати підтверд-
жують ефективність безсилікатного вибілювання 
чистолляних тканин „холодним способом”. 

Очевидно, що зміна технології білення приз-
водить до зміни інших фізико-механічних власти-
востей текстильних матеріалів. Тому забезпечення 
максимальної білизни має відбуватися в системі 
властивостей матеріалу, тобто бути оптимальним.   

В таблиці 3 наведено узагальнені результати 
визначення фізико-механічних властивостей вибі-
лених лляних тканин. Оптимальні зміни характерні 
для зразка 4, вибіленого за рецептурою безсилікат-
ного білення. В даному випадку спостерігається 
збільшення міцності, усадка в межах допустимих 
стандартом норм (134), значне зменшення жорст-
кості і водночас підвищена повітропроникність. 

 
 
 
 
 
 

Таблиця 1 
Рецептури для «холодного вибілювання» досліджуваних зразків 

 
№ 

зразка Особливості Рецептура 

1 фабричне - 

2 без попереднього 
розшліхтовування 

3 
з попереднім роз шліхто-
вуванням у лужному роз-
чині (6-8 годин) 

1) ПАР – 1г/л (БИЛО-ТЕКС); 
2) метасилікат натрію – 24 г/л; 
3) оптичний вибілювач – 1г/л; 
4) перекис водню (40%) – 30 г/л; 
5) гідроксид натрію NaOH – 10г/л. 

4 безсилікатне вибілювання 

1) сода кальцинована – 2,5 г/л; 
2) коловет АН – 0,5 г/л; 
3) коловет ПЛ – 0,5 г/л; 
4) їдкий натр (100%)  - 20 г/л; 
5) перекис водню (60%-ий) – 55 мл/л 
6) оптикал С конц. – 0,2 г/л  
7) колостат К – 5 г/л 

5 силікатне вибілювання 

1) коловет ПЛСН – 20 г/л 
2) їдкий натр (100%)  - 7 г/л 
3) перекис водню (60%-ий) – 55 мл/л 
4) оптикал С конц. – 0,2 г/л  
5) колостат К – 5 г/л 
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3. Висновки 
1. Встановлено, що застосування „холодних ме-

тодів” вибілювання чистолляних тканин забезпечує 
помітно вищі показники білості порівняно з тради-
ційними методами (83-95% проти 65%). 

2. На даний момент відсутні загальноприйняті 
ефективні рецептури розчинів та схеми для „холод-
ного” вибілювання чистолляних тканин.  

3. Переваги застосування безсилікатних розчи-
нів підтверджено результатами даних досліджень. 
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1 - - -5,3 +0,3 50201 25452 9,0 450 
2 - 0,9 -8,9 -6,5 -6,5 24117 17049 11,0 336 
3 +19 +30 -7,0 -6,0 27234 20910 15,0 375 
4 + 10 +15 -5,0 -2,5 20904 18560 15,0 465 
5 +6 +8 -5,4 -2,2 23440 20380 13,2 405 
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СОЦІАЛЬНИЙ ЕФЕКТ ВІД ВИКОРИСТАННЯ ВЗУТТЯ 
СПЕЦІАЛЬНОГО ВІБРОЗАХИСНОГО 

 
Анотація. У статті розкрита соціальна ефективність розробки взуття спеціального віброзахис-

ного. Показано, що забезпечення належного рівня віброзахисту зменшує ризик виникнення вібраційної 
хвороби. 

Ключові слова: взуття спеціальне віброзахисне, вібраційна хвороба, соціальний ефект 
 

Kovalchuk M. 
 

SOCIAL EFFECT OF USING SPECIAL VIBROPROTECTIVE SHOES  
 
Summary. The social efficiency of the development of special vibroprotective shoes is discovered in the 

article. It is proven that providing of the proper level of vibrodefence diminishes the risk of origin of oscillation 
illness. 

Keywords: special vibroprotective shoes, oscillation illness, social effect 
 

1. Вступ 
В умовах становлення й розвитку ринкових 

відносин в Україні досяг критичного стану меха-
нізм державного управління системою розробки 
нових видів засобів індивідуального захисту (спец-
одягу, спецвзуття тощо) та необхідних для таких 
виробів вихідних матеріалів і компонентів. Тому за 
останні 20 років склалося незадовільне становище 
із забезпеченням працівників різних галузей про-
мисловості якісним спецодягом та спецвзуттям.  

Близько трьох мільйонів людей (понад 6,5% 
населення України) у нашій країні зайняті на ви-
робництві зі шкідливими умовами праці [1]. Це без-
посередньо позначається на рівні і динаміці про-
фесійних захворювань, яке лікарі-профпатологи 
простежують практично в усіх галузях виробництва 
[2]. На промислових підприємствах України майже 
30% робітників працюють в умовах, що не від-
повідають санітарно-гігієнічним нормам. Це основ-
на причина високого рівня професійних захворю-
вань. Зокрема, Харківським НДІ гігієни праці й 
профзахворювань встановлено, що на підприємст-
вах машинобудування серед працівників найбільш 
поширеними хворобами є пневмоконіоз (42% обс-
тежених), хронічний бронхіт (25% обстежених), 
вібраційна хвороба (21% обстежених) та ін. [1]. 

Через значне поширення вібраційна хвороба 
знаходиться в центрі уваги спеціалістів та науков-
ців різних галузей. Наприклад, серед захворювань 
підземних гірників Кривбасу вона складає близько 
22% всієї професійної патології; при цьому високий 
рівень захворюваності спостерігається у молодих 
кваліфікованих робітників [3]. Щорічно захворю-
вання на вібраційну хворобу (ВХ) складають від 
10% до 15 % від загальної кількості виявлених 
професійних захворювань [4]. 

Згідно з даними Комітету з питань гігієнічного 
регламентування МОЗ України, у 2008 р. частка 

працівників, які працюють в умовах дії вібрації, 
становила (за галузями народного господарства): 
сільське господарство – 2,0 %, видобувна промис-
ловість (вугільна промисловість, видобування не-
енергетичних матеріалів) – 3,4 %, обробна промис-
ловість (хімічна, металургійна, виробництво машин 
тощо) – 2,2 %, будівництво – 2,8 %, транспорт та 
зв’язок – 2,9 %; всього – 13,3 %.  

У цій роботі ми обмежились розкриттям основ-
них складових частин соціальної ефективності 
виробництва віброзахисного взуття в Україні. 

 
2. Результати 

Типовим прикладом професій із високою част-
кою захворювання на ВХ є професія шахтаря-ву-
гільника [5,6]. У структурі професійних захворю-
вань шахтарів Львівсько-Волинського вугільного 
басейну ВХ стабільно займає четверте місце і 
складає до 10 % щорічно виявлених випадків про-
фесійних захворювань [7]. Ризик захворювання ВХ 
з’являється в гірників після 15 років роботи і зі 
збільшенням стажу роботи до 25 років – зростає в 
2,5 рази. У прохідників ризик захворювання на ВХ 
з’являється раніше, ніж у гірників (при стажі робо-
ти до 15 років) і має вищі темпи залежно від стажу 
робити (при стажі роботи до 25 років – він зростає 
в 17 разів) [7]. 

У структурі професійних захворювань, що ви-
никли за перший квартал 2011 року, перше місце 
належить хворобам органів дихання – 69% від за-
гальної кількості по Україні, або понад 860 випад-
ків. На другому місці – захворювання опорно-рухо-
вого апарату (радикулопатії, остеохондрози, артри-
ти, артози) – 18%, або понад 225 випадків. Третє 
місце займає вібраційна хвороба 5%, або 61 випа-
док, четверте – хвороби слуху – 3%, або 34 випадки 
[6]. 
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Важливим є зменшення частки хворих на ВХ. 
Як відомо [8], ВХ може різко загострювати симп-
томи інших захворювань, що, у свою чергу, різко 
збільшує частоту і тривалість перебування праців-
ника в стані тимчасової непрацездатності. З цього 
виходить, що підприємства, які не витрачають 
коштів на захист працівників від ВХ, в кінцевому 
результаті витрачають кошти на його лікування і 
від ВХ і від інших захворювань.  

Дослідження професійного ризику захворюван-
ня – нагальна потреба сьогодення, що слугує ство-
ренню нової ідеології профілактичної медицини, 
яка базується на можливостях прогнозування й по-
передження несприятливих наслідків для здоров’я 
професійної діяльності людини [9,10]. 

Абсолютно точно розрахувати соціальну ефек-
тивність впровадження взуття спеціального вібро-
захисного надзвичайно складно, зокрема, через не-
можливість оцінювання в грошах майбутнього не-
гативного результату від захворювання. На кожно-
му конкретному підприємстві існують специфічні 
умови праці і впливу негативних факторів, а виник-
нення ВХ пов’язане з усією системою цих факторів 
і тому кількість їх є приблизною. Крім того, впро-
вадження взуття спеціального віброзахисного на 
окремому підприємстві економить витрати на ліку-
вання і профілактичні заходи з покращення здо-
ров’я працюючого протягом тривалого часу (в ме-
жах кількох років). У цій ситуації прямий соціаль-
ний ефект має накопичувальний характер і в окре-
мий проміжок часу (у конкретний день чи навіть 
місяць – практично непомітний). 

Ще однією складовою соціального ефекту 
впровадження віброзахисного взуття є витрати на 
профілактичне лікування, оскільки лікування ВХ 
необхідно проводити комплексно із урахуванням 
клінічної симптоматики. Наприклад, ефективним є 
застосування судинно-розширюючих препаратів, 
гангліоблокаторів та фізіотерапевтичних методів 
[8]. При ВХ рекомендують: ще низку препаратів 
[11] та фізіотерапевтичні методи (електрофорез з 
5% розчином новокаїну або 2% розчином бензо-
гексонію на кисті рук або комірцеву зону та ін.); 
при поліневротичних синдромах - високочастотну 
електротерапію (УВЧ) на комірцеву зону (15 проце-
дур); загальне ультрафіолетове опромінення мали-
ми і суберітемними дозами (10 сеансів); застосу-
вання голкорефлексотерапіі. При ураженні опорно-
рухового апарату показані: болотяні, парафінові, 
озокерітні аплікаціі при температурі 40 – 45°С, а 
також бальнеологічне лікування із застосуванням 
сірководневих, радонових, кисневих ванн при тем-
пературі 37° С, протягом 10 –15 хвилин, а  також 
лікувальну фізкультуру, масаж рук і комірцевої 
зони [12]. На санаторно-курортне лікування хворих 
направляють в Ялту, Євпаторію, Одесу, Хмельник, 
Бердянськ [13]. 

Таким чином, на основі означених вище даних 
можна розрахувати лише одну окрему складову 
частину соціального ефекту від запровадження 
взуття на основі приблизних витрат на одноразове 
лікування хворого на ВХ за рахунок витрат на ліки. 
Для цього розрахунку необхідно базувати на стан-

дарті надання медичної допомоги при ВХ. Ці дані 
також показують, що ВХ хвороба призводить до 
частих лікарняних, а в кінцевому випадку – до 
інвалідності. 

Крім цього, при захворюванні І ступеня хворих 
тимчасово (на 1 міс) переводять на роботу, не по-
в'язану з дією вібрації (з видачею листка професій-
ної непрацездатності в разі зниження заробітку). 
Якщо при зміні роботи різко знижується кваліфі-
кація працюючого, рішенням лікарсько-експертної 
комісії визначається відсоток втрати працездат-
ності на період перекваліфікації (один рік). Так 
само вирішують питання і при вібраційній хворобі 
І—II ступеня, але для закріплення стійкого ефекту 
таких хворих переводять на роботу, не пов'язану з 
дією вібрації терміном на 2 міс. Лікування хворих з 
II ступенем захворювання проводять у стаціонарі з 
наступним переведенням для закріплення резуль-
татів лікування на 1-2 міс на роботу, не пов'язану з 
впливом вібрації та охолодженням. За різкого зни-
ження кваліфікації в разі зміни роботи – хворі мо-
жуть бути направлені на експертні комісії для виз-
начення ступеня втрати працездатності на період 
перекваліфікації (1-2 роки) [14,15]. Хворі з вібра-
ційною хворобою III ступеня, як правило, обме-
жено працездатні, їм визначають відсоток втрати 
професійної працездатності або групу інвалідності 
(III) внаслідок професійного захворювання. 

Хворі на вібраційну хворобу І ступеня від 
впливу загальної вібрації не втрачають працездат-
ності. Вони проходять лікування, а потім для зак-
ріплення його результатів їх переводять на 1-2 міс 
на роботу, не пов'язану з впливом вібрації та інтен-
сивного шуму, з видачею листка непрацездатності. 
При вираженості патологічних змін II ступеня пот-
рібне раціональне працевлаштування з визначен-
ням ступеня втрати працездатності на період пере-
кваліфікації (один рік) [16]. 

При первинній діагностиці в стаціонарі тимча-
сова непрацездатність триває 2–3 тижні. При почат-
кових проявах вібраційної хвороби для профілак-
тики прогресування захворювання хворий може 
бути переведений на іншу роботу на 1–2 місяці. 
Хворим із вібраційною хворобою ІІ ст. не менше 2 
разів на рік рекомендуються повторні курси ліку-
вання з подальшим полегшенням умов праці до 2 
місяців на рік. Інвалідність ІІІ групи надається 
хворим при помірному обмеженні життєдіяльності, 
що перешкоджає виконанню роботи. ІІ група на-
дається хворим із вираженим обмеженням жит-
тєдіяльності, що виникає при стійких вегетативних 
порушеннях, полінейропатіях, стійкому больовому 
синдромі, що не зменшується протягом 3–4 місяців 
лікування, при виражених рухових порушеннях у 
руках, частих та виражених церебральних та коро-
нарних судинних пароксизмах. Інвалідність І групи 
надається хворим дуже рідко, при різко виражених 
обмеженнях життєдіяльності, що виникли внаслі-
док ускладнень вібраційної хвороби. 

Калькуляція витрат на одноразове медикамен-
тозне лікування хворого на ВХ становить 823 грн 
(табл. 1). 
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Крім лікування з допомогою препаратів, хво-
рим на ВХ рекомендують відпочинок в оздоровчих 
центрах і курс лікування там за додаткову плату. 
Мінімальна вартість проживання становить 300 
грн/добу, тривалість курсу лікування – 20 діб, тому 
лише на проживання в оздоровчому центрі міні-
мально у рік витрачають приблизно 6000 грн. За 
даними табл. 2 можна розрахувати вартість обо-
в’язкових оздоровчих процедур, які необхідні про-
тягом 1 року (згідно з прайсом оздоровчих центрів 
Унгварський (м. Ужгород) та Женева (м. Трускавець). 

За офіційними даними пенсійного фонду Украї-
ни, з 1 січня 2012 р. сума мінімальних обов’язкових 
виплат на особу за умови настання інвалідності 
складатиме за рік 9900 грн (825 грн/місяць). 

Таким чином, враховуючи дані мінімальних 
витрат на окремі комплекси лікування ВХ однієї 
особи, можна розрахувати загальні витрати за 1 рік: 

823 грн + 6000 грн + 11325 грн = 18148 (грн) 
Ці витрати практично вдвічі перевищують 

допомогу держави при втраті працездатності, які 
станволять 825 грн/міс [17]. 

Згідно з калькуляціями ТзОВ „Таланлегпром”, 
роздрібна ціна нами розробленого взуття спеціаль-
ного для захисту від вібрації (ВСЗВ) становить 260 
грн (21.12.11 р.). За розробленими технічними ви-
могами гарантійний термін експлуатації спеціаль-
ного взуття становить 70 днів. Так, за 1 рік підпри-
ємство на забезпечення працівників спеціальним 
взуттям витрачатиме 1040 грн (4 пари/рік). 

Таблиця 1
Витрати на одноразове медикаментне лікування хворого на ВХ 

 

Назва препарату Ціна, грн станом на 
30.10.2011 Назва препарату Ціна, грн станом 

на 30.10.2011 
1 2 3 4 

бензогексоній 37,76 елеутерокок 5,63 
аміназин 9,90 алоє 16,79 

нікотинова кислота 13,86 глутамінова кислота 3,33 
но-шпа 27,30 фібс 5,36 

новокаїн 5,30 плазмол 21,42 
метилдофу (допегіт) 52,64 настойка женьшеня 9,62 

валер’яна 5,30 анальгін 6,37 
пустирник 31,90 ібупрофен 14,60 
новопасіт 50,24 вольтарен 57,38 

індометацин 6,00 ретаболіл 50,08 
мефенамінова кислота 16,18 венорутон 46,22 

бутадіон 19,48 нітрогліцерин 3,35 
цинарізин 5,49 ніфедипін 4,51 

пірацетам 15,11 розчин глюкози глюканат 
кальцію 13,67 

кавінтон 55,34 хлорид кальцію 9,62 
прозерин 5,67 препарати брому 2,98 

АТФ 36,46 кофеїн 8,12 
рибоксин 8,18 аскорбінову кислоту 4,14 

вітаміни В1, В12, В6 21,02 фенкарол 22,79 
дімедрол 6,42 тавегіл 29,11 
супрастін 41,18 
діазолін 4,84 вітамін РР 12,45 

Загальна сума 823,11 

Таблиця 2
Витрати на одноразові процедури під час лікування ВХ 

 

Назва процедури Кількість 
процедур 

Ціна, грн 
станом на 
22.12.11 

Загальна 
вартість, 

грн 
Гідропроцедури 1 150 150 
Масаж 1 150 150 
Малі дози діатермії з електрофорезом (новокаїн, амі-
назин) на паравертебральну зону симпатичних вузлів 15 65 975 

ЛФК 1 150 150 
Синдромальна терапія 20 130 2600 
Магнітотерапія 20 65 1300 
Голкорефлексотерапія 20 100 2000 
Оксигенотерапія 20 195 3900 
Терапія квантова 20 5 100 
Загальна вартість 11325 
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За даними рис. 1 можна зробити порівняння і 
висновки про доцільність впровадження в масове 
виробництво ВСЗВ. 

 

 
Рис. 1. Витрати і доходи при використанні 

ВСЗВ 
 
Враховуючи вищенаведені дані можна зробити 

висновки, що використання розробленого взуття 
спеціального віброзахисного забезпечує значний 
соціальний ефект, належний захист і безпеку пра-
цівника та економію фінансових ресурсів окремого 
підприємства та держави в цілому. 

 
3. Висновки 

Доведено, що соціальний ефект від впровад-
ження взуття спеціального віброзахисного дося-
гається за рахунок зменшення: кількості випадків 
захворювань на ВХ; витрат на оплату лікарняних 
(витрат на лікування і профілактику); виплат у 
зв’язку з настанням інвалідності. З іншого боку, со-
ціальний ефект досягається і за рахунок підтри-
мання необхідного рівня ефективності праці. 

Загальний розрахунковий соціальний ефект від 
впровадження взуття спеціального віброзахисного 
становить майже 18148 грн на одного працівника в 
рік. 
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Анотація. Запропоновано системний підхід до номенклатури та класифікації полімерних мате-

ріалів, як первинних форм, так і відновлених. Зазначено недоліки та принцип утворення назви полімерів у 
кожній номенклатурі.  
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REVIEW OF NOMENCLATURE AND CLASSIFICATION PRIMARY 

AND REDUCED FORMS POLYMERIC MATERIALS 
 
Summary. A systematic approach to nomenclature and classification of polymers as primary forms and 

restored. These shortcomings and the principle of formation names polymers in each range. 
Keywords: nomenclature, classification, monomer, polymer, polymer raw materials recovered plastics 

 
1. Вступ 

Міжнародна спілка теоретичної та прикладної 
хімії (IUPAC) рекомендувала для використання но-
менклатуру, що отримала назву номенклатура 
ІЮПАК, раніше широке розповсюдження мала же-
невська номенклатура. Правила ІЮПАК були опублі-
ковані у книзі “Номенклатурні правила ІЮПАК по 
хімії” (Органічна хімія: М., ВІНІТІ, 1970. Т.2). Слід 
відзначити, що ці правила вкрай складні навіть для 
спеціаліста. Номенклатура ще не “встоялась” і до 
неї постійно вносяться зміни. Останні данні були 
опубліковані в “Nomenclature of organic chemistry” 
(Sect. A.— H., Oxford, Pergamon Press, 1979);  
Р. Кан, О. Дермер “Введение в химическую но-
менклатуру” (М., Химия, 1983). 

 
2. Огляд літературних джерел 

У Блакитній книзі видання 1993 року головне 
завдання номенклатури визначене як “ідентифіка-
ція хімічної речовини засобом письмової або усної 
мови”. Тому основний принцип при створенні нау-
кової номенклатури – однозначна відповідність наз-
ви структурі з’єднання. Система принципів і правил 
такої номенклатури має назву “систематична 
номенклатура”. У номенклатурі ІЮПАК підкрес-
люється, що правила систематичної номенклатури 
не обов’язково дають унікальну назву для кожного 
з’єднання (тобто можуть існувати різні назви однієї 
речовини, що не протирічать правилам ІЮПАК), 
але ці назви завжди будуть однозначними (одній 
назві буде відповідати тільки одна речовина). 
Протилежністю систематичних назв є традиційні, 
напівсистематичні або тривіальні назви, які широко 
використовуються для розповсюджених з’єднань 
(наприклад, “оцтова кислота”, “гліцин” і т. ін.). Номенк-
латура ІЮПАК допускає використання таких назв, 
однак поступово намагається скоротити їх число. 

Метою статті було дослідити відповідність наз-
ви полімерів їх структурі та порядок утворення їх 
назви у всіх існуючих номенклатурах.  

 
3. Результати досліджень 

Сьогодні існує 3 види номенклатури полімерів: 
1) номенклатура заснована на назві мономерів (ра-
ціональна номенклатура); 2) номенклатура заснова-
на на хімічній структурі полімерного ланцюга 
(систематична номенклатура IUPAC); 3) випадкова 
(або тривіальна) номенклатура. 

1. Номенклатура заснована на назві мономерів 
(раціональна номенклатура). Формування назви: 

 Приставка “полі” + назва мономера – полі-
стирол, поліпропілен та ін. 

 Назва полімера записується разом – одним 
словом або у дужках: полі(вінілацетат), полі(метил-
метакрилат) та ін. 

Однак ця номенклатура не зовсім вдала, оскіль-
ки один і той же “мономер” може утворювати полі-
мери різної будови. Наприклад, назва “полі(ети-
леноксид)” може відображати наступні структури 
(1-3): 

1) –(CH2-CH2-O)n-H; 
 

2) H–(CH2-CH2)n           3) H2C–(CH2-CH2)n 
                                   O                        CH2 
    H-(CH2-CH2)n                H2C–O–CH2     
  

До недоліків номенклатури слід віднести і те, 
що у деяких випадках синтез полімеру із мономера, 
внаслідок його нестабільності, неможливий. На-
приклад, полі(вініловий спирт) – мономер вініло-
вий спирт існує як фенольна форма ацетальдегіду, а 
полімер утворюють гідролізом полі(вінілацетату). 
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                                      H2O 
~H2C-CH–-CH2–- CH~            ~H2C-CH-CH2-CH ~ 

 
     OCOCH3   OCOCH3               OH   OH 
            
2. Номенклатура, заснована на хімічній струк-

турі полімерного ланцюга (систематична номенк-
латура IUPAC).  

За допомогою цієї номенклатури зручно нази-
вати органічні полімери, що складаються з одного 
виду складової повторюваної ланки (СПЛ) та 
мають лінійну будову. 

Формування назви: приставка “полі” + СПЛ, 
що названа за номенклатурою IUPAC (табл. 1): 

 Необхідно ідентифікувати СПЛ, тобто виді-
лити із структури фрагмент, повторенням якого 
можна отримати структуру макромолекули; 

 Враховувати розташування і орієнтацію цієї 
ланки у ланцюгу; 

 Назвати СПЛ за номенклатурою IUPAC. 
3. Випадкова номенклатура (торгівельні марки 

полімерів). 
Закономірностей в утворенні назв немає. Прик-

лади назв: лавсан (терилен, дакрон, мілар) – по-
лі(етилентерефталат); вініпласт (ПВХ) – полі(вініл-
хлорид); тефлон (фторопласт-4) – полі(тетрафторе-
тилен); плексиглас (органічне скло) – полі(метил-
метакрилат). 

Класифікація полімерів здійснюється за такими 
факторами (ознаками). 

1. За походженням: 
– природні (що існують у природі): целюлоза, 

крохмаль, хітин, білки, нуклеїнові кислоти та ін. 
Багато природних полімерів дуже складно отри-

мати синтетично. Вони утворюються в живих орга-
нізмах у результаті протікання складних біохіміч-
них реакцій.  

Найважливіші природні полімери: целюлоза (є 
будівельним матеріалом клітин усіх рослин), побу-
дована із сполучених між собою глюкозидними 
зв’язками залишків глюкози, утворюється при фо-
тосинтезі у рослинах; білки (побудовані із сполу-
чених між собою пептидними зв’язками залишків 
двох різних α-амінокислот, порядок розташування 
амінокислотних ланцюгів визначається генетичним 
кодом); нуклеїнові кислоти (побудовані із сполу-
чених фосфоефірними зв’язками залишків цукрів 
(рибози або дезоксірибози) з хімічно приєднаними 
азотистими основами, порядок з’єднання основ 
задається генетичним кодом). 

– синтетичні полімери (що не існують у при-
роді, синтезовані): поліетилен, поліпропілен та ін. 

– штучні (модифікації природних полімерів): 
нітроцелюлоза, бензилцелюлоза, метилцелюлоза, 
ацетатцелюлоза та ін. 

2. За областями застосування: 
– пластичні маси і органічне скло; 
– синтетичні каучуки; 
Якщо Тск.–Ткімн., то полімер належить до плас-

тиків (стирол, ПВХ, поліметилметахлорид та ін.). 
Якщо Тск.–Ткімн., то полімер відносять до 

синтетичних канчуків (СК),  
де Тск. –– температура скловання, Ткімн. – 

кімнатна температура. 
– синтетичні та штучні волокна; 
– плівки і багаточисельні декоративно-захисні 

покриття (лаки, фарби, емалі); 
– біополімери. 

Таблиця 1
Назви основних полімерів 

 
Структура полімерного 

ланцюга 
Назва за IUPAC Назва за раціональною 

номенклатурою 
1 2 3 

–(-СН2 – СН2-)n– Полі(метилен) Поліетилен 
ПЕ 

–(-СН – СН2-)n– 
 

 СН3 

Полі(пропілен) 
Полі(1-метилетилен) 

Поліпропілен 
ПП 

  
                   СН3 

 
С–С–СН2– 

 
     СН3 

Полі(1,1-диметилетилен) Поліізобутилен 
ПІБ 

–(-СН – СН2-)n– 
 

      
 
 

Полі(1-фенілетилен) Полістирол 
ПС 

–(-СН – СН2-)n– 
 

  Cl 

Полі(1-хлоретилен) Полівінілхлорид 
ПВХ 

–(-СН – СН2-)n– 
 

  CN 

Полі(1-цианоетилен) Поліакрилонітрил 
ПАН 

–(-СН – СН2-)n– 
 

 ООССН3 

Полі(1-ацетоксіетилен) Полівінілацетат 
ПВА 

     F 
 

–(- С – СН2-)n– 
 

    F 

Полі(1,1-дифторетилен) Полівініліденфторид 
ПВФ 
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3. За топологією (геометрією кістяка макромо-
лекул): лінійні полімери; розгалужені полімери; 
зіркоподібні полімери; дендримери; гребенеподібні 
полімери; зшиті (сітчасті) полімери.  

4. За наявністю у макромолекулі полімерного 
ланцюга одного або декількох типів мономерних 
ланок: 

– гомополімери – складаються із мономерних 
ланок одного типу; 

– сополімери (табл. 2) – складаються із декіль-
кох різних видів мономерних ланок (бінарні полі-
мери, терполімери, мультікомпонентні сополіме-
ри). 

 
Таблиця 2 

Види сополімерів 
 

Тип сополімера Будова макромолекули 
Статистичний –А–А–В–В–А–В–А–В–

В–В– 
розташування випадкове 

Почерговий 
(альтернативний) 

–А–В–А–В–А–В–А–В– 
Розташування чітко впо-
рядковане 

Блочний – (А)n – (B)m – (A)k – 
Щеплений (графт-
сополімер) 

–А–А–А–А–А–А– 
  (В)n  (В)n  (B)n   

 
5. Хімічна класифікація здійснюється за типом 

атомів, що входять до ланцюга: 
– органічні полімери (до складу входять орга-

ногенні елементи – С, N, O, P, S). Поділяються на 
гомоланцюгові (в основному ланцюгу містяться 
тільки атоми вуглецю) і гетероланцюгові (до скла-
ду основного ланцюга входять інші атоми). До 
цього класу полімерів належать біополімери. 

– елементоорганічні полімери (у складі основ-
ного ланцюга разом з атомами вуглецю знаходяться 
атоми Si, Al, Ti, Ge, B).  

– неорганічні полімери (в основному ланцюгу 
не містяться атоми вуглецю). 

За основу ще одного варіанта класифікації 
може бути покладено наявність або відсутність у 
макромолекулах іоногенних груп. За аналогією з 
низькомолекулярними електролитами, полімери, 
що містять іоногенні групи, називають поліелект-
ролітами.  

Вторинна полімерна сировина поділяється на 
категорії – за джерелом утворення, на класи – за ха-
рактером процесів формування, на види – за пер-
винними полімерами, на групи – за характерис-
тикою полімерних відходів. А саме, категорії: від-
ходи виробництва, відходи споживання, змішані 
відходи виробництва і споживання; класи: відходи 
термопластичних полімерів, відходи термореактив-
них полімерів. 

 
4. Висновки 

З вище зазначеного можна зробити висновок, 
що найбільш вдалою номенклатурою, яка відоб-
ражає хімічну структуру полімерів, є систематична 
номенклатура IUPAC. У міру розвитку хімії висо-
комолекулярних сполук і створення нових класів 
полімерів, номенклатура та класифікація їх буде 
розвиватися та вдосконалюватися. Так, за останнє 
десятиріччя широко розповсюдженими стали ком-
позиційні матеріали, що представляють як суміші 
різних полімерів, так і їх комбінації з різноманіт-
ними низькомолекулярними речовинами. До полі-
мерних композитів відносять взаємопроникливі та 
напіввзаємопроникливі сітки: перші складаються із 
двох відмінних за природою взаємопроникливих 
сіток, а другі – із трьохмірної сітки і лінійного 
полімеру. Зазначені з’єднання також потребують 
систематизації утворення їх назв і відповідної 
класифікації. 
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КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ 
 КЕРАМІЧНОЇ ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ 

 
Анотація. Розглянуто етапи проходження комплексної оцінки якості захисних покриттів для 

керамічної лицьової цегли на основі поліметилфенілсилоксану та наповнювачів.  
Ключові слова: захисні покриття, комплексна оцінка якості, якість, властивості захисних пок-

риттів 
Nayver I.  

 
COMPLEX ESTIMATION OF THE QUALITY OF CERAMIC FACING 

BRICK PROTECTIVE COVERING CHARACTERISTICS 
 

Summary. The stages of passing the complex estimation of the quality of ceramic facing brick protective 
covering characteristics on the basis of polimetilfenilsiloksanu and fillers are considered.   

Keywords: protective, complex quality estimation, quality, protective covering characteristics 
 

1. Вступ 
Створення захисних покриттів із регульованим 

складом, структурою та кольором, а також оцінка 
їх якості, є однією з проблем, яка вирішується 
товарознавцями на основі аналізу результатів дос-
ліджень у галузі захисних  покриттів. 

На функціональність і довговічність захисних 
покриттів, які є показниками якості, впливає вид 
плівкоутворювача захисної композиції, вид напов-
нювача та структура покриття. Факторами, які 
впливають на поведінку лицьових будівельних ма-
теріалів під час впливу вологи та знакозмінних тем-
ператур є фазовий склад, характеристики покриття, 
структурні перетворення та зміни фазового складу 
в процесі експлуатації [1-4]. 

При оцінюванні якості захисних покриттів 
необхідно враховувати кожен з вищевказаних фак-
торів, визначити їх взаємовплив.  

Щоб оцінити захисну дію покриттів, потрібно 
визначити такі властивості, як: фізичні,  фізико-
механічні, фізико-хімічні та експлуатаційні [1]. 

Сьогодні при оцінюванні якості захисних пок-
риттів користуються методиками, які розроблені 
для лакофарбових матеріалів, проте така оцінка  не 
завжди буде об’єктивною, тому що не враховує  
складність захисних покриттів спеціального приз-
начення, а саме атмосферостійкість, морозостій-
кість покриттів [3]. Також  у сучасних нормативних 
документах на захисні покриття спеціального приз-
начення не розроблено номенклатури показників 
якості. Тому впорядкування номенклатури показни-
ків якості і вибір системи їх оцінювання зали-
шається актуальним. 

Метою статті є проведення комплексної оцінки 
якості захисних покриттів на прикладі нових ат-
мосферостійких покриттів на основі наповненого 
поліметилфенітсилоксану для керамічної лицьової. 

 
 

2. Об’єкт дослідження  
Об’єктом дослідження є атмосферостійке пок-

риття на основі силіційорганічний лак КО-921 (по-
ліметилфенілсилоксан) ГОСТ 16508-70, структурна 
одиниця [(CH3)2 SiO(C6H5)SiO1,5]n, R/Si = 1,5. Вміст 
елементів, мас. %: С-47,1; Н-5,5;Si-26,7.  

В якості наповнювача використовували заліза 
(ГОСТ 4143-77), хрому (ТУ 6-09-4227-76) та алю-
мінію (ГОСТ 30558-98) оксиди. 

Дане покриття, можна застосовувати для нане-
сення на будівельні керамічні матеріали  як захист 
від атмосферних впливів. 

Склад вихідної композиції для атмосферостій-
кого покриття подано в табл. 1. 

 
Таблиця 1 

Склад вихідної композиції для захисного 
покриття 

 
Вміст компонентів, мас. % 

№ 
покриття КО-921 Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 

1 30 50 20 - 
2 30 50 - 20 

 
Фізичні, фізико-хімічні та експлуатаційні влас-

тивості досліджували на лицьовій цеглі КЛПр-
1НФ-М150-1400-F35-1-ДСТУ БВ. 2.7-61:2008 Но-
вороздільського та Солонського заводів, стандарт-
ними методами. 

 
3. Результати досліджень 

Товарознавчу оцінку захисних покриттів про-
водили з метою визначення їх якісних показників 
та вибору системи покриттів для конкретного 
будівельного матеріалу (лицьової цегли), залежно 
від їх призначення. Щоб оцінити якість захисних 
покриттів використаємо комплексний показник за-
хисної ефективності, який враховує фізичні, фізи-
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ко-хімічні, захисні, спеціальні властивості і зале-
жить від призначення та умов експлуатації захис-
них покриттів. 

Товарознавче оцінювання якості  проводилося  
в певній послідовності: оцінювали прості (одинич-
ні) властивості та на цій підставі розробляли комп-
лексні показники, що характеризують складні влас-
тивості захисного покриття. 

Алгоритм розрахунку комплексної оцінки якос-
ті складається з наступних стадій [5]: 

 Розробка ієрархічної структури показників за-
хисного покриття, які потрібні для оцінки його якості; 

 Визначення оцінок показників якості Кij; 
 Визначення коефіцієнтів вагомості Мij у кож-

ній групі з урахуванням ієрархічної структури; 
 Вибір методу зведення оцінок показників для 

одержання комплексної оцінки якості Ко; 
 Аналіз отриманої оцінки та прийняття рішення 

про рівень якості розробленого захисного покриття. 
Структуру показників якості подано за чотирма  

комплексами властивостей. 
Перший комплекс властивостей поданий фізич-

ними (гідрофізичними), фізико-механічними влас-
тивостями, третій фізико-хімічними, та четвертий – 
експлуатаційними властивостями.  

Характеристика комплексів властивостей за-
хисних покриттів включає  в себе комплекс А – гід-
рофізичні (морозостійкість, водопоглинання); 
комплекс В – фізико-механічні (міцність на стиск, 
згин, удар); комплекс С – фізико-хімічні (адгезійна 
міцність), комплекс Д – експлуатаційні (атмосферо 
стійкість, зовнішній вигляд, корозійна стійкість). 

Комплекси показників якості захисних покрит-
тів мають вигляд (табл. 2). 

Таблиця 2
Комплекси показників якості захисних покриттів 

 
Комплекси показників 

Групи властивостей Одиничні показники 
Умовні 

позначення 

Фізичні 
(гідрофізичні) 

Морозостійкість 
 

А1 

 Водопоглинання А2 
Міцність при стиску (цегли) В1 
Міцність при згині (цегли) В2 
Міцність на згин (покриття) В3 

Фізико - механічні 

Міцність на удар (покриття) В4 
Фізико-хімічні Адгезійна міцність С1 
   

Атмосферостійкість Д1 

В
ла

ст
ив

ос
ті

 за
хи

сн
их

 п
ок

ри
тт

ів
 

  

Зовнішній вигляд (колір) Д2 
 

Експлуатаційні 

Витрати покриття Д3 

 
За базові приймали значення показників пок-

риття "Remisil". Порівняльну характеристику спо-
живних властивостей захисних покриттів подано в 
таблиці 3. 

Відносні показники якості Кі властивостей 
комплексів А,В,С, Д, визначали з використанням 
графіка функцій бажаності Харрінгтона. 

 

Одержані значення кількісних і відносних по-
казників якості покриттів наведено в таблиці 4. 

Експертне оцінювання проводили з допомогою 
спеціалістів у галузі будівництва. Завданням екс-
пертів було розташувати в кожній із груп показники 
за їх вагомістю. 

За результатами математичної обробки були 
обрані пріоритетні показники. 

Для опрацювання анкет в результаті експерт-
ного опитування була обрана послідовність: 

Таблиця 3
Порівняльна характеристика споживних властивостей керамічної лицьової цегли 

обробленої захисним покриттям  
 

Оброблений 
запропонованим 

препаратом, складу № 
з/п Показник якості Вимоги стандарту 

ДСТУ Б В.27-61:2008 
Без пок-

риття 

Просо-
чений 
препа-
ратом 

"Remisil" № 1 № 2 

1 Морозостійкість, 
цикли 

не менше 35 38 47 56 58 

2 Водопоглинання, % не менше 6 9,8 4,3 0,45 0,43 
3 Крайовий кут 

змочування, град 
не регламентується 43 67 96 95 

4 Адгезійна міцність 
покриття, МПа 

не регламентується - - 6,4 6,8 

5 Міцність при стиску, 
МПа 

12,5 12,7 15,6 18,4 18,5 

6 Міцність при згині, 
Мпа цегли 

1,9 2,0 2,5 2,9 2,9 

7 Міцність на згин, мм 
покриття 

не регламентується - - 2 2 

8 Міцність на удар, Дж не регламентується - - 4,0 4,0 
9 Витрата покриття, 

кг/м2 
не регламентується - 0,8 0, 385 0,376 

10 Колір покриття не регламентується - Без 
колір-ний 

стигла 
вишня  

зеле-
ний 

11 Вартість, грн/кг не регламентується - 85,6 37,0 40,0 
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 Результати опитувань експертів записують у 
таблицю апріорного ранжування; 

 Визначається сума рангів кожної властивості 

 1xr ; 

 Визначаємо квадрат відхилення суми рангів 
кожної властивості від середньої суми рангів за 
формулою: 

    2

1 1 1
11

22 nrr
k

j

r

j

n

i
jxjx 













  

  

,      (1) 

 Оцінюємо ступінь узгодженості оцінок екс-
пертів за допомогою коефіцієнта конкордації (уз-
годженості): 

                    
)(

12
32 nnN
SW


 ,                    (2) 

де S- суми квадратів відхилень рангів оцінок 
різних експертів; 

N-кількість експертів; 
n-кількість властивостей. 
 Визначається ступінь не випадковості узгодже-

ності оцінок експертів за допомогою критерію Пір-
сона 2 для ступенів вільності, що дорівнюють (n-1): 

                       1nnN
S122

розр 
 .             (3) 

Критерій Пірсона, який розрахували, порівню-
ють з табличними значеннями за умови  2

таблрозр    
та заданої вірогідності коефіцієнт узгодженості 
експертів вважають істотним. 

Ранжування властивостей покриття подано в 
таблиці 5. 

Коефіцієнт конкордації для всіх груп власти-
востей є більшим 1, тому судження експертів для 
всіх груп властивостей захисних покриттів є узгод-
женими. 

Коефіцієнти вагомості визначали експертним 
методом: 

                       1
1




n

i
iM ,                                 (4) 

де Mі – коефіцієнт вагомості і-го показника; 
N –кількість показників, що оцінюються.  

                   ,
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Таблиця 4

Кількісні показники якості Відносні показники якості 
Нові  

покриття 
Одиниці 
виміру Шифр 

1 2 

Взяте за 
еталон Шифр Нові  

покриття 
Взяте за 
еталон 

Цикли РА1 56 58 47 КА1 0,57 0,59 0,48 
% РА2 0,45 0,43 4,3 КА2 4,97 5,2 0,52 

МПа РВ1 18,4 18,5 15,6 КВ1 0,12 0,13 0,1 
МПа РВ2 2,9 2,9 2,5 КВ2 0,19 0,19 0,16 
мм РВ3 2 2 3 КВ3 0,01 0,01 0,15 
Дж РВ4 4,0 4,0 2,0 КВ4 1,18 1,18 0,59 

МПа РС1 6,4 6,8 2,8 КС1 2,29 2,4 1,0 
градус РД1 96 95 67 КД1 0,57 0,56 0,4 
бали РД2 - - - КД2 - - 0,25 
Кг/м2 РД3 0,385 0,376 0,8 КД3 0,17 0,16 0,35 

 

Таблиця 5
Апріорне ранжування властивостей захисного покриття (за результатами 

експертного опитування) 
 

Комплекс А Комплекс В Комплекс С Комплекс Д Шифр 
експерта РА1 РА2 РВ1 РВ2 РВ3 РВ4 РС1 РД1 РД2 РД3 

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

Ра
нг

и 

10 1 1 4 3 2 1 1 3 2 1 
∆2 14 16 37 31 21 10 10 14 25 19 
S 30 99 10 58 
W 0,6 0,2 0,12 0,39 
χ2 6,0 5,9 6,0 5,8 
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де N – кількість експертів; 
Mij – коефіцієнт вагомості і-го показника, по-

даного j-м експертом (j= 1,2,3…N). 
Вагомість показників наданих експертами наве-

дено в табл. 6. 
За даними цих таблиць розраховано коефіцієн-

ти вагомості, які подано в табл. 7. 

                                                                                                     Таблиця 7 
Коефіцієнти вагомості  

 
Коефіцієнт вагомості 

Комплекси властивостей 
Комплекс А Комплекс В Комплекс С Комплекс Д 
МА1 МА2 МВ1 МВ2 МВ3 МВ4 МС1 МД1 МД2 МД3 
0,48 0,52 0,1 0,16 0,15 0,59 1,0 0,40 0,25 0,35 

 
 

Міжгрупові результати ранжування властивос-
тей ми виокремили в табл. 8. 

Для зведення оцінок якості окремих властивос-
тей приймали адитивну модель комплексної оцінки 
у вигляді середньозваженої арифметичної вели-
чини: 

                   .
1

0 i

N

i
i KMK 



                         (7) 

Розрахунок значення оцінки якості для групи 
властивостей А проводиться за формулою: 

              КА0=(МА1·КА1)+(МА2·КА2).              (8) 
 

Отримали значення: 
 нове покриття 1 = 2,85; 
 нове покриття 2 = 3,0; 
 базове покриття = 0,5. 
Розрахунок значення оцінки якості для групи 

властивостей В проводиться за формулою: 
КВ0=(МВ1·КВ1)+(МВ2·КВ2)+(МВ3·КВ3)+ (МВ4·КВ4).  

(9) 
Отримали значення: 
 нове покриття 1 = 0,58; 
 нове покриття 2 = 0,59; 

Таблиця 6
Вагомість показників згідно з даними експертної групи  

 
Коефіцієнти вагомості 

Комплекси властивостей 
Комплекс А Комплекс В Комплекс С Комплекс Д Експерт 

МА1 МА2 МВ1 МВ2 МВ3 МВ4 МС1 МД1 МД2 МД3 
1 0,38 0,62 0,14 0,20 0,20 0,46 1,0 0,30 0,30 0,40 
2 0,40 0,60 0,12 0,16 0,16 0,56 1,0 0,40 0,20 0,40 
3 0,42 0,58 0,11 0,10 0,11 0,68 1,0 0,50 0,29 0,21 
4 0,44 0,56 0,13 0,17 0,16 0,54 1,0 0,40 0,21 0,39 
5 0,58 0,42 0,08 0,14 0,14 0,64 1,0 0,40 0,28 0,32 
6 0,56 0,44 0,12 0,11 0,11 0,66 1,0 0,50 0,22 0,28 
7 0,54 0,46 0,07 0,18 0,19 0,56 1,0 0,30 0,27 0,43 
8 0,52 0,48 0,09 0,11 0,11 0,69 1,0 0,60 0,23 0,17 
9 0,46 0,54 0,08 0,15 0,15 0,62 1,0 0,40 0,26 0,34 

10 0,51 0,49 0,06 0,25 0,25 0,44 1,0 0,20 0,24 0,56 
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 базове покриття = 0,4. 
Розрахунок значення оцінки якості для групи 

властивостей С проводиться за формулою: 
                     КС0=(МС1·КС1).                           

(10) 
Отримали значення: 
 нове покриття 1 = 10,6; 
 нове покриття 2 = 11,3; 
 базове покриття = 1. 
Розрахунок значення оцінки якості для групи 

властивостей Д проводиться за формулою: 
КД0=(МД1·КД1)+(МД2·КД2)+(МД3·КД3).      (11) 
Отримали значення: 
 нове покриття 1 = 0,54; 
 нове покриття 2 = 0,53; 
 базове покриття = 0,34.  
Узагальнену оцінку якості нових захисних пок-

риттів складу 1, 2 і базового покриття визначали за 
формулою:  

К0=(МА0·КА0)+(МВ0·КВ0)+(МС0+КС0)+ 
                                     (МД0·КД0).                         (12) 

Отримали значення: 
 нове покриття 1 = 3,5; 
 нове покриття 2 = 3,7; 
 базове покриття = 0,56. 

 

2,85 3

0,5 0,580,590,4 0,540,530,34
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Рис.1. Оцінка рівня якості властивостей груп 

А,В,С 
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група С
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Рис.2. Оцінка рівня якості властивостей груп С 

Таблиця 8
Міжгрупове ранжування властивостей 

 
Міжгрупові 

РА0 РВ0 РС0 РД0 Шифр 
експерта ранжу-

вання 

коеф. 
ваго-
мості 

ранжу-
вання 

коеф. 
ваго-
мості 

ранжу
вання 

коеф. 
ваго-
мості 

ранжу-
вання 

коеф. 
ваго-
мості 

1 1 0,30 2 0,25 4 0,20 3 0,25 
2 1 0,35 3 0,20 4 0,20 2 0,25 
3 1 0,30 2 0,30 3 0,20 4 0,20 
4 1 0,25 2 0,25 3 0,25 4 0,25 
5 1 0,35 4 0,20 2 0,25 3 0,20 
6 2 0,30 4 0,10 3 0,20 1 0,4 
7 1 0,25 2 0,25 3 0,25 4 0,25 
8 1 0,4 4 0,10 2 0,25 3 0,25 
9 4 0,10 1 0,35 3 0,25 2 0,30 
10 1 0,25 2 0,25 3 0,25 4 0,25 

Диспер-
сія 

рангів 

14 - 26 - 30 - 40 - 

Коефі-
цыєнт 
ваго-
мості 

- 0,28 - 0,23 - 0,23 - 0,26 

W 0,22 
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Рис.3. Комплексна оцінка якості захисних 

покриттів 
 

4. Висновки  
Результати комплексної оцінки якості показали, 

що розроблені нові покриття мають кращі влас-
тивості у порівнянні з базовим покриттям Remisil, 
головним чином за рахунок покращення атмосфе-
ростійкості, адгезійної міцності, корозійної стій-
кості. 
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УДК 677.016:677.027.47 
 

Ніколайчук Л. Г., Хлебтань О. Б. 
 

ВПЛИВ ПРОТИМОЛЕВОЇ ОБРОБКИ НА ЕКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ТА СТІЙКІСТЬ ПОФАРБУВАННЯ ПАЛЬТОВИХ ВОВНЯНИХ ТКАНИН 

 
Анотація. Розглянуто проблему застосування спеціальної протимолевої обробки для вовняних 

пальтових тканин. Тканинам, які мають великий термін зберігання, необхідно забезпечити збереження їх 
зовнішнього виду, показників якості та безпечності. Найефективніший спосіб збереження споживних 
властивостей вовняних пальтових тканин під час тривалого зберігання – застосування спеціальних 
обробок. 

Ключові слова: пальтові вовняні тканини, спеціальні обробки, протимолева обробка, показники 
токсикологічної та екологічної безпеки протимолевою обробки, стійкість пофарбування пальтових вов-
няних тканин із спеціальною протимолевою обробкою 

 
Nikolaychuk L., Khlebtan O. 

 
PRESERVING THE QUALITY OF COAT WOOLEN FABRIC WITH 

SPECIAL FINISHING 
 

Summary. The subject is the problem of using special anti-mole finishing of woolen coat fabric. Fabrics 
that have long term of storage need to preserve their face and quality indicators. The most effective way to save 
consumers’ properties of woolen coat fabrics during long-term storage is using of special finishing.   

Keywords: coat woolen fabric, special finishing, anti-mole finishing 
 

1. Вступ 
Зберігання непродовольчих товарів і, зокрема, 

пальтових вовняних тканин потребує особливих 
умов, які пов’язані з особливостями їх фізико-
хімічних властивостей, волокнистого складу, 
обробками. Пальтові тканини – це товари уповільне-
ного попиту, отже, необхідно забезпечити їх збе-
реження у складах виробничих підприємств та в під-
собних приміщеннях торгівельних закладів.  

Спеціальні обробки тканин належать до хіміч-
ного облагородження текстильних матеріалів і від-
різняються тим, що надають текстильним матеріа-
лам нових властивостей, яких у них не було: – 
водо-, масло-, брудовідштовхувальних, протигни-
лісних, вогнезахисних, протимолевих, антисептич-
них та ін. У той же час, ці обробки забезпечують 
збереження цінних властивостей натуральних воло-
кон і покращують основні споживні властивості 
тканин. Саме тому дослідження протимолевої об-
робки пальтових вовняних тканин на екологічні 
властивості та стійкість пофарбування є актуаль-
ним. 

Метою статті було дослідження впливу проти-
молевої обробки на зміну пофарбування пальтових 
вовняних тканин порівняно з тканинами без об-
робки. Встановлення токсикологічної та екологіч-
ної безпеки протимолевої обробки для людини та 
навколишнього середовища. 

 
 
 
 
 

2. Огляд літературних джерел 
Як стверджують Т. М. Александрова та І. А. Ши-

канова, на завершальному етапі оброблення тканин 
проводять нанесення спеціальних обробок у вигляді 
розчинів емульсій або дисперсій хімічних речовин. 
Важливе значення для споживачів текстильних 
товарів, і тканин зокрема, мають їх зносостійкість, 
довговічність, сучасність оздоблення, привабли-
вість та оригінальність структури. На всі ці влас-
тивості великий вплив має кінцева обробка тканин. 
Сьогодні потребуються тканини для верхнього 
одягу з універсальним комплексом споживних 
властивостей, які поєднують в одному матеріалі гід-
рофобність, високі теплозахисні показники, еколо-
гічну безпечність та відповідність сучасній моді [1, 
2].  

Вовняні пальтові тканини ушкоджуються під 
час зберігання личинками молі (Tineola bisselliella). 
Тканини уражені міллю не придатні до реалізації, 
що наносить великі збитки народному господарс-
тву, тому застосування обробних протимолевих 
препаратів для вовняних тканин є актуальною 
проблемою легкої промисловості і торгівлі. 

Сьогодні протимолева обробка тканин прово-
диться у розчинах або водних дисперсіях спе-
ціальних препаратів. Обробні препарати повинні 
мати спорідненість до кератину вовни для ефектив-
ного вибирання з розчинів та міцної фіксації на во-
локнах тканин, що доведено у роботі Т. С. Новора-
довської [3]. 

До протимолевих препаратів для обробки вов-
няних тканин пред’являються такі вимоги: 
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- забезпечувати обробку стійку до різних умов 
зберігання вовняних тканин; 

- ефективно попереджувати руйнування вов-
няних пальтових тканин личинками молі; 

- не псувати зовнішній вигляд тканин та не 
змінювати їх туше; 

- препарати не повинні мати запаху та подраз-
нюючої дії на слизові оболонки і шкіру людини. 

В таблиці 1 наведені характеристики сучасних 
протимолевих препаратів. 

Збереження споживних властивостей пальтових 
вовняних тканин важливе на всіх етапах товаро-
руху і особливо під час зберігання. Саме під час 
зберігання пальтових тканин найбільше виявляєть-
ся вплив різних чинників: фізико-хімічних, меха-
нічних, біологічних, які викликають зміни спожив-
них властивостей у тканинах.  

Захист пальтових тканин від забруднення, нега-
тивного впливу зовнішніх чинників, біопошкод-
ження – одна з найважливіших умов забезпечення 
збереження їх зовнішнього вигляду, споживних 
властивостей та якості. С. Ф. Садова виділила нас-
тупні напрями для забезпечення захисту тканин від 
несприятливих чинників:  

1. Додержання вимог щодо догляду за ткани-
нами протягом їх просування від виробництва до 
споживання – забезпечення безперервності догля-
ду. 

2. Створення умов зберігання тканин у складах, 
підсобних приміщеннях роздрібних та оптових тор-
говельних підприємствах споживчої кооперації. 

3. Надання тканинам захисних властивостей під 
час завершального оброблення на виробництві 
шляхом використання для обробки спеціальних 
сполук: фторовмісних, силіконових тощо [4]. 

Отже, серед усіх напрямів щодо забезпечення 
збереження споживних властивостей та якості 
пальтових вовняних тканин під час товароруху 
найбільш ефективним залишається третій напрям – 
надання тканинам захисних властивостей під час 
завершального оброблення на виробництві. 

Як зазначив Б. Д. Семак, спеціальна комплекс-
на обробка пальтових вовняних тканин забезпечує 
збереження якості цих тканин у різних умовах їх 
зберігання протягом тривалого часу, що необхідно 
для тканин, адже попит на них залежить від сезону 
[5, 6]. 

 
 

3. Результати дослідження протимолевої 
обробки пальтових вовняних тканин 

Сьогодні протимолева обробка вовняних тка-
нин здійснюється такими способами: 

1. Хімічна модифікація волокон вовни. Вона 
полягає у зміні реакційних груп всередині молекул 
вовни шляхом їх скорочення. Саме цей процес 
сприяє ускладненню перетравлення кератину після 
стабілізації поперечних зв’язків між макромо-
лекулами. 

2. Застосування просочування волокон вовни 
антиметаболітами, які ускладнюють обмін речовин 
та процес виділення відходів у личинок молі. 

3. Комбінована обробка вовняних тканин від 
шкідників та попередження розмноження мікро-
організмів. Саме ця обробка відповідає вимогам 
гігієни, які пред’являються до одягових виробів з 
вовняних тканин. 

Для проведення дослідження ми використо-
вували розчин препарату Мітін FF HC в концент-
рації 4% під час фарбування тканин за методом 
вибирання з подальшим закріплення на полотні при 
плюсовці. 

Нами було досліджено вплив спеціальної про-
тимолевої обробки на зміну пофарбування пальто-
вих вовняних тканин.  

Протимолевий препарат Мітін FF HC (технічна 
назва – ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUB-
STANCE, SOLID, N.O.S. HALOGENATED PHE-
NYL-DIPHENILETHER-UREA DERIVATIVE) – це 
білий порошок без запаху з pH = 6,5-7,5, спалахує 
при температурі більше 1500С і горить при темпера-
турі більше 5000С. 

Ефективність обробного препарату для проти-
молевої обробки визначається не тільки видом і 
концентрацією препарату на вовняній тканині. Во-
на залежить також від волокнистого складу вовня-
них тканин, виду обробних хімічних речовин та 
барвників, які використовуються під час фарбуван-
ня та оброблення цих тканин, технології оброблен-
ня. 

В таблиці 2 зазначені дані з токсикології та 
екології препарату Мітін FF HC. 

Проведено оцінку екологічної безпеки препарату 
для протимолевої обробки – Мітін FF HC. 

Протимолева обробка, застосована для вовняних 
пальтових тканин, – це сполучення різних хімічних 
речовин, які характеризуються екологічними та ток-
сикологічними показниками. Встановлено, що речо-

Таблиця 1
Характеристика протимолевих препаратів для вовняних пальтових тканин 

 
Найменування препарату Хімічна група препаратів Фірма-виробник, країна 
Діелдрін Універсальний інсектицид, 

контактна харчова отрута для 
личинок молі 

Байєр, Німеччина 

Еулан BL Сульфаніламідний  Байєр, Німеччина 
Молантин П Хлорфеніліден, харчова отрута 

для личинок молі 
Ротта, Німеччина 

Мітін FF HC Аніонний сулькофурон Хантсманн, США 
Гамексан Гексахлорциклогексан, контактна 

отрута, яка діє при безпосередньо-
му контакті з личинками молі 

Циба Гейгі, Швейцарія 
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вини протимолевої обробки помірно шкідливі. Після 
використання речовин спеціальної протимолевої 
обробки потребуються спеціальні умови для зни-
щення відходів. Відходи, які залишаються після ви-
користання спеціальної протимолевої обробки мо-
жуть поглинатися бактеріями активного мулу. 

У технологічному процесі на ПрАТ „КСК 
„ЧЕКСІЛ“ упроваджено замкнений цикл викорис-
тання технологічної води після обробки тканин за 
рахунок використання спеціальних хімічних препа-
ратів: флокулянтів, коагулянтів, освітлювачів за-
барвленої води та ін. Це сприяє зниженню шкідли-
вості виробництва для навколишнього середовища. 

Дослідження вмісту токсичних та небезпечних 
речовин у пальтових вовняних тканинах із спе-
ціальною протимолевою бробкою в Інституті екогі-
гієни і токсикології ім. Л. І. Медведя (ЕКОГІН-
ТОКС), показало, що спеціальна обробка не мала 
шкідливих та небезпечних речовин у своєму складі.  

Результати дослідження впливу протимолевої 
обробки на стійкість пофарбування пальтових вов-
няних тканин наведені в таблиці 3. 

Як бачимо з даних таблиці 3, в зразках із проти-
молевою обробкою виявилася висока стійкість по-
фарбування. Найвищу стійкість пофарбування мали 
зразки 3 та 7 і оцінювалися в 5 балів, зафарбову-
вання суміжних матеріалів у них було мінімальним 
та становило до 1%.  

Зразки 1, 4, 5, 6 мали високу стійкість пофарбу-
вання і були оцінені в 4 бали. Зразок 5 з протимо-
левою обробкою не мав сходу барвника на суміжну 
тканину. У зразків 1, 2 та 6 із протимолевою оброб-
кою зміна пофарбування була дуже незначною і 
малопомітною, що не погіршило зовнішнього виг-
ляду цих тканин. 

 
4. Висновки 

1. Визначено токсикологічну та екологічну без-
пеку протимолевого препарату Мітін FF HC, який 
використовувався для дослідних пальтових вовня-
них тканин. Речовини препарату не чинять шкід-

ливої дії на людину, неотруйні, нешкідливі для жи-
вих організмів, які мешкають у воді; знищуються 
поглинанням у активному мулі очищувальних спо-
руд; не ускладнюють нітріфікацію. 

2. За результатами проведених досліджень було 
встановлено, що зразки із протимолевою обробкою 
не мали суттєвих змін колірних характеристик 
пофарбування порівняно зі зразками без обробки.  

Отже, результати досліджень підтвердили ефек-
тивність використання спеціальної комплексної 
обробки щодо збереження якості пофарбування 
зразків пальтових вовняних тканин. 
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РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ТОВАРОЗНАВЧИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПОРТИВНОГО ВЗУТТЯ 

 
Анотація. Розглянуто результати соціологічного дослідження показників споживних власти-

востей спортивного взуття для скейтбордингу, запропоновано шляхи вдосконалення окремих з них. 
Ключові слова: якість, споживні властивості, спортивне взуття для скейтбордингу, соціологічне 

дослідження 
 

Popovich N., Polovnіkov І., Koval M. 
 

RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH OF COMMODITY 
EXPERT CHARACTERISTICS OF SPORT SHOES 

 
Summary. The results of the sociological studies of the indicator of  consumer properties of athletic shoes 

for skatebuarding are considered. The ways of improving some of them are suggested. 
Keywords: quality, consumer properties, sports shoes for skateboarding, a sociological studies 

 
1. Вступ 

У сучасних умовах важливим аспектом 
взаємодії суб’єктів господарювання є використання 
методів та механізмів, які пропонують на ринок 
товари відповідно до конкурентного середовища.  

Відомо, що споживчий ринок взуття є одним із 
структурних елементів товарного ринку, основною 
функцією якого є забезпечення населення взуттям, 
при цьому, враховуючи потреби та вимоги спожи-
вачів до цього взуття, що спричинить наступне – 
вітчизняний ринок взуттєвих товарів національного 
виробництва з високим рівнем чотирьох основних 
характеристик товару: якісної, кількісної, асорти-
ментної та цінової [1].  

З іншого боку, споживачі постійно вказують на 
необхідність удосконалення якості взуття як сукуп-
ності окремих, чітко означених властивостей, які 
забезпечують здатність конкретної пари взуття за-
довольняти потреби конкретного споживача. 

Для встановлення вимог споживачів до окре-
мих груп взуття і потреб ринку у відповідному 
взутті доцільним вважається використання розвіду-
вального або пілотажного соціологічного дослід-
ження [2]. 

У вітчизняних наукових джерелах недостатньо 
висвітлені проблеми виробництва й удосконалення 
якості спортивного взуття, вирішення яких забез-
печує його конкурентоспроможності на внутріш-
ньому ринку і створює перспективи виходу на 
світовий ринок. На сьогодні національний ринок 
спортивного взуття представлений переважно ім-
портною продукцією [2].  

Постійне зростання числа людей, які активно 
займаються фізичною культурою і аматорським 
спортом, в останні роки спричинило не тільки зрос-
тання потреби у відповідному взутті, але й значні 
зміни у вимогах до його споживних властивостей, 
асортименту, якості тощо. Тому для задоволення 
потреб спортсменів і аматорів спорту у взутті на-

лежної якості об’єктивно потрібно збільшити віт-
чизняне виробництво вже існуючих видів взуття, 
зокрема, за рахунок вдосконалення його споживних 
властивостей шляхом розробки принципово нових 
конструкцій, різновидів тощо [3].  

У цій роботі ми обмежуємось пошуком шляхів 
вдосконалення асортименту і споживних власти-
востей спортивного взуття національного вироб-
ництва на основі результатів соціологічних дослід-
жень товарознавчого спрямування. 

 
2. Результати дослідження 

Для вирішення означеного завдання нами 
спільно з фахівцями Українського науково-дослід-
ного інституту шкіряно-взуттєвої промисловості, 
виробниками взуття (ТзОВ ”Мокасин“, м. Львів), 
вченими-товарознавцями Вищого навчального зак-
ладу ”Полтавського кооперативного університету 
економіки і торгівлі“ були розроблені спеціальні 
анкети і проведено опитування 102 респондентів.  

Респондентами стали: спортсмени-скейтбор-
дисти (ті, хто професійно займається даним видом 
спорту), скейтбордисти-аматори (ті, хто займається 
скейтбордингом як різновидом фізичної культури, 
способом активного відпочинку тощо), пересічні 
споживачі (люди, які використовують взуття для 
скейтбордингу у якості повсякденного через його 
популярність і моду) і торгові працівники торгівлі, 
які здійснюють продаж даного виду товару. 

В анкеті використано метод ранжирування 
показників: найвагомішому показнику присвоював-
ся ранг 1, а найменш вагомому – 10. Крім методу 
ранжирування, в анкеті використаний метод вибору 
правильної відповіді із запропонованих варіантів 
відповідей, який дозволив отримати детальнішу 
інформацію про респондентів. 

З метою вирішення проблеми задоволення пот-
реб і попиту населення у взутті для скейтбордингу 
шляхом встановлення основних критеріїв які, на 
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думку розробників, мають найвагоміше значення 
для сучасного покупця взуття для скейтбордингу: 
вартість; гарантійний строк експлуатації; матеріали 
верху і підкладки; країна, у якій виготовлено взут-
тя; рейтинг взуття даного виробника серед виробів-
аналогів; зовнішній вигляд і привабливість; реко-
мендації щодо вибору взуття за розміром і пов-
нотою; рекомендації щодо експлуатації та догляду; 
фірма-виробник взуття. 

Для вирішення завдання покращання спожив-
них властивостей взуття для скейтбордингу сфор-
мульовано додаткові питання (наприклад, які деталі 
найбільше зношуються у взутті для скейтбордингу 
в процесі експлуатації тощо). 

Для вирішення завдання оцінювання соціально-
вікових категорій споживачів взуття для скейтбор-
дингу були сформульовані питання, які дозволяють 
отримати необхідну інформацію про респондентів: 
частота купівлі взуття для скейтбордингу; вік; 
стать; постійне місце проживання; приблизна ціна 
взуття для скейтбордингу, яку може заплатити да-
ний споживач. 

Результати обробки анкетних даних відображе-
ні таблицях 1 – 5. 

У табл. 1 подані результати опитування респон-
дентів щодо критеріїв вибору взуття для скейтбор-
дингу під час його купівлі. 

З даних табл. 1 видно, що при купівлі взуття 
для скейтбордингу споживачі керуються трьома 
умовними групами критеріїв. 

Найбільш вагомими критеріями купівлі взуття 
для скейтбордингу (мають однакову суму рангів у 
відсотках – 7 %) виявилися вартість, гарантійний 
строк експлуатації, матеріали верху і підкладки, 
матеріали підошви; вони разом становлять 40 % 
усіх обраних для оцінювання критеріїв.  

Критеріями середнього рівня вагомості варто 
вважати рекомендації щодо вибору взуття за роз-
міром і повнотою та рекомендації щодо експлуа-
тації взуття і догляду за ним (мають однакову суму 
рангів у відсотках – 10 %); вони разом становлять 
20 % усіх обраних для оцінювання критеріїв. 

Найменш вагомими критеріями (мають суму 
рангів у відсотках від 12 % до 14 %) є зовнішній 
вигляд і привабливість взуття, країна-виробник 
взуття, фірма-виробник взуття, рейтинг взуття 
даного виробника серед виробів-аналогів. 

Найбільш вагомим одиничним критерієм вибору 
взуття для скейтбордингу під час його купівлі для 
споживачів є вартість (ранг 1), а найменш вагомим 
критерієм – рейтинг взуття даного виробника серед 
виробів-аналогів (ранг 10). При цьому різниця між 
цими полярними критеріями доволі суттєва: сума 
рангів за всіма респондентами (367) і сума рангів у 
відсотках (7 %) найбільш вагомого критерію 
(вартість взуття) практично удвічі перевищує ці ж 
показники (відповідно – 779 і 14 %) критерію най-
менш вагомого (рейтинг взуття даного виробника 
серед виробів-аналогів). 

У табл. 2 подано результати оцінювання рес-
пондентами зношування взуття для скейтбордингу 
в процесі експлуатації. 

Дані табл. 2 показують, що найбільше при екс-

плуатації взуття для скейтбордингу зношується 
підошва з ходової поверхні (ранг 1 ). Тому покра-
щання зносостійкості підошви варто вважати най-
більш вагомим елементом забезпечення високого 
рівня споживних властивостей взуття для скейт-
бордингу. Найменше у взутті для скейтбордингу 
фізично зношується жорсткий задник (ранг 10). 

Дані табл. 2 дуже чітко характеризують особ-
ливості зношування окремих деталей і вузлів взуття 
для скейтбордингу, порівняно із звичайним взут-
тям. Наприклад, інтенсивного фізичного і ще більш 
інтенсивного морального зношування у взутті для 
скейтбордингу, порівняно зі звичайним взуттям, 
зазнають шнурівки: вони порівняно швидко ви-
ходять з ладу через значне навантаження і дещо 
надмірну довжину, а також старіють через швидкі 
зміни у тенденціях моди при катанні на скейт-
бордах (тому Інтернет-магазини часто повідом-
ляють про розпродажі колекційних нових шнурі-
вок, які вийшли з моди). 

 

Таблиця 1
Критерії вибору споживачем взуття для скейтбордингу 

 

Найменування характеристики Сума рангів за всіма 
респондентами, r 

Сума рангів у 
відсотках, % Ранг* 

1 2 3 4 
Вартість 367 7 1 
Гарантійний строк експлуатації 373 7 2 
Матеріали верху і підкладки 394 7 3 
Матеріали підошви 417 7 4 
Країна, у якій виготовлено взуття 567 10 5 
Рейтинг взуття даного виробника серед ви-
робів-аналогів 

658 12 7 

Зовнішній вигляд і привабливість 582 10 6 
Рекомендації щодо вибору взуття за розмі-
ром і повнотою 

725 13 8 

Рекомендації щодо експлуатації та догляду 779 14 10 
Фірма-виробник взуття 755 13 9 
 
*В даному випадку, з метою уникнення однакових рангів, ранг присвоювався відповідно до значення суми рангів 

за всіма респондентами, оскільки сума рангів у відсотках для певних характеристик становить однакове значення. 



 

 89

Додаткова інформація про особливості купівлі 
взуття для скейтбордингу подана у табл. 3-4. 

З даних табл. 3 видно, що найчастіше взуття для 
скейтбордингу споживачі купують за потребою, вар-
тістю від 500 до 1000 гривень за 1 пару взуття.  

 
Таблиця 4

Статево-вікова характеристика респондентів та місце їх 
проживання 

 

Стать та середній вік. Кількість 
осіб 

Постійне місце 
проживання. 

Кількість, 
осіб 

1 2 3 4 
Жіноча 39 Обласний центр 15 
 Чоловіча 63 Районний центр, 

місто, смт 
56 

Середній вік  – 19 років 102 Село 31 

 
З табл. 4 видно, що основними покупцями 

взуття для скейтбордингу є хлопці віком 19 років, 
які проживають, переважно у районних центрах, 
містах та селища міського типу.  

Усі респонденти, які брали участь у даному 
соціологічному дослідження спортивного взуття 
для скейтбордингу, умовно було поділено на 4 
групи (табл. 5). 

Таблиця 5
Умовний поділ респондентів 

 
Групи респондентів Кількість осіб Частка, % 
Спортсмени-скейтбордисти 12 12 
Аматори 39 38 
Пересічні споживачі 40 39 
Торгові працівники 11 11 
Загальна кількість респондентів 102 100 

 
 

З даних табл. 5 видно, що найбільшу частку се-
ред опитуваних респондентів зайняли пересічні 
споживачі і аматори скейтбордингу. 

В цілому результати опитування споживачів 
взуття для скейтбордингу показують, що в ниніш-
ній економічній ситуації, як і рік [4], найвагомішим 
критерієм вибору залишаються вартість взуття і 
гарантійний термін його експлуатації.  

Крім цього, результати соціологічного досліджен-
ня підтверджують стабільний попит споживачів на 
вироби порівняно невисокої вартості, які мають дос-
татньо високий рівень експлуатаційних властивостей. 

З іншого боку, високий рівень експлуатаційних 
властивостей взуття для скейтбордингу не може 
повноцінно забезпечити загальну високу якість ок-
ремих моделей чи колекцій цього взуття (комплекс-
ний показник), а є лише її складовою частиною. 
Таким чином, якісне взуття для скейтбордингу спо-
живач продовжує розуміти як взуття з комплексом 
споживних властивостей високого рівня, ієрархія 
яких варіює відповідно до призначення і умов 
експлуатації конкретної пари взуття [5].  

 

Таблиця 2
Зношування деталей взуття для скейтбордингу в процесі експлуатації 

 

Назва деталі взуття для скейтбодрингу Сума рангів за всіма 
респондентами, r 

Сума рангів у 
відсотках, % Ранг* 

1 2 3 4 
Підошва з ходової поверхні 307 5 1 
Підошва збоку 341 6 2 
Підошва по грані сліду (метод кріплення) 381 7 3 
Матеріал верху у носковій частині 434 8 4 
Матеріал верху в частині союзки 578 10 5 
Матеріал верху збоку 597 11 6 
Жорсткий підносок 631 11 7 
Шнурівки  703 13 8 
Шви, що з’єднують деталі верху 743 13 9 
Жорсткий задник 895 16 10 

 
*В даному випадку, з метою уникнення однакових рангів, ранг присвоювався відповідно до значення суми рангів 

за всіма респондентами, оскільки сума рангів у відсотках для певних характеристик становить однакове значення.  
 

Таблиця 3
Цінова категорія взуття для скейтбордингу та частота його купівлі 

 
Частота купівлі взуття 

для скейтбордингу. 
Кількість респондентів, 

які купують взуття з 
вказаною 

періодичністю, осіб 

Приблизна ціна* 
однієї пари взуття для 
скейтбордингу, грн. 

Кількість респондентів, 
що купують взуття 
даної вартості, осіб 

Щосезону і частіше 24 До 500 10 
Один раз у рік 29 500 – 1000 50 
За потребою 47 1000 – 1500 39 
Стихійно 2 Понад 1500 3 
Всього 102 Всього 102 
 
*Ціни сезону весна-літо 2012 р. 
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За результатами опитування видно, що найбіль-
шого зношування у даному взутті зазнає підошва, 
що можна пояснити виключно особливими умова-
ми експлуатації, які передбачають традиційне зно-
шування підошви (ходьба по асфальту, парку тощо) 
і зношування під час катання на скейтборді (зно-
шування за рахунок тертя підошви об спеціальний 
абразивний шар скейтборда). Тому для вирішення 
проблеми зносостійкості підошви варто постійно 
враховувати передовий зарубіжний досвід із впро-
вадження новітніх технологій, використання яких 
вдосконалює пакет матеріалів підошви [6; 7]. 

Результати опитування показують, що при 
виготовленні взуття для скейтбордингу потрібно 
враховувати, що основний потенційний споживач 
цього взуття – це особи чоловічої статті середнім 
віком 19 років. Це особливо важливо враховувати 
при проектуванні вітчизняного взуття для скейт-
бордингу. Наприклад, при розробці його конструк-
ції враховувати антропометричні особливості стоп 
цієї віково-статевої групи населення, оскільки відо-
мо, що в молодому віці після одноденного функ-
ціонального навантаження на стопу спостерігається 
збільшення склепіння стопи, а в старому віці – скле-
піння після такого ж навантаження зменшуються [8].  

Важливою особливістю процесу виробництва 
взуття для скейтбордингу є врахування умов екс-
плуатації: і тих, які негативно впливають на взуття 
при катанні на скейтборді, і тих, які мають місце при 
використанні взуття для скейтбордингу у якості 
повсякденного, оскільки результати опитування пока-
зали, найбільша частка респондентів належала до 
умовної групи – пересічні споживачі. Зокрема, важли-
вим у взутті для скейтбордингу залишається забезпе-
чення належного рівня естетичних властивостей [9]. 

Враховуючи те, що значну частку споживачів 
взуття для скейтбордингу становлять школярі, під-
літки і молодь, то до важливих функцій цього 
взуття, на нашу думку, варто віднести виховну 
функцію, яка полягає у формуванні у скейтбор-
диста естетичного смаку, надбання ним власних 
навичок правильного вибору і використання взуття, 
дбайливого догляду за ним [10]. 

 
3. Висновки 

Соціологічний метод дослідження доцільно 
використовувати для встановлення основних крите-
ріїв вибору і купівлі споживачами взуття для 
скейтбордингу. Найбільш вагомими критеріями ку-
півлі взуття для скейтбордингу є його вартість, га-
рантійний строк експлуатації, матеріали верху і 
підкладки, матеріали підошви взуття; найменш ва-
гомими – зовнішній вигляд і привабливість взуття, 
країна-виробник і фірма-виробник взуття, рейтинг 
взуття даного виробника серед виробів-аналогів. 

Важливість при купівлі взуття для скейтбор-
дингу рекомендацій щодо вибору взуття за розмі-
ром і повнотою та рекомендацій щодо експлуатації 
взуття і догляду за ним є об’єктивною підставою 
для детального розроблення цієї проблеми товаро-
знавцями взуття та розвитку і практичного втілення 
на цій основі консультативної функції товаро-
знавства. 

Споживачі взуття для скейтбордингу стверд-
жують, що найбільше при експлуатації цього взуття 
зношується підошва з ходової поверхні, найменше 
– жорсткий задник. 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Товарознавсвто. Терміни та визначення: ДСТУ 
3995.  

2. Черенкова С. С. Изучение потребительских 
предпочтений подростков на основе графических 
тестов / С. С. Черенкова, Н. В. Бекк, А. А. Криво-
шейцев // Кожевенно-обувная промышленность. – 
2009, – №3. – С. 42 – 43. 

3. Беднарчук М. С. Товарознавчі аспекти фор-
мування національного ринку взуття : монографія / 
М. С. Беднарчук. – Львів : Вид-во ЛКА, 2009. – 476 с. 

4. Попович Н. І. Проблеми якості виробництва 
вітчизняного взуття для екстремальних видів спор-
ту / Н. І. Попович // Сучасні технології в легкій про-
мисловості та сервісі: збірник тез доповідей Все-
української науково-практичної конференції за учас-
тю іноземних вчених, 18-19 травня 2011 р. – Хмель-
ницький: Вид-во “ФОП. Параска”. – 2011. – С. 113. 

5. Беднарчук М. С. До питання про гарантії ви-
робників взуття для молоді / М. С. Беднарчук,  
В. П. Коновал, Н. І. Попович // Легка промисло-
вість. – 2010. – № 3. – С. 37. 

6. Попович Н. І. Ієрархія номенклатури показ-
ників споживних властивостей спортивного взуття 
для скейтбордингу / Н. І. Попович //  Товарознав-
чий вісник : Збірник наукових праць; Луцький на-
ціональний технічний університет. – Луцьк : редак-
ційно-видавничий відділ ЛНТУ, 2012. – С. 227 – 33. 

7. Попович Н. І. Нові напрямки вдосконалення 
споживних властивостей спортивного взуття / Н. І. По-
пович // Вісник Хмельницького національного уні-
верситету. – № 4. – 2011. – С.101 – 106. – (Серія 
“Технічні науки”). 

8. Половніков І. І. Теоретичні та експеримен-
тальні дослідження спортивного взуття для скейт-
бордингу : монографія / І. І. Половніков, Н. І. Поп-
рович, М. С. Беднарчук. – Львів : Вид-во ЛКА, 
2012. – 404 с. 

9. Коновал В. П. Особенности ассортиментоло-
гии колодок и обуви на основе исследования стоп 
молодежной группы / В. П. Коновал // Техническое 
регулирование: базовая основа качества товаров и 
услуг : международный сборник научных трудов. – 
Шахты : издательство ЮРГУЭС, 2008. – С. 94 – 98. 

10. Попович Н. І. Особливості споживних влас-
тивостей взуття для скейтбордингу / Н. І. Попович // 
Товарознавство і торгівля в умовах глобалізації еко-
номіки: проблеми та досвід: матер. міжн. наук.-практ. 
конф. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; 
Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-
Барановського. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2011 – С. 70 – 72. 

11. Попович Н. І. Соціальні функції взуття для 
екстремальних видів спорту / Н. І. Попович, М. С. Бед-
нарчук // ІІ Міжнародна науково-практична Internet-
конференція "Сучасний ринок товарів та проблеми 
здорового харчування", 2011 / Харківський держав-
ний університет харчування і торгівлі. – Харків, 
2011. – С. 16. 



 

 91

УДК 674:661.727.1 
Рик Л. В., Доманцевич Н. І., Яцишин Б. П. 

 
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ОТРИМАННЯ НА ВЛАСТИВОСТІ 

ДЕРЕВИННИХ МАТЕРІАЛІВ З ОРІЄНТОВАНОЮ СТРУЖКОЮ 
 
Анотація. Досліджено вплив технологічних режимів на властивості деревинних матеріалів з 

орієнтованою стружкою. Показано, що формування композицій із використанням комплексу сучасних мо-
дифікувальних складових дозволяє отримати матеріали із покращеними екологічними властивостями.  

Ключові слова: деревинні матеріали з орієнтованою стружкою, карбамід формальдегідні смоли, 
парафінова емульсія, затверджувач 

 
 

 
INFLUENCE OF GETTING ON PROPERTIES OF WOOD MATERIALS 

ORIENTED STRAND 
 

Summary. The influence of technological conditions on the properties of wood materials with oriented 
strand board. Shown that the compositions using a mix of modern modifying components can obtain materials 
with improved environmental properties. 

Keywords: wood materials with oriented strand board, urea formaldehyde resin, paraffin emulsion, hardener 
 

1. Вступ 
Сучасний стан розвитку деревообробної промис-

ловості України свідчить про те, що вона будується 
із врахуванням ряду чинників, до яких можна від-
нести сировинну базу, виробничі потужності, цінову 
політику держави. З метою посилення конкурентних 
переваг у сфері експорту продукції деревообробної 
промисловості вітчизняні виробники деревинних 
матеріалів проводять маркетингові дослідження з 
метою вдосконалення споживних властивостей това-
рів та вивчають перспективу їх входження на нові 
зарубіжні ринки. Для споживача, який отримує кін-
цевий продукт у вигляді меблів, плитних конструк-
ційних матеріалів будівельного призначення, важли-
вими є якість, безпечність, надійність в експлуатації. 

Здійснення ефективної внутрішньодержавної стра-
тегії забезпечення меблевої та будівельної галузі су-
часною сировиною та провадження ефективної зов-
нішньоекономічної діяльності українських вироб-
ників визначено як стратегічний напрям підвищення 
якості товарів і зниження витрат виробництва. 

Задовольнити комплекс висунутих потреб до 
деревинних матеріалів можна лише шляхом форму-
вання споживних властивостей та асортименту, 
розроблення деревинних матеріалів із комплексом 
цінних властивостей та отримання перспективних 
матеріалів для виготовлення меблів та будівельних 
житлових конструкцій. 

 
2. Огляд літературних джерел 

Дана проблема знайшла відображення у наукових 
дослідженнях П. А. Бехти, В. В. Глухих, Г. М. Шварц-
мана, В. Г. Буриндіна, Р. Г. Салабая, Р. О. Козака,  
Д. І. Лелюка, В. Ковалевського, О. Михайлюка,  
М. Ковтонюка, О. Шаблія, К. Кузнєцова, М. Степа-
нова, А. Шварца, А. Hai-Hua Chena, Zuo Lib, Yan 
ChengaYan Bid, Ling-Cang Caid, Francisco Antonio 
Rocco Lahr 1 - 6. 

В Україні наявна потужна матеріально-тех-
нічна та сировинна база для виготовлення ОSВ – 
плит, проте самі плити не випускалася, оскільки не 
було запроваджено технологію і, відповідно, не 
вивчено споживні властивості отриманого матеріа-
лу. Досвід країн Європи доводить ергономічність, 
економічність та екологічність налагодження ви-
робництва ОSВ – плит, що й зумовлює необхідність 
вивчення споживних властивостей матеріалів з 
метою переорієнтації вітчизняної промисловості на 
даний продукт деревообробки. 

 
3. Постановка завдання 

Метою представленої роботи є дослідження 
впливу технології отримання та складу композицій 
на властивості деревинних матеріалів з орієнтова-
ною стружкою. 

Об’єктами обрано деревинностружкові плити з 
орієнтованою стружкою OSB (ДСТУ EN 300:2008), 
що належать до класу OSB/3 (плити навантажувані 
для використання у вологих умовах). 

Композиція підбиралася залежно від подальшо-
го призначення виробів, відповідно включали, де-
ревину дров’яну для технологічних потреб згідно з 
ТУ У 56.196 - 95, деревину для виробництва Целю-
лози і деревинної маси 2 сорту згідно з ГОСТ 9462-
71 “Лісоматеріали круглі листяних порід. Розміри і 
технічні вимоги” та ГОСТ 9463-72 “Лісоматеріали 
круглі хвойних порід”; тріску технологічну згідно з 
ГОСТ 15815-83; відходи деревинні згідно з ДСТУ 
2034; тріску одержану від подрібнення кускових 
відходів лісопиляння деревообробки, меблевого та 
фанерного виробництв; стружку-відходи від дере-
вообробних верстатів; тирсу від лісопиляння і дере-
вообробки; відходи виробництва плит OSB, обрізки 
і розрізки плит OSB, некондиційний килим. Частка 
деревинних відходів у балансі деревини змінюва-
лась від 10 до 20 %. 
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До складу композицій входили меламіно – се-
човино-феноло-формальдегідна смола МUF 4сх 
(виробник фірма “Kronopol Sp s.r.o.”), висновок 
державної санітарно-епідеміологічної експертизи 
№ 05.03.02-03/54636 від 26.05.2011р.), а також 
смола 1-Bond OSB EFC 4362, 1-Bond OSB FC 4310, 
1-Bond OSB PM 4300 (виробник – фірма Huntsman, 
Holland BV, Merseyweg 10, 3197 Rotterdam the 
Netherlands, Нідерланди) – MDI – висновок  дер-
жавної санітарно-епідеміологічної експертизи  
№ 05.03.02-03/49050 від 17.05.2011р.; сульфат амо-
нію технічний ГОСТ 9097-82; парафінова емульсія 
Р-60 (виробник PPH “СHEMIPOL Co Sp. z o.o.”), 
висновок державної санітарно-епідеміологічної екс-
пертизи № 05.03.03-03/65487 від 25.12.07 р. та кар-
бамід ГОСТ 2081-92. 

 
4. Результати досліджень 

Плити OSB формувалися як – багатошарові, 
виготовлені з деревинної стружки з додаванням 
клею. Стружка, тріска для виробництва плит OSB 
виготовлялися попередньо визначеної форми та 
товщини і спресовувалися разом із клеєвими мате-
ріалами в багатошаровій структурі під високим 
тиском і температурою.  

Стружка в зовнішніх шарах вирівнювалась па-
ралельно до довжини плити та за своєю геомет-
рією, значно відрізнялась від стружки внутріш-
нього шару. В порівнянні із орієнтованою струж-
кою зовнішніх шарів, стружка внутрішнього шару 
вирівнюється не впорядковано. У зовнішніх шарах 
стружка  направлена вздовж довжини плити та за 
своєю геометрією відрізняється від стружки внут-
рішнього шару. У порівнянні із орієнтованою струж-
кою зовнішніх шарів, стружка внутрішнього шару 
вирівнюється не впорядковано. 

У процесі виробництва OSB окремі шари, зов-
нішній та внутрішній, осмолюються різними ти-
пами клею. Cмола MDI, яка застосовувалась у внут-
рішньому шарі, нe містить формальдегіду і не 
здійснює емісію. Віддача формальдегіду готовими 

плитами OSB відбувається лише через смолу MUF 
4сх, яка використовується у зовнішньому шарі. 

Слід зазначити, що багатошарові плити виго-
товлені з деревної стружки з додаванням клею. У 
зовнішніх шарах стружка направлена уздовж дов-
жини плити У внутрішньому шарі вона розташо-
вана впоперек і орієнтована під прямим кутом до 
стружок зовнішнього шару. Умови використання 
плити класу OSB/3 відповідали ДСТУ EN 300:2008 7. 

Технологічний процес виробництва плит OSB 
включає ряд операцій, якість напряму виконання 
яких впливає на споживні властивостей отриманої 
продукції. Деревинна сировина, яка подається в 
переробку, повинна пройти перевірку на наявність 
металевих включень і уразі їх виявлення у подаль-
шому не переробляється.  

Тріска для виготовлення плит OSB виготовля-
лась на рубальних машинах марки “MAIER” із 
круглих лісоматеріалів та деревинних кускових від-
ходів лісопиляння, деревообробки. Сировина, яка 
перероблялась на машинах “MAIER” мала наступні 
розміри: довжина – 1400-3000 мм; товщина –  
< 350 мм; вологість – 65-120 %. 

Подрібнення лісоматеріалів у велику плоску 
стружку для типового зовнішнього шару OSB про-
водиться в двох барабанних стружкових верстатах  
із ножовим валом типу „HOMBAK“. 

Технологія виготовлення плити передбачає ос-
молення компонентів клеєм окремо через дозуючі 
насоси, що суттєво відрізняється від традиційного 
виробництва. Окремі компоненти змішуються один 
з одним в динамічному змішувачі, лише незадовго 
до подачі в змішувач осмоленням, або безпосе-
редньо подаються форсунками в змішувач осмолен-
ня. Зв’язуючі готують змішуванням смоли MUF 4сх 
та 1-Bond OSB, затверджувача, парафінової емуль-
сії, води і карбаміду. 

Формування тришарового стружкового килиму 
проводилось формуючою станцією типу „DIEFFEN-

Таблиця 1
Характеристика і режим формування килиму для плит товщиною 15мм, щільності 630 кг/м3 

 
№ 
з/п Параметри Одиниця 

виміру Значення 

1 Формат килиму мм 2590х12620 
2 Площа килиму м2 32,69 
3 Ритм головного конвеєру (цикл пересування) с 62 (260) 
4 Кількість циклів в годину цикли/год. 15 
5 Площа формуючого килиму м2/год. 980,57 
6 Площа роз’єднуючих розривів шириною 340мм м2/год. 26,42 
7 Загальна площа формування м2/год. 1006,99 
8 Швидкість формуючого конвеєра м/хв 6,48 
9 Щільність пресованої плити кг/м3 630 
10 Маса плити кг 310 
11 Маса роз’єднуючих розрізів кг 8,76 
12 Загальна маса сформованого килиму кг 324,33 
13 Маса в одному килимі зовнішніх шарів, 40% кг 129,73 
14 Маса в одному килимі внутрішнього шару, 60% кг 194,60 
15 Продуктивність двох машин, зовнішніх шарів кг/год. 3996,74 
16 Швидкість стрічки даного конвеєра дозувального бункера зов-

нішнього шару при висоті шару 600 мм і щільності 100 кг/м3 
м/хв. 0,24 

17 Продуктивність машини  внутрішнього шару кг/год. 5995,14 
18 Швидкість стрічки даного конвеєра дозувального бункера внут-

рішнього шару при висоті шару 170мм і щільності 160 кг/м3 
м/хв. 1,42 
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BACHER“, до складу якої входять дві формуючі ма-
шини із механічним розсіюванням поздовжнім вирів-
нюванням стружки за допомогою дискових валиків 
для стружки для зовнішніх шарів і однієї машини із 
механічним розсіюванням стружки середнього шару 
за допомогою спицеподібних валиків. Характерис-
тика та режим формування килиму деревостружкової 
плити товщиною 15 мм приведені у табл. 1. 

Плити OSB/3 передбачено використовувати у 
вологих умовах, тому значна увага приділяється 
фізико-механічним властивостям. Фізико-механічні 
показники деревостружкових плит товщини 15 мм 
та густини 630 кг/м3 наведено у табл. 2.  

Із даних табл. 2 видно, що запровадження тех-
нологічного режиму, приведеного у табл. 1 сприяє 
поліпшенню фізико-механічних показників якості 
усіх варіантів деревостружкових плит OSB/3. При 
цьому відбувається зростання значень межі міц-
ності при згині (по головній та малій осі) на 30%, 
модуля пружності на 9 %. 

Показник розбухання по товщині у воді за 24 
год. занурення зменшився із 15 % згідно з вимо-
гами стандарту до 7,0 % для зразка 2 та макси-
мально 9,8 % для зразка 5.  

 
Висновки 

Показано, що технологія формування килиму 
деревостружкової плити у випадку товщини 15 мм, 
густини 630 кг/м3 значною мірою впливає на 
властивості отриманих матеріалів. 

За результатами проведених досліджень фізико-
механічних властивостей було встановлено, що зна-
чення показників значно вищі за вимоги нормативних 
документів для деревостружкових плит OSB/3, що 
дозволяє отримати матеріали із новими властивостями.  
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Таблиця 2
Фізико-механічні показники плит OSB/3 за товщини 15 мм і  

густини 630 кг/м3 
 

Варіанти OSB № 
з/п Назва показника 

OSB/3, 
згідно 
вимог 

ДСТУ EN 
300:2008 1 2 3 4 5 6 

1. Межа міцності при згині, 
МПа (головна вісь) Н/мм2 20 26,2 24,3 27,1 23,8 24,5 25,9 

2. Межа міцності при згині, 
МПа (мала вісь) Н/мм2 10 13 15 16 16 17 15,5 

3. Модуль пружності (головна 
вісь) Н/мм2 3500 3850 3700 3700 3650 3620 3740 

4. Модуль пружності (мала 
вісь) Н/мм2 1400 1600 1550 1700 1400 1400 1400 

5 Розбухання по товщині у 
воді за 24 год. занурення , % 15 8,6 7,0 7,7 8,3 9,8 8,1 
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РОЗРОБКА ЕКСПРЕС МЕТОДУ ОЦІНКИ ДОВГОВІЧНОСТІ 

ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 
 
Анотація. Приведені результати фізико-механічних випробувань текстильних матеріалів, оброб-

лених обробними матеріалами за  різними умовами рідинної обробки, запропонована розробка експрес-
методу оцінки довговічності текстильних матеріалів по зміні оптичних показників.  

Ключові слова: текстильні матеріали, обробка тканин, інсоляція, властивості тканин 
 

Snitko A., Shadyeva L. 
 

DEVELOPMENT OF EXPRESS METHOD FOR TEXTILE FABRICS 
DURABILITY ASSESSMENT 

 
Summary.The paper provides the results of physical and mechanical tests of textile fabrics treated with 

finishing materials according to different types of liquid treatment; suggests the development of the express 
method of textile materials durability assessment by the changes in optical parameters. 

Keywords: textile fabrics, fabric finishing, insolation, fabric properties 
 

1. Вступ 
У ринкових умовах господарювання перед то-

варознавчою наукою ставиться ряд завдань по 
оптимізації асортименту і властивостей різних груп 

товарів, поліпшенню їх якості і кількісної її оцінки. 
Це стосується галузі легкої промисловості, завдан-
ням якої є задовольняти потреби населення у висо-
коякісному одязі, взутті й інших товарах. 

Таблиця 1
Значення показників механічних властивостей тканин при різних варіантах фарбування 

 

Тканина Варіант 
фарбув. 

Розривне 
навантаження, Н 

Розривне подовження, 
% 

Стійкість до 
стирання, цикли 

Нефарбований 

245
412

 
19
14

 
2267  

1 

229
403

 
18
14

 
2149 

2 

232
410

 
17
14

 
2136 

Репс  
арт. 770 

3 

234
396

 
18
14

 
2127 

Нефарбована 

147
242

 
19
14

 
1130  

1 
147
246

 
18
14

 
1057  

2 

232
410

 
17
14

 
1092  

Бязь 
арт. 246 

3 

134
236

 
13
12

 
1014  

Нефарбована 

213
207

 
16
14

 
1760  

1 

210
212

 
15
13

 
1698  

2 

212
202

 
15
13

 
1727  

Бязь 
арт. 4724 

3 

210
207

 
15
13

 
1685  

 
* У чисельнику умовних дробів приведені відповідні характеристики по основі, а в знаменнику – по утоку. 
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У текстильній галузі виникла необхідність роз-
робки науково-обгрунтованих, раціональних екс-
прес-методів оцінки довговічності тканин, що були 
піддані різній мірі колористичній та завершальній 
обробці. Обробка текстильних матеріалів, з одного 
боку, може продовжити терміни фізичного зношу-
вання, а з іншого – вплинути на терміни їх мораль-
ного старіння, а, отже, є одним з головних чинників 
поліпшення якості цих товарів. 

Метою даної роботи є дослідження взаємозв'яз-
ку між зміною оптичних характеристик тканин, що 
були піддані різним дозам опромінення, і їх ос-
новними фізіко-механічними властивостями, і роз-
робка, на підставі отриманих даних, експрес-мето-
ду оцінки довговічності текстильних матеріалів по 
зміні їх оптичних характеристик. 

 
2. Результати досліджень 

В процесі експлуатації будь-який матеріал під-
дається дії різних джерел світла. Світло діє на ма-
теріали за будь-яких умов експлуатації: і природна, 
і штучна інсоляція. При цьому відбуваються різні 
деструктивні процеси. 

У попередніх роботах ми досліджували вплив 
умов проведення рідинної обробки текстильних ма-
теріалів на їх колористичні та інші показники [1-5]. 
При цьому нами досліджувалися і показники фізи-
ко-механічних властивостей досліджуваних текс-
тильних матеріалів, і їх зміна під дією різних періо-
дів інсоляції. 

Значення показників механічних властивостей 
тканин, наведені у табл. 1, де під 1 варіантом позна-
чені тканини, оброблені традиційним способом, 2 – 
методом плавної дегазації, 3 – методом інтенсивної 
дегазації. При різних способах рідинної обробки 
відбувається деяке зниження показників механіч-
них властивостей. Так, розривне навантаження в се-

редньому знизилося на 3-8%, розривне подовження 
– на 1-2%, стійкість до стирання на 4-10%. 

Зміни показників механічних властивостей під 
дією світла визначалися після здобуття тканиною 
5000; 10000; 20000; 30000; 50000 УДО. Результати 
цих досліджень наведені в таблицях 2 та 3. 

З даних табл. 2 видно, що світло призводить до 
значної деструкції бавовняних тканин. Особливо це 
помітно по незабарвленим тканинах. У них вже 
після початкового періоду інсоляції (5000 УДО) 
розривне навантаження падає в середньому на  
10-24%. У забарвлених тканин зниження розривно-
го навантаження до цього періоду менш помітно:  
6-14% у тканинах, забарвлених без вакуумування та 
5-8% – при запропонованому методі фарбування. 

Після повного періоду інсоляції (50000 УДО) 
зниження розривного навантаження, в незабарвле-
них тканин по основі лежить в межах 46-53%, по 
утку – 52-60%, в забарвлених без вакуумування 
значення аналогічних показників, відповідно, 39-
45% та 43-48%. Менше зниження розривного на-
вантаження у тканинах, забарвлених по запропо-
нованому методу; по основі воно знизилась на 31-
33%, а по утоку на 31-44%. 

Таким чином, в процесі інсоляції фарбник ін-
гібірує тканину, ця дія значніша при використанні 
ефективних способів фарбування. Це можна пояс-
нити великим вмістом фарбника на волокні та 
більш рівномірним його розподілом. 

Подібна картина спостерігається і по зміні стій-
кості до тертя під дією інсоляції (табл. 3). У неза-
барвлених тканин стійкість до стирання після по-
чаткового періоду інсоляції падає на 30-47%, а піс-
ля 50000 УДО – на 61-72%. У забарвлених тканин 
ці ж показники складають: 14-29% і 52-65% - при 
традиційному методі фарбування; 13-25% та 44-63% – 
при використанні методу інтенсивної дегазації. 

Таблиця 2
Зміна значень розривного навантаження тканин під дією інсоляції 

 
Розривне навантаження тканин, Н, при получении УДО 

Тканина Варіант 
фарбув. 0 5000 10000 20000 30000 50000 

Нефарбований 
245
412

 
182
372

 
144
318

 
118
256

 
107
222

 
98

203
 

1 
229
405

 
204
381

 
193
334

 
160
283

 
143
258

 
124
246

 Репс 
арт. 770 

3 
234
396

 
218
372

 
204
347

 
173
314

 
151
296

 
130
267

 

Нефарбована 
147
242

 
121
201

 
114
176

 
87

157
 

74
146

 
62

132
 

1 
138
246

 
120
213

 
109
192

 
101
178

 
98

165
 

86
150

 Бязь 
арт. 246 

3 
134
236

 
126
218

 
121
203

 
118
196

 
103
176

 
93

161
 

Нефарбована 
213
207

 
181
179

 
176
154

 
146
137

 
119
121

 
102
98

 

1 
210
212

 
192
184

 
178
167

 
151
143

 
133
131

 
119
116

 Бязь 
арт. 4724 

3 
210
207

 
194
197

 
181
174

 
168
169

 
154
142

 
134
131

 
 

*У чисельнику умовних дробів приведені відповідні характеристики по основі, а в знаменнику – по утоку. 
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3. Висновки 
З викладеного вище можна зробити висновок, 

що пропонований метод фарбування тканин з ви-
користанням інтенсивної дегазації як самих тканин, 
так і барвникового розчину, практично не змінює їх 
механічних властивостей, проте сприяє уповільнен-
ню деструкції під дією важливого чинника зно-
шування - інсоляції. 
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Таблиця 3  
Зміна стійкості до стирання тканин під дією світла 

 
Стійкість до тертя, цикли, при отриманих УДО 

Тканина 
Варіант 
фарбув. 

 0 5000 10000 20000 30000 50000 

Нефарбований 2267 1214 920 757 683 638 
1 2149 1517 1338 1120 996 816 

Репс 
арт. 
770 3 2127 1592 1413 1283 1062 847 

Нефарбована 1130 792 714 681 524 446 
1 1057 908 819 726 633 503 Бязь 

арт. 246 3 1014 887 842 763 648 572 
Нефарбована 1760 1184 920 797 661 523 

1 1698 1318 1043 816 702 586 Бязь 
арт. 4724 3 1685 1409 1221 1108 883 624 

 



 

 97

УДК 338. 27: 338.439.63 
 

Байдакова І. М. 
 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ШКІРЯНО-ВЗУТТЄВОМУ 
ВИРОБНИЦТВІ 

 
Анотоція. В статті розглянуто методичний підхід до змінювання динаміки якості на підпри-

ємствах за такими показниками: оцінювання якості продукції з боку споживачів на основі цільових со-
ціологічних опитувань; рейтингове оцінювання якості продукції з боку представників торговельних під-
приємств; рейтингове оцінювання технічного і технологічного стану підприємства на основі експертних 
оцінок з боку фахівців. 

Ключові слова: якість, система якості, розвиток ринку, динаміка й інтеграція економіки 
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THE SYSTEM OF MANAGEMENT OF QUALITY IS IN SKINS-SHOES 
PRODUCTION 

 
Summary. The methodical going is recommended near treason of dynamics of quality on enterprises on 

such indexes: an evaluation of quality of products is from the side of users on the basis of the having a special 
purpose sociological questioning; a rating evaluation of quality of products is from the side of representatives of 
point-of-sale enterprises; a rating evaluation of the technical and technological state of enterprise is on the basis 
of expert estimations from the side of specialists.  

Keywords: quality, system of quality, market, loud speaker, development and integration of economy 
 

1. Вступ 
Сучасні складні економічні та політичні про-

цеси в Україні не дозволяють вітчизняним підпри-
ємствам у повні мірі боротися за розширення внут-
рішнього та зовнішнього ринку збуту, і одною з 
причин такого становища є недостатньо висока 
якість товарів. 

Основою конкурентоспроможності підприємств в 
Україні в умовах переходу до ринкових відносин 
все більше виступає якість товарів, тому правильно 
обрана стратегія управління якістю товарів дозво-
лить забезпечити ефективний розвиток підпри-
ємства і підвищення його конкурентоспроможності. 

Існують дві загальні цілі для розробки та впро-
вадження систем управління якістю товарів. Перша 
направлена на поліпшення, впорядкування, опти-
мізацію роботи підприємства, забезпечення його 
дієздатності, конкурентоспроможності його това-
рів, підвищення ефективності виробництва. Друга 
загальна мета розробки – продемонструвати спожи-
вачеві, що підприємство може стабільно випускати 
продукцію заданого рівня якості, таку, що задо-
вольняє всі його вимоги. 

Концепція національної політики України у 
сфері якості має відображати загальне уявлення про 
місце та роль якості в забезпеченні національних 
інтересів України, а також систему поглядів щодо 
мети, напрямків і принципів державного впливу на 
процеси поліпшення якості в різних її проявах. До 
головних факторів поліпшення якості, а також пос-
тійного вдосконалення підприємств і організацій 
України доцільно віднести належні умови та рівень 

життя громадян, зміцнення економічного потенціа-
лу держави, збереження та відновлення її навко-
лишнього середовища і формування іміджу Украї-
ни на міжнародному рівні. 

Реалізація національної політики у сфері якості 
має здійснюватися з урахуванням стану розвитку 
вітчизняного ринку, а також динаміки інтеграції 
української економіки у світову, а національного 
ринку – у світовий. 

Держава повинна сприяти входженню українсь-
ких організацій та органів із сертифікації систем 
якості до міжнародних та регіональних союзів і 
угод, а також акредитації українських організацій із 
сертифікації за кордоном. Тому необхідно запрова-
дити систему безперервної підготовки та перепідго-
товки спеціалістів у сфері якості, особливо на 
підприємствах шкіряно-взуттєвого виробництва. 

 
2. Результати досліджень 

В Україні раніше споживання взуття складало в 
середньому 3,8 пари на людину в рік. 

Зараз в Україні середнє річне споживання взут-
тя на людину складає 1,25 – 1,45 пари. Аналогічні 
дані для США – 5,9 пари, Франції – 5,6 пари, 
Австрії – 4,4 пари, Італії – 3,3, Польщі – 3,2, Чехії 
та Іспанії – по 2,8 пари [1,2]. 

Гіперінфляція залишила українські підприємс-
тва без оборотних коштів. Крім того, моделі, що 
пропонувалися на вітчизняних фабриках, значно 
відставали від вимог споживачів. Ось чому імпорт-
на продукція швидко завоювала внутрішній ринок 
причому взуття завозилося переважно неофіційно. 
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Для того, щоб „вижити” деякі місцеві вироб-
ники взуття “пішли у підпілля”. Контрафактне 
взуття змогло конкурувати з контрабандним, за 
рахунок чого вітчизняні виробники все-таки змогли 
збільшити обсяги виробництва. Протягом останніх 
двох років нелегально виготовлене взуття відібрало 
половину ринку у нелегально ввезеного.  

Іншим способом „виживання” для українських 
виробників стала робота із закордонними фірмами 
за давальницькими схемами. Так працювали пере-
важно великі виробники з непоганим машинним 
парком і кваліфікованим персоналом [3,4]. Завдяки 
такій схемі роботи фабрики отримали нові техно-
логії, навчилися шити взуття, що відповідає захід-
ним вимогам. Тепер в Україні лише декілька взут-
тєвих підприємств ризикнули легально виробляти 
товар лише для внутрішнього ринку. 

За оцінкою спеціалістів в Україні реалізується 
не менше 60 млн  пар взуття на рік (враховуючи 
кліматичні умови), але і не більше 70 млн пар 
(враховуючи рівень доходів жителів). 

В усіх галузях промисловості і сфері послуг у 
межах підвищення кваліфікації та фахівців з орга-
нізації виробництва необхідно забезпечити вивчен-
ня основ управління (менеджменту) якістю. Доціль-
но передбачити необхідність опанування основ су-
часного управління якістю керівниками та фахівця-
ми вищої ланки. 

Необхідно також розробити програму дій з під-
готовки та підвищення професійного рівня в галузі 
сучасного менеджменту якості для професорсько-
викладацького складу навчальних закладів, які здійс-
нюють підготовку фахівців з якості; організувати 
видання підручників, спеціальної літератури, жур-
налів та інших матеріалів на тему системи якості. 

Рух до якості і досконалості в Україні можна 
активізувати шляхом законодавчої та нормативної 
його підтримки. При цьому законодавчі та норма-
тивні акти у сфері якості мають бути гармонізовані 
з відповідними міжнародними та європейськими 
актами з урахуванням передових досягнень вітчиз-
няної науки і техніки. 

З іншого боку, Україна повинна намагатися бра-
ти участь у розробці міжнародних норм, правил і 
стандартів, які потрібні для її економіки, що сприя-
тиме просуванню нашої держави на європейський та 
світовий ринки. Держава повинна активно підтриму-
вати та стимулювати ті підприємства й організації, 
які докладають зусиль до підвищення науково-тех-
нічного рівня виробництва і якості своїх товарів, а 
також до вдосконалення систем забезпечення якості 
й управління якістю. Щоб заручитися державною 
підтримкою, підприємствам доцільно залучати ін-
вестиції, надавати кредити, здійснювати бюджетне 
фінансування через національні та державні програми. 

Визначаючи підприємства та організації, яким 
буде надано державну допомогу, доцільно керува-
тися спроможністю їх протягом періоду надання 
державної підтримки забезпечити належний рівень 
якості та досконалості, що відповідає національним 
інтересам України. Національні, державні та регіо-
нальні цільові програми повинні включати чіткі 
завдання щодо забезпечення необхідного рівня 
якості товарів та послуг, а також створення на під-

приємствах сучасних ефективних систем управ-
ління якістю тощо.  

Для підприємств та організацій, що освоюють 
та випускають конкурентоспроможну продукцію, а 
також виконують роботи, спрямовані на поліпшен-
ня якості в інтересах України, доцільно створювати 
відповідні правові, економічні, соціальні й органі-
заційно-технічні умови, в тому числі впроваджу-
вати пільгові кредитно-фінансовий і податковий ре-
жими, які б сприяли якнайшвидшому розв’язанню 
завдань щодо системи менеджменту якості (СМЯ).  

Розробку і впровадження системи менеджменту 
якості (СМЯ) як проекту можна розділити на 
наступні проектні етапи: утворення організаційної 
структури і виділення інших необхідних ресурсів 
СМЯ; складання вимог до СМЯ; встановлення фак-
тичного стану СМЯ; складання Комплексного пла-
ну проекту СМЯ; розробка документації СМЯ і 
виконання інших запланованих заходів; розробка 
Політики підприємства в галузі якості.  

На основі аналізу існуючих підходів до класи-
фікації витрат на якість, а також за результатами 
дослідження таких витрат на підприємствах з ви-
робництва шкіри та шкіряного взуття необхідно 
уточнення структури витрат на якість, дати обґрун-
товано доцільність їх диференціації на відповідні 
групи з огляду на функціональний зміст кожного з 
видів витрат: по-перше: витрати на створення прог-
рам зростання якості, планування якості, у тому 
числі на проектування і розроблення засобів для 
контролю і вимірювання якості; витрати на обслу-
говування і використання нового для підприємства 
вимірювального обладнання; витрати на забезпе-
чення якості у постачальників; витрати на навчання 
персоналу у сфері якості, по-друге: витрати на ви-
робничий та вихідний контроль, а також на лабора-
торні приймальні випробування сировини та інших 
інгредієнтів; витрати на контроль і випробування 
готової продукції, у т.ч. на обладнання і матеріали 
для контролю та випробувань, по-третє: витрати на 
перероблення продукції та інші витрати. 

Організація обліку та аналізу витрат на якість у 
рамках запропонованої їх класифікації надає мож-
ливість підприємствам враховувати в повному 
обсязі їх сумарну величину, розробляти заходи з їх 
скорочення, оцінювати вплив динаміки таких вит-
рат на показники якості продукції та обґрунтувати 
стратегічні напрями розвитку підприємств на 
основі вдосконалення систем управління якістю 
продукції. 

 
3.Висновки 

На основі узагальнення відомих підходів авто-
ром рекомендується наступний методичний підхід 
до змінювання динаміки якості на підприємствах за 
такими показниками: оцінювання якості продукції 
(шкіряного взуття) з боку споживачів на основі 
цільових соціологічних опитувань; рейтингове оці-
нювання якості продукції з боку представників тор-
говельних підприємств (за швидкістю реалізації 
торговельної продукції); рейтингове оцінювання 
технічного і технологічного стану підприємства на 
основі експертних оцінок з боку фахівців. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ ТЕРМОСТІЙКИХ 
НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ 

 
Анотація. Проаналізовано вимоги, які висуваються до викидів промислових газів на території 

України. Обґрунтовано доцільність використання рукавних фільтрів з термостійких нетканих матеріа-
лів для ефективного очищення вихідних газів на металургійних підприємствах.  

Ключові слова: екологічна безпека, промислові викиди, рукавні фільтри 
Peleh Y. 

 
THE USE OF THE FILTRATION HEAT-RESISTANT UNWOVEN 

MATERIALS IS FOR DEFENCE OF ENVIRONMENT 
 

Summary. Requirements which are pulled out to the extras of shale-gases on territory of Ukraine are 
analysed. Expediency of the use of baghoses is reasonable from the heat-resistant  unwoven materials for the 
effective cleaning of initial gases on metallurgical enterprises. 

Keywords: ecological safety, industrial extras, baghoses 
 

1. Вступ 
У зв’язку із необхідністю покращення еколо-

гічної обстановки у країні все більшої актуальності 
набуває проблема розробки і освоєння нових фільт-
рувальних матеріалів для очистки газів та аеро-
золів. Надзвичайно важливим є правильний вибір 
фільтрувального матеріалу й умов фільтрації. В 
Україні до недавнього часу використовували у 
якості фільтрувальних матеріалів тканини із різних 
синтетичних волокон, але їм притаманний ряд не-
доліків, зокрема: вони мають гірші фільтрувальні 
характеристики, ніж неткані матеріали, завдяки 
рухливій структурі й наскрізним порам; тканини 
фільтрують поверхнею (шламова фільтрація), що 
призводить до швидкого закупорення наскрізних 
пор, а неткані матеріали мають тривимірну струк-
туру всієї товщини, що забезпечує більш високий 
ступінь очистки; також при однаковій поверхневій 
густині неткані полотна дешевші, що відіграє не 
останню роль в умовах сучасної економіки. 

Метою статті було вивчення законодавчої та 
нормативної бази із врегулювання відносин у сфері 
захисту навколишнього середовища від пилогазо-
вих викидів підприємств металургійного комплек-
су; виявлення переваг рукавних фільтрів з імпульс-

ною продувкою для очистки вихідних промислових 
газів із нових нетканих матеріалів перед вже існую-
чими. А також обґрунтування екологічного ефекту 
від впровадження кращих із запропонованих фільт-
рувальних нетканих матеріалів у промисловість. 

 
2. Огляд літературних джерел 

Проблемою екологічної безпеки довкілля ціка-
вилося не одне покоління вчених. Усі вони зійш-
лися на думці, що найбільшими забруднювачами 
повітря і надалі залишаються промислові підпри-
ємства. У якості основних пиловловлювачів на ме-
талургійних підприємствах використовують рукавні 
фільтри. Дослідження таких зарубіжних вчених, як 
І. К. Скобєєв [3] та С.К. Старк [5], показали існуючі 
переваги застосування рукавних фільтрів. Серед 
основних слід виділити такі: більш високий ступінь 
очищення газів; можливість очищення газів, нагрі-
тих до високих температур; можливість вловлюван-
ня частинок пилу при будь-якому тиску газів та ви-
сокий ступінь очистки газів при малих концентра-
ціях зважених у них часточок. 

Спираючись на ряд досліджень, проведених 
вченими Ю. Д. Глєбовим [1] та Л. В. Чекаловим [6], 
серед нових перспективних напрямів розвитку 
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фільтрувальних установок було відмічено викорис-
тання рукавних фільтрів саме із нетканих матеріа-
лів, які піддаються імпульсній регенерації та ство-
рюють найменший опір потоку газів, і, як показує 
досвід, забезпечують стабільно високу ефектив-
ність процесу газоочистки.  

Згідно з дослідними результатами М. І. Біргера 
[4], встановлено рекомендаційні швидкості фільт-
рування в рукавних фільтрах, для установок з ім-
пульсним регенеруванням для очистки газів на 
феросплавних заводах вона становить 1,5– 2,5 м/хв. 

 
3. Об’єкти та методи дослідження 

Об’єктами дослідження було обрано рукавні 
фільтри із термостійких нетканих полотен, розроб-
лених автором із використанням волокон арселону, 
виготовлені одностадійним голкопробивним спосо-
бом на промисловій вітчизняній лінії, а також із 
поліімідних волокон на каркасі із скловолокна та  
волокон номексу трьохстадійного способу вироб-
ництва німецької компанії. 

Методи дослідження визначалися згідно з ви-
могами нормативних документів для досягнення 
поставленої мети.  

 
4. Результати та їх обговорення 

Аналізуючи результати проведеної роботи, мож-
на відзначити, що у зв’язку з сучасними вимогами до 
охорони навколишнього середовища (екологічної без-
пеки) на багатьох промислових підприємствах вво-
дяться системи електронного контролю поточного 
стану фільтрувальних елементів. Це дозволяє реєст-
рувати несанкціоновані викиди і висувати достатньо 
жорсткі вимоги до якості фільтруючих елементів.  

Для забезпечення екологічної безпеки, створен-
ня сприятливого середовища життєдіяльності, запо-
бігання шкідливому впливу атмосферного  повітря 
на здоров’я людей та навколишнє природне сере-
довище здійснюється регулювання викидів найбільш 
поширених і небезпечних забруднюючих  речовин, 
перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 
України. Вимоги до повноти вловлювання пилу виз-
начаються санітарними вимогами забезпечення чис-
тоти атмосферного повітря, зокрема „Державними 
санітарними правилами охорони атмосферного по-
вітря населених місць (від забруднення хімічними та 
біологічними речовинами)” № 201 від 09.07.1997 р. 
та „Правилами технічної експлуатації газоочисних 
установок на підприємствах чорної металургії”. 

Металургійні підприємства зобов’язані щоріч-
но розробляти конкретні заходи, направлені на 
скорочення (ліквідацію) шкідливих викидів в атом-
сферу, які повинні передбачати: 

1) вдосконалення технологічних процесів; 
2) забезпечення надійної та високоефективної 

роботи газоочисних установок за рахунок оснащен-
ня необхідними фільтрувальними елементами; 

3) закриття або виведення із технологічного 
процесу в установленому порядку цехів, агрегатів у 
випадках, коли неможливо іншими способами змен-
шити викид шкідливих речовин в атмосферу; 

4) раціональне розміщення виробничих потуж-
ностей, благоустрій території, її озеленення і т.д.  

У „Правилах технічної експлуатації газоочис-
них установок на підприємствах чорної металургії” 
передбачені обов’язки підприємств, а саме: 

1) вести аналіз причин утворення шкідливих 
викидів від газоочисних установок, щорічно уточ-
нювати ці дані і використовувати їх для розробки 
заходів зі зниження шкідливого впливу викидів на 
природне середовище; 

2) розробляти разом із науково-дослідними і 
проектними організаціями заходи зі зниження шкід-
ливих викидів і видавати необхідні робочі креслен-
ня для їх впровадження, включаючи спорудження 
очисних установок для нейтралізації чи вловлю-
вання шкідливих речовин у вихідних газах; 

3) не допускати будівництво і введення в екс-
плуатацію технологічного обладнання (його ре-
конструкція, модернізація, інтенсифікація і т.д.) без 
одночасного будівництва чи модернізації газових 
очисних установок; 

4) систематично визначати розрахунковим чи 
інструментальним методом кількісний та якісний 
склад викидів шкідливих речовин від окремих уста-
новок, включаючи перевірку роботи газоочисного 
обладнання; 

5) організовувати підрозділи для лабораторного 
контролю запиленості і хімічного складу вихідних 
газів від різного технологічного обладнання, а та-
кож для перевірки ефективності роботи газоочис-
них установок.  

У відповідності до Закону „Про охорону атом-
сферного повітря” (№ 2708-12 від 16.10.92 зі змі-
нами) та Закону „Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення” (№ 4005-12 
від 24.02.94 зі змінами) якість атмосферного по-
вітря регулюється гранично допустимими концент-
раціями (ГДК), тобто такими концентраціями шкід-
ливих речовин у повітрі, які при умові дії на лю-
дину на протязі життя не будуть викликати зміни в 
стані здоров’я населення та умовах його прожи-
вання (табл.1). 

У зв’язку із ростом промисловості за останні 
роки, а особливо в галузях чорної і кольорової ме-
талургії виріс попит на фільтрувальні матеріали для 
очистки технологічних газів із вимогою до вихідної 
концентрації пилу в очищеному газі не більше 20 мг/м3 
(протокол Орхуської Конвенції від 24.06.1998 р.) [2]. 
Причинами цього є все більш строгі законодавчі 
вимоги до викидів в атмосферу і наша соціальна і 
моральна відповідальність за збереження навко-
лишнього середовища. 

При розробці автором нових вітчизняних тер-
мостійких фільтрувальних нетканих матеріалів 
було дотримано усіх технічних вимог до ГДК шкід-
ливих речовин в атмосферному повітрі, які вису-
ваються підприємствами металургійного комплексу 
на встановлення рукавних фільтрів. Відповідно до 
цього, загальний об’єм газопилової суміші перед 
рукавним фільтром – 500тис.м3/год.; насипна вага 
пилу становить 1,13 т/м3. Основний хімічний склад 
пилу такий: Cr2O3 – 38,15 %, SiO2 – 10,90 %, CaO – 
0,75 %, MgO – 23,73%, Al2O3 – 8,14 %, FeO – 9,50 %, 
S – 0,45 %, C – 5,66 %; хімічний склад газу: СО –  
67 г/м3, NO – 16 г/м3,  NO2 - 0 г/м3, SO2 - 18г/м3. 
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Ефективність роботи рукавних фільтрів зале-
жить від їх гідравлічного опору, який визначається 
опором фільтрувального елементу в системі „мате-
ріал - пил”. Для підприємства важливо, щоб схема 
очищення газових викидів в атмосферу була де-
шевшою. Існують методи очистки викидів від будь-
яких забруднень практично до нульової їх концент-
рації. Єдина проблема – вартість цього процесу, 
підвищення ступеня очистки з 90 % до 99% приз-
водить до подорожчання у 10 разів. Використання 
нетканих рукавних фільтрів при процесах очищен-
ня вихідного запиленого повітря на підприємствах 
металургійного комплексу дозволяє отримувати 
показник ефективності пиловловлювання на рівні 
99,96 – 99,87 % при розмірі часточок більш 1мкм та 
при значно нижчих затратах.  

Важливим досягненням вітчизняної промисло-
вості є використання у рукавних фільтрах нетканих 
матеріалів із нових термостійких волокон арселону, 
номексу та полііміду, які не лише забезпечують 
стабільні результати роботи при високих темпера-
турних режимах, але й меншою мірою піддаються 
впливу змін хімічного складу газу і пилу, його 
дисперсності, електричних характеристик і т.д. Екс-
плуатація таких фільтрувальних матеріалів при 
очищенні викидів феросплавного заводу показує, 
що їх використання є ефективним. Ці неткані мате-
ріали володіють значними перевагами перед ін-
шими, у тому числі поліефірними. Так, арселонові 
неткані матеріали характеризуються вищою термо-
стійкістю, вони працюють в умовах робочих темпе-
ратур 180 ºС, неткані матеріали із волокон номексу 
працюють при 200ºС, матеріали із волокон полі-
іміду на каркасі зі скловолокна - 260 ºС, а полі-
ефірні матеріали витримують лише 130 ºС. 

 
5. Висновки 

Сьогодні держава вважає однією з пріоритет-
них саме металургійну галузь і всіляко підтримує її, 
надаючи пільги та дотації. У зв’язку із ростом про-
мислових потужностей за останні роки, особливо в 
галузях чорної і кольорової металургії, виріс попит 
на термостійкі фільтрувальні матеріали для очистки 

технологічних газів із вимогою до вихідної кон-
центрації пилу в очищеному газі не більше 20 мг/м3.  

З метою підвищення довговічності та ефектив-
ності очистки рукавних фільтрів для пилегазоочис-
них систем і забезпечення необхідного рівня еко-
логічної безпеки доцільно використовувати термо-
стійкі фільтрувальні матеріали з волокон арселону, 
а також із полііміду та номексу із політетрафторе-
тиленовим обробленням. 

У подальшому автор планує більш детально зу-
пинитися на вивченні питань економічної доціль-
ності запровадження рукавних фільтрів із нетканих 
матеріалів на основі термостійких волокон у прак-
тику металургійного виробництва. 
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Таблиця 1
Гранично допустимі концентрації шкідливих викидів в атмосферу 

 

Речовина 

Максимальна 
разова 

концентрація, 
мг/м3 

Середньодобова 
концентрація, 

мг/м3 

Клас 
небезпеки 

Оксид заліза ------ 0,04 3 
Оксид кальцію ------ 0,05 3 
Оксид магнію 0,4 0,05 3 

Пил неорганічний, 
що містить двоокис 

кремнію (менше 
20%) 

0,5 0,15 3 

Оксид хрому 0,0015 0,0015 1 
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АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД РИНКУ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ 

 
Анотація. Здійснено аналітичний огляд ринку полімерних труб – проаналізовано стан ринку, види 

полімерних труб, виробники, обсяги виробництва, імпорт, експорт, переваги та недоліки даної продукції, 
а також виявлені проблеми ринку. 
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REVIEW MARKET PLASTIC PIPE 
 
Summary. Analytical review of the plastic pipes market – is realized market conditions, types of plastic 

pipes, producers, amount of production, import, export, advantages and disadvantages of this product and any 
market issues are revealed. 

Keywords: polymer pipe, polyethylene pipes, polypropylene pipes, PVC pipes, production 
 

1. Вступ 
На сьогодні, у всьому світі в будівництві сис-

тем водопостачання полімерні труби лідирують. 
Зростання українського ринку полімерних труб ви-
переджає зростання ринків іншої полімерної про-
дукції. Попит на полімерні труби в Україні ста-
більно збільшується протягом останніх декількох 
років. Це прямий наслідок розвитку водного гос-
подарства країни, гострої потреби в заміні зно-
шених діючих комунікацій та успішної конкуренції 
споживчих переваг полімерних труб з трубами з 
традиційних матеріалів (металевими, чавунними, 
бетонними, азбестоцементними). Як показує світо-
вий досвід, у порівнянні з іншими, полімерні тру-
бопровідні системи – надійніші, довговічніші, де-
шевші і екологічніші. Метою представленої роботи 
є аналіз споживних властивостей сучасних полімер-
них труб, розгляд динаміки їх виробництва, 
експорту, імпорту та проблем ринку. 

 
2. Огляд літературних джерел 

Важливим на сьогоднішній день є дослідження 
споживних властивостей полімерних труб. Значну 
увагу вивченню і дослідженню споживних власти-
востей приділяють виробники та науковці. Тому, 
що безпосередньо від споживних властивостей за-
лежать умови та термін експлуатації труб, відпо-
відно, і попит на дану продукцію. В.М. Беляєва у 
навчальному посібнику “Труби та арматура” опи-
сує споживні властивості поліетиленових труб [1]. 
Ю. В. Воронов проводить порівняльну характерис-
тику споживних властивостей труб поліетиленових 
з трубами “зшитого” поліетилену (РЕХ) [2].  
В. С. Кравченко у підручнику “Водопостачання та 
каналізація” розглядає властивості поліпропілено-
вих труб, їхні переваги та недоліки [3]. Причини 
відмови від використання труб з полівінілхлориду, 
споживні властивості та методи з’єднання труб роз-
глядає В. О. Пахаренко та Р. А. Яковлєва [4]. Си-

туацію на ринку полімерних труб, частку спожи-
вання полімерної трубної продукції на душу насе-
лення в Україні, та причини збільшення обсягів ви-
робництва висвітлює у своїй статті Н. Шевченко 
[5]. Динаміку виробництва труб з поліетилену, по-
ліпропілену, полівінілхлориду та за виробниками – 
наведено у статті “Возмутительный дуэт” Б. Н. Шав-
кат [6]. Обсяги виробництва, динаміку імпорту та 
експорту полімерних труб висвітлено у статтях 
“Украинский рынок полимерных труб – год 2012. 
Шаг назад, что будет дальше”, “Рынок импорта 
трубного полиэтилена в Украине” у журналі “По-
лимерние трубы – Украина” [7, 9]. Основні проб-
леми цієї галузі розглянуто у статті “Ринок полі-
мерних труб” в журналі “Полимерние трубы – 
Украина” [10]. 

 
3. Результати досліджень 

На українському ринку пропонуються полімер-
ні труби з різних матеріалів: поліетилену, поліпро-
пілену та полівінілхлориду. 

Труби з поліетилену (ПЕ) характеризуються 
стійкістю до низьких температур, а саме до - 20°C. 
Це дозволяє експлуатувати такі труби і проводити 
монтажні роботи навіть у зимових умовах. Область 
їх застосування – в основному холодне водопоста-
чання. При більш високих температурах міцність 
поліетилену знижується, і він переходить у плас-
тично в’язкий стан. Поліетилен швидко старіє під 
дією прямих сонячних променів, тому при викорис-
танні поліетиленових труб у зовнішніх відкритих 
мережах їх стабілізують, наповнюючи полімер са-
жею. Поліетиленові труби випускаються з поліети-
лену марок ПЕ 63, ПЕ 80, ПЕ 100 [1]. 

Труби із “зшитого” поліетилену (РЕХ) – міцні-
ші та володіють більш високою стійкістю до темпе-
ратурних впливів. Зшивання лінійних молекул по-
ліетилену підвищило його теплостійкість і міц-
ність, але при цьому полімер втратив здатність зва-
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рюватися. Завдяки своїм споживним властивостям, 
такі труби використовують у системах гарячого во-
допостачання [2]. 

Труби з поліпропілену (ПП) не вимагають фар-
бування, мають більш низьку теплопровідність, при 
цьому відсутні втрати тепла, що дає можливість не 
застосовувати ізоляцію труб. Як наслідок – відсут-
ність конденсату на зовнішніх стінках труби. Труби 
експлуатуються при  від -10 °C до +90 °C. Корот-
кочасно труби витримують підвищенням  до 100 °С. 
Завдяки еластичності матеріалу вода в полі пропі-
ленових трубах може замерзати, не руйнуючи їх 
[3]. 

Пластикові труби з полівінілхлориду (ПВХ). 
З’єднання труб і фітингів здійснюється за допо-
могою клею. У даний час в Європейських країнах 
практично відмовилися від застосування даних тру-
бопроводів навіть у системах холодного водопоста-
чання. Причини відмови наступні: протягом три-
валої експлуатації відбувається виділення токсинів 
(у тому числі хлоретилена, канцерогену широкого 
спектру дії); ПВХ не витримує підвищених вимог 
щодо стійкості до можливих надзвичайних ситуа-
цій та пожежі, оскільки є горючим матеріалом, при 
горінні виділяє отруйні гази – оксид (СО) і діоксид 
(СО2). На сьогоднішній день труби з ПВХ викорис-
товуються у Європі тільки в системах каналізації, 
причому в найдешевших будинках. У нашій країні, 
напірні труби з ПВХ, застосовуються для підтем-
них водопровідних мереж поза будівлями. Такі тру-
би не витримують високих температур теплоносія [4]. 

У порівнянні з 2010 р., ситуацію на ринку по-
лімерних труб у 2011 р. можна охарактеризувати як 
динамічну і позитивну. Протягом 2011 р. вартість 
полімерної сировини (ПЕ, ПВХ, ПП) залишалася 
досить стабільною, що дозволяло вітчизняним ви-
робникам регулювати ціни без різких коливань. У 
2011 р. вітчизняні виробники полімерних труб під-
вищили обсяги виробництва, однак докризового 
рівня поки що не досягли. Слід зазначити, що в 
Україні частка споживання полімерної трубної про-
дукції на душу населення в 4-6 разів нижча, ніж в 
інших країнах СНД: Росії, Білорусії, Казахстані. У 
порівнянні з країнами Європи, цей показник ниж-
чий у 10 разів. 

Значна частка споживання полімерних труб, як 
і в 2010 році, припала на об’єкти до “Євро 2012” та 
деякі інші масштабні проекти у сфері приватних 
інвестицій. У цілому ж активізація будівельного 
ринку була незначною. Якщо врахувати, що стан 
інженерних мереж у країні за рік тільки погір-
шився, то потреба у полімерній трубній продукції 
продовжує залишатися невиправдано низькою. 

У 2011 р., порівняно з 2010 р., внутрішнє ви-
робництво полімерних труб (для зовнішніх мереж з 
ПЕ, ПВХ і ПП) зросло на 39 % (табл. 1). Було ви-
роблено майже 50 тис. тонн продукції. На перший 
погляд, це – високий показник, але в будь-якому 
випадку він значно менший, ніж у 2007 р. і 2008 р. 

Найбільший сегмент ринку займає ПЕ труби 
(табл. 1). Їх у 2011 р. було вироблено 35950 тонн, 
що на 41 % більше, ніж у 2010 р. за негативної 
динаміки зростання (-1 %). Проте значний приріст 

у 2011 р. обумовлений не стабільністю будівель-
ного ринку, а необхідністю для держави добудови 
великих об’єктів і виконання деяких внутрішніх 
проектів великих промислових корпорацій [5]. 

 
Таблиця 1

Динаміка виробництва трубної продукції за період 2007 – 2011рр. 
 

Продукція 2007 р. 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 
Внутрішнє 
виробництво 
полімерних труб, т 

53300 56750 36150 35870 49950 

Труби ПЕ 42400 42900 25650 25500 35590 
Труби ПП 400 350 300 480 1000 
Труби ПВХ 10500 13500 10200 9890 6790 

 
Джерело: [5] 

 
В Україні обсяги виробництва ПП труб тради-

ційно були незначними, і, порівняно з іншими полі-
мерними трубними виробництвами, їх частка завж-
ди була дуже мала. Однак у 2010р. і 2011 р. обсяги 
випущених в Україні ПП труб перевищили докри-
зові, і в 2011 р. ця цифра становить 1000 тонн. Така 
позитивна динаміка пояснюється тим, що випуск 
ПП труб у рамках диверсифікації виробництва був 
освоєний декількома українськими виробниками. 

В Україні полімерні труби виготовляють понад 
30 підприємств. За підсумками 2011 р., як і про-
тягом попередніх років, близько 70 % випущеної 
продукції припадає на п’ять підприємств: ТзОВ ТД 
“Євротрубпласт” (Рубіжанський і Калушський за-
вод), ТзОВ “Планета-Пластик” (м. Ірпінь Київська 
обл.), Концерн “Водполімер” ТзОВ (м. Бориспіль 
Київська обл.), ТзОВ “Ельпласт” (м. Городок 
Львівська обл.), ВАТ “Полівтор” (м. Краснопере-
копск АР Крим). 

Перше місце за обсягами виробництва з ве-
ликим відривом від решти продовжує утримувати 
ТзОВ ТД “Євротрубпласт”. У 2011 р. цією компа-
нією випущено 14850 тонн ПЕ труб різного приз-
начення (у порівнянні з 2010 р. обсяги виробництва 
зросли на 62 %), і її частка на ринку в цьому 
сегменті склала 41,3 %. На другу позицію (вперше) 
піднялася компанія “Планета-Пластик”. При частці 
в сукупній кількості виробленої труби 9,6 %, при-
ріст за рік у цього підприємства склав 203,5 %. 
Обсяги виробництва найбільших підприємств полі-
етиленових труб на території Західної України про-
тягом 2010 – 2011 рр. наведено у табл. 2. 

 

                                                                                                        Таблиця 2 
Обсяги виробництва поліетиленових труб 

 

Роки 
№ Виробник 

2010, т 2011, т 

%, від загального 
виробництва по 

Україні 

1. ТзОВ ТД “Євротрубпласт” 9 150 14 850 41, 3 
2. ТзОВ “Ельпласт” 1 980 2 150 6,0 
3. ПП “Інсталпласт-ХВ” 720 1 070 3,0 
4. ТзОВ “ВалРом” 640 840 2,3 
5. ТзОВ “Розма” 960 510 1,4 
 
Джерело: [6] 
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Найбільший обсяг виробництва на території 
Західної України займає компанія “Євротрубпласт” 
(м. Калуш Івано-Франківська обл.) 41,3 % від за-
гального обсягу виробництва поліетиленових труб 
в Україні; ТзОВ “Ельпласт” (м. Городок Львівська 
обл.) – 6 %, ПП “Інсталпласт-ХВ” (м. Городок 
Львівська обл.) – 3,0 %., ТзОВ “ВалРом” (м. Сутіскі 
Вінницька обл.) і ТзОВ “Розма” (м. Чернівці). 

У 2011 р. відбулися зміни в складі провідних 
вітчизняних виробників ПВХ труб. Калушський 
трубний завод вийшов на свої проектні потужності. 
Всього за рік це підприємство збільшило обсяги 
виробництва на 185 % і зайняло п’яте місце в рей-
тингу виробників цього сегменту ринку. Якщо про-
аналізувати темпи нарощування випуску труб, то 
вони характеризуються позитивною динамікою. 
Наприклад, компанія “Інсталпласт-ХВ” в 2011 р. 
продемонструвала приріст виробництва ПВХ труб 
у 5,7 раз. 

Незважаючи на оптимістичний показник при-
росту обсягів внутрішнього споживання полімер-
них труб, у 2011 р. він склав 50 %, рівень спожи-
вання полімерної трубної продукції поки що нижче 
докризового. У 2010 р. в Україні внутрішнє спожи-
вання склало близько 56090 тонн полімерних труб, 
а в 2008 р. – 61654 тонн. При доволі помірній ак-
тивності будівельного ринку показник 2011 р. був 
досягнутий завдяки підготовці до футбольного чем-
піонату “Євро 2012”. 

Найбільшим попитом продовжують користува-
тись ПЕ труби. У 2011р. внутрішнє споживання 
склало 39150 тонн, що на 56 % більше, ніж у 2010 р. 
Підвищеним попитом у 2011 р. користувалися ПЕ 
труби великих діаметрів, оскільки вони найбільш 
ефективні при будівництві магістральних мереж 
водопостачання та водовідведення [6]. 

Протягом останніх років спостерігається тен-
денція до збільшення частки ПЕ труб для водопос-
тачання у загальному об’ємі і зменшення – для 
сфери газифікації. Співвідношення виробництва во-
дяних та газових труб склало 70 % і 30 % відпо-
відно (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Виробництво поліетиленових труб в Україні 
 

Рік 
Для водопостачання 

і каналізації Для газопостачання 

т % Т % 
2006 11 200 32 23 800 68 
2007 19 930 47 22 470 53 
2008 25 310 59 17 590 41 
2009 18 470 72 7 180 28 
2010 17 090 67 8 420 33 
2011 24 380 70 10 600 30 

 
Джерело: [9] 
 
Виробництво ПП труб представлено в Україні 

лише двома підприємствами: ТзОВ “Бровари-
Пластмас” 55 % і ТзОВ “Ельпласт” (м. Львів) 45 %. 
Споживання ПП труб у 2011 р. збільшилось на 65 % і 
склало 1940 тонн. У сфері використання ПП труби 

конкурують з ПЕ і ПВХ трубами для каналізації і 
дренажу. Однак ПП труби займають свою певну 
нішу в будівництві, при цьому окреслюється тен-
денція до заміщення імпортної продукції на про-
дукцію внутрішнього виробництва. 

У 2011 р. помітно активізувалися поставки в 
Україну імпортної полімерної трубної продукції. У 
порівнянні з 2010 р., приріст імпорту склав 94 %. 
Було ввезено на територію України близько 6790 тонн 
полімерних труб, що набагато більше ніж 3500 тонн у 
2010 р. Однак обсяги поставок продукції на тери-
торію України 2007-2008 рр. у 2011 р. не досягнуті 
[7]. 

Виходячи зі статистичних даних, у 2011 р. 
значно зріс імпорт ПЕ труб. В Україну було вве-
зено понад 3590 тонн, ця кількість перевищила всі 
докризові показники. Імпорт ПЕ труб в Україну на 
даний момент може розвиватися тільки в напрямку 
унікальних проектів. У діапазоні ж дрібних і серед-
ніх діаметрів (до 1200 мм), українські виробники 
ПЕ труб з кожним роком все більше витісняють з 
ринку аналогічну зарубіжну продукцію [9]. 

Імпорт ПВХ труб на територію України незнач-
ний і має досить слабку динаміку приросту. По-
рівняно із докризовим періодом поставки ПВХ 
труб скоротились більш ніж удвічі. У 2010-2011 рр. 
спостерігається несуттєве зростання поставок ПВХ 
труб в Україну в межах 10 %. Це пояснюється ди-
намічним розвитком вітчизняного виробництва да-
ної трубної продукції, появою на ринку виробників, 
що випускають ПВХ труби, які не поступаються за 
якістю імпортним аналогам. 

У 2011 р. поставки ПП труб зросли до 940 тонн 
(приріст 34 %), що практично рівноцінно обсягам 
внутрішнього виробництва ПП труб. Слід зазначи-
ти, що у цьому сегменті трубної продукції спосте-
рігається яскраво виражена конкуренція з боку 
гофрованих ПЕ труб, призначених для каналізації 
та дренажу. Тільки традиційно висока якість зару-
біжних брендів дозволяє імпортним ПП трубам 
утримувати стабільну частку в своєму сегменті 
ринку. Імпорт в Україну відбувається з наступних 
країн: Німеччини, Польщі, Чехії, США, Фінляндії, 
Італії, Швеції, Голландії. 

Протягом останніх років триває процес скоро-
чення експорту українських полімерних труб. Зага-
лом за 2011 р. його обсяги зменшилися більш ніж 
удвічі – до 649 тонн, що у відсотковому виразі на 
66 % менше показників 2010 р. 

Сучасна трубна полімерна промисловість роз-
вивається практично у всіх країнах, тому вітчиз-
няна продукція користується опитом за кордоном 
тільки у вигляді разових замовлень. До того ж знач-
ні транспортні витрати роблять вартість українсь-
ких труб непривабливою, що також вплинуло на 
обсяг експорту. У 2011 р. обсяги експорту ПЕ труб 
зменшились на 68 %, що відповідає обсягам 2010 р. 
З України у 2011 р. було експортовано тільки 386 
тонн продукції. 

Різко змінилася ситуація з експортом ПВХ 
труб. Їх поставки з України, в порівнянні з 2010 р., 
знизилися на 61 % (260 тонн). У 2011 р. діяльність 
вітчизняних виробників була спрямована переваж-
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но на задоволення внутрішнього ринку. З підви-
щенням попиту в Україні на ПВХ труби для водо-
постачання і каналізації поставка цієї продукції за 
кордон стала для наших виробників менш цікавою 
[7, 8]. Слід зазначити, що Україна не експортує ПП 
труби. 

Незважаючи на те, що галузь динамічно роз-
вивається, у ній існує цілий ряд проблем. Основна з 
них полягає у тому, що на сьогоднішній день є 
недостатнє державне фінансування ремонту та 
заміни застарілих трубопроводів. Також, вітчизня-
ним виробникам недоступне новітнє технологічне 
обладнання, що пояснюється високою його вар-
тістю, відсутність якісної вітчизняної сировини, 
імпортна сировина, у свою чергу, має високу вар-
тість. Існують також такі проблеми споживання, як: 
підміна дорогої трубної продукції більш дешевою 
безпосередньо при монтажі на об’єктах; недостатня 
кваліфікація фахівців багатьох монтажно-будівель-
них організацій; спроби використовувати при мон-
тажі невідповідне обладнання. Всі ці фактори не 
тільки позначаються на кінцевій якості тієї чи іншої 
системи із застосуванням полімерних труб, але й 
дискредитують трубну продукцію з цього мате-
ріалу [10]. 

4. Висновки 
Труби з полімерних матеріалів широко засто-

совують при будівництві напірних трубопроводів, 
зрошувальних систем, закритого дренажу, трубчас-
тих гідротехнічних споруд. Як матеріал для виго-
товлення полімерних труб використовують полі-
етилен, поліпропілен, полівінілхлорид. Найбіль-
шим сегментом ринку полімерних труб є вироб-
ництво поліетиленових труб. Проте збільшення 
обсягів виробництва протягом останніх років обу-
мовлено не стабільністю будівельного ринку, а 
необхідністю для держави в добудові великих 
об’єктів і здійсненням деяких внутрішніх проектів 
великих промислових корпорацій. В Україні труби 
з поліетилену виробляють близько 30 підприємств. 

Імпорт полімерних труб поступово збільшується, 
експорт навпаки, скорочується. Вимоги споживачів 
до якості та безпечності продукції зростають. Вив-
чення проблем ринку труб із полімерних матеріалів 
України свідчить про необхідність дослідження їх 
властивостей, з метою подальшого удосконалення. 
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ЦІННІСТЬ СТРАВ З ЯЛОВИЧИНИ У РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ  
 

Анотація. Подана оцінка споживних властивостей яловичини для приготування страв у закладах 
ресторанного господарства. Наведені методи оцінки якісних показників яловичини для кулінарного 
використання окремих частин м’яса туші. Окреслено напрями задоволення потреб ресторанного бізнесу 
м’ясом великої рогатої худоби.  

Ключові слова:  яловичина, страва, ресторан, цінність, м’ясо, якість, харчова, мікроелементи  
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THE VALUE OF BEEF DISHES IN RESTAURANTS 
 

Summary. The article includes the evaluation of the consumer characteristics of beef for cooking in 
restaurant educational establishments. Methods of evaluation of beef quality indicators for culinary use portions 
of meat carcasses are suggested. The areas of satisfaction the catering business needs with meat cattle are 
presented in the article. 
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1. Вступ 
М’ясо та м’ясні продукти належать до найваж-

ливіших продуктів харчування. Харчова цінність 
м’яса визначається його хімічним складом, енерге-
тичною цінністю, смаковими властивостями і рів-
нем засвоюваності. За сучасною науковою оцінкою, 
м’ясо – це функціональний продукт харчування, що 
забезпечує “здорове харчування” і працездатність 
людей [1, 3]. Актуальність розробки нових фірмо-
вих страв з яловичини. Очевидні і займають про-
відне місце в роботі ресторану. Приготовлені стра-
ви користуються попитом у відвідувачів і є важ-
ливими у сфері діяльності закладу, тому вимагають 
розробки та впровадження інноваційних техноло-
гій.  

Україна посідає 85 місце в світі за показником 
споживання м’яса в розрахунку на одну людину. 
Про це повідомляє журнал The Economist, посилаю-
чись на дані Продовольчої та сільськогосподарської 
організації ООН (ФАО) на – останню дату, яка доз-
воляє порівняти всі країни. Середньостатистичний 
мешканець України споживав на рік 45 кг м’яса, 
включаючи 11,4 кг яловичини, 15,3 кг свинини, 
17,4 кг м’яса птиці, а також меншу кількість бара-
нини та м’яса інших видів тварин. Для прикладу, 
середньостатистичний мешканець Польщі споживає 
51,2 кг свинини, громадянин Німеччини – 55,6 кг, 
житель Сербії – 64,8 кг, Австрієць – 66 кг. В за-
гальному рейтингу споживання м’яса Україна пос-
тупається таким країнам як Білорусія, Росія, Габон 
та Еквадор. Найбільше м’яса усіх видів спожи-
вають в Люксембургу – 136,5 кг на людину, США – 
125,4 кг та Австралії – 121,2 кг. Найнижчі показ-
ники споживання м’яса в Індії – 3,2 кг, Бангладеш – 
4 кг та Демократичній республіці Конго – 4,7 кг. 
Середньостатистичний мешканець планети спожи-

ває 38,7 кг м’яса, включаючи 9,5 кг яловичини, 14,9 кг 
свинини, 12,5 кг м’яса птиці та 1,9 кг баранини. Як 
нещодавно повідомляв PigUA.info [3], за даними 
Міністерства аграрної політики та продовольства в 
2012 році виробництво м’яса в Україні очікується 
на рівні 2,26 млн т. Таким чином, середнє спожи-
вання м’яса в поточному році в розрахунку на одну 
людину становитиме 52,3 кг, що на 1,2 кг більше, 
ніж в минулому році [3]. 

Важливий сегмент у споживанні м’ясних страв 
займають ресторани. Тому, підбір сировини і цін-
ність приготовлених страв займає важливе місце в 
діяльності закладів ресторанного господарства.  

Мета статті полягає в оцінці споживних влас-
тивостей сировини, вмісту поживних речовин у 
стравах приготовлених з яловичини, та перспектив 
виробництва м’ясної продукції в Україні. 

 
2. Якісні показники яловичини 

М’ясо є цінним продуктом харчування. Воно 
значною мірою (до 95%) засвоюються організмом 
людини. Яловичина є для людини джерелом цінних 
білків, жирів, мінеральних речовин, вітамінів і 
ферментів. Важливим є те, що до складу білків 
яловичини входять усі незамінні амінокислоти, без 
яких неможливий повноцінний синтез білків в 
організмі людини. 

Залізо, цинк, селен, калій, фосфор, магній і ка-
льцій – це ті мінеральні речовини, що містяться в 
м’ясі [2, 4]. Цікаво те, що засвоєння організмом 
деяких мікроелементів, наприклад, заліза і цинку 
краще відбувається з м’яса, ніж з продуктів хар-
чування рослинного походження. Продукти харчу-
вання тваринного походження є сьогодні найважли-
вішим джерелом мікроелементів. 
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Різні види м’яса, наприклад, м’ясо м’язів, внут-
рішні органи або ковбаси без сумніву є найцін-
нішим продуктом харчування людини, оскільки за-
лізо, що міститься в пігментах крові значно краще 
засвоюється організмом, ніж залізо з рослинних 
продуктів харчування. Для дорослих чоловіків що-
денне споживання заліза складає 10 мг, а для жінок 
15 мг. 

Найбільше заліза містить яловичина: 2,5 мг на 
100 г яловичого філе, свинина (нежирна) 1,5 мг за-
ліза в 100г., 100г курячого м’яса (смажені курчата) 
утримує приблизно 1 мг заліза. Залізо, що містить-
ся в м’ясі і м’ясних продуктах, засвоюється організ-
мом на 23 відсотки краще, ніж залізо з рослинних 
продуктів (від 3 до 8 %, якщо його запаси в ор-
ганізмі не виснажені). При змішаному споживанні 
приблизно 30 % заліза поступає до організму з 
м’яса і м’ясопродуктів. 

Але м’ясо – не тільки відмінне джерело заліза, 
воно також багате цинком, який в такій же біо-
формі доступний організму. Більше половини що-
денної норми цинку поступає до організму з тва-
ринних продуктів харчування. Цинк тісно пов’яза-
ний з білковим обміном і дуже важливий для стану 
шкіри та імунних захисних функцій організму. 
Крім того, в м’ясі містяться інші життєво необхідні 
мікроелементи, такі як марганець, мідь, хром і 
кобальт (як компонент вітаміну В12) [2]. 

 
3. Споживні властивості яловичини і 

приготування страв 
Для приготування страв у ресторанному госпо-

дарстві використовують яловичину різної категорії, 
характеристику якої наведемо у табл.  

Найціннішим для ресторанного господарства є 
м’ясо 20-місячних, добре вгодованих тварин. Воно 
є червоного кольору, мармурове і соковите. Жир 
пружний, кремово-рожевого кольору, м’язів значно 
більше, ніж кісток. М’ясо старої, погано вгодованої 

худоби відрізняється темно-червоним відтінком, 
тканини в’ялі, жир жовтий з великою кількістю 
плівок. Таке м’ясо не рекомендуємо використо-
вувати для приготування страв у ресторанному гос-
подарстві.  

Свіжість м’яса визначають за багатьма озна-
ками. Одним з показників відповідної якості є 
колір. Він може бути яскраво червоним і темно-
червоним, а жир - м’яким і білувато-кремовим. Сві-
же м’ясо має приємний запах, ніжну структуру та 
пружність. Щільність яловичини залежить  від 
вмісту в ній вологи, жиру і температури. 

                     G1451120                       (1) 
(при 0,1 <G < 0,5 і T = 298 К).      
Для пісної яловичини 
                      T43,01198                      (2) 
 (при 278<Т<373 К),         
де G – масова доля жиру; 
T – абсолютна температура, К. 
При однаковій температурі щільність вареної, 

смаженої яловичини більша, ніж у сирої. 
Смак і соковитість яловичини залежать від 

процесу її дозрівання. Для прискорення цього про-
цесу м’ясо маринують з використанням оцту або в 
заправці виготовленій з овочів, рослинної олії чи ж 
у молоці. Крім якості м’яса, вирішальне значення 
для неповторного смаку і соковитості страв має 
спосіб приготування, який повинен відповідати 
особливостям частини туші, яку використовуємо. 
Делікатесною вважається „мармурова” яловичина.  

Кулінарне використання окремих частин туші 
м’яса з яловичини і його жорсткість визначається 
кількістю і властивістю сполучної тканини – білко-
воподібних речовин (еластину і колагену). Чим їх 
більше, тим важче і менше розм’якшується м’ясо. 
Еластин не піддається тепловій обробці, а лише 
зменшується в обсязі. Колаген майже не засвоюєть-
ся організмом, але під впливом теплової обробки 
переходить у розчинний глютин. Перехід колагену 

Таблиця 
Характеристика яловичини за категорією 

 
Категорія 

м’яса Характеристика (нижні межі) 

 
1. Яловичина 
першої 
категорії  

а) від дорослої худоби: м’язи розвинені задовільно, остисті відростки хребців 
виступають не різко; підшкірний жир покриває тушу від 8-го ребра до сід-
ничного бугра, допускаються значні просвіти; шия, лопатки, передні ребра, 
стегна, тазові порожнини і область паху мають відкладення жиру у вигляді не-
великих ділянок; 
б) від молодих тварин: м’язи розвинені задовільно, остисті відростки спинних і 
поперекових хребців злегка виступають, лопатки без западин, стегна не підтяг-
нуті, підшкірні жирові відкладення видно чітко в основі хвоста і на верхній 
частині внутрішньої сторони стегна. Із внутрішньої сторони видно чіткі про-
шарки жиру на розрубаній грудній частині і прошарки жиру між остистими 
відростками перших 4-5 спинних хребців; 
в) від молодих тварин: м’язи розвинуті добре, лопатки без западин, стегна не 
підтягнуті, остисті відростки хребців злегка виступають. Жирові відкладення є в 
основі хвоста і на верхній внутрішній стороні стегон.  

  
2. Яловичина 
другої 
категорії 

а) від дорослої худоби: м’язи менше розвинуті  (стегна мають западини); 
остисті відростки хребців виступають чітко; підшкірний жир є у вигляді неве-
ликих ділянок в області сідничних бугрів, попереку і останніх ребер; 
б) від молодих тварин: м’язи менше розвинуті (стегна мають западини), остисті 
відростки хребців, сідничні бугри виступають чітко, жирові відкладення можуть 
бути відсутніми.  
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в глютин залежить від його термостійкості і по-
чинається при температурі 60°С. Кулінарна готов-
ність настає при перетворенні 45% колагену в 
глютин. Смажити можна тільки ті частини м’яса, 
які мають нестійкий колаген і достатню кількість 
вологи для його переходу в глютин. Частини м’яса, 
які містять нестійкий колаген, доводять до готов-
ності за 10-15 хв, а жорсткіші – 2 години і більше. 
Тому більш жорстке м’ясо краще використовувати 
для варіння, тушкування, готування котлетної маси. 
Додавання кислих продуктів при тушкуванні і 
маринуванні м’яса прискорює процес переходу 
колагену в глютин. Жири, що містяться в м’ясних 
продуктах, при тепловій обробці витоплюються у 
зовнішнє середовище, при варінні близько 40 %, а 
при смаженні до 60 %. При варінні відбувається 
частковий гідроліз ліпідів, продукти якого обумов-
люють смак і аромат готових м’ясних виробів. При 
тривалому варінні і бурхливому кипінні жири емуль-
гуються, внаслідок чого страви набувають неприєм-
ний присмак. Продукти, багаті вітаміном С і крох-
малем, а також пектин моркви, запобігають окис-
ленню жирів. У процесі смаження вони поглинають 
жир, ступінь поглинання залежить від вмісту во-
логи в продуктах та інтенсивності її виділення. 
Тривале нагрівання, жирів при температурі вище 
100°С, приводить до їх розщеплення і виділення 
газу акролеїну. 

Технологічні розрахунки при приготуванні 
страв проводимо за наступними співвідношеннями.  

Виробничі витрати при виготовлені страв виз-
начимо 

             ,100
М

ММ
Х

Н

ф/НН
В 


                (3) 

де: М н – сумарна вага сировини (нетто), що 
входить до складу напівфабрикату, кг; 

М н/ф – вага напівфабрикату, підготовленого до 
теплової обробки, кг. 

Втрати при тепловій обробці страви: 
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                (4) 

де: М н/ф – вага напівфабрикату, підготовленого 
до теплової обробки, кг; 

М г – вага готового виробу після теплової 
обробки, кг. 

Втрати при остиганні виробу: 

            ,100
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            (5) 

де: М г – вага готової страви, після теплової 
обробки, кг; 

 
 

М г.ост – вага готового виробу, який вже остиг 
після теплової обробки, кг. 

Загальні втрати:  

           ,100
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             (6) 

де: М н – сумарна вага сировини (нетто), що 
входить до складу напівфабрикату, кг; 

М г.ост – вага готового виробу, який вже остиг 
після теплової обробки, кг. 

 
4. Висновки 

Страви з яловичини є цінним продуктом харчу-
вання тваринного походження підприємств готельно-
ресторанного бізнесу і найважливішим джерелом мік-
роелементів. М’ясо великої рогатої худоби  містить 
важливі життєво необхідні мікроелементи, такі як 
марганець, мідь, цинк, хром і кобальт (як компо-
нент вітаміну В12), залізо, які є в доступній біофор-
мі для організму. 

В складних економічних умовах закладам рес-
торанного господарства необхідно укладати дого-
вори з виробниками тваринницької продукції, які 
впроваджують прогресивні технології утримання та 
годівлі тварин, використовують високопродуктивні 
породи худоби при зменшених затратах енергоре-
сурсів для надійного забезпечення виробництва 
свіжою і якісною яловичиною. Повноцінна і зба-
лансована годівля худоби як за основними пожи-
вними, так і за біологічно активними речовинами, 
забезпечує оптимальний потенціал великої рогатої 
худоби, супроводжується підвищенням її резис-
тентності, продуктивності та покращенням якості 
яловичини. Потрібні нові підходи в стратегії ве-
дення галузі м’ясного скотарства, спрямовані на 
пошук маловитратних механізмів при виробництві 
яловичини для підприємств ресторанного бізнесу. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЙНІ ЗНАКИ У МАРКУВАННІ ТОВАРІВ 
 

Анотація. Подана термінологія в галузі застосування знаків для маркування товарів. Проаналізована 
специфіка використання знаків як структурного засобу товарної інформації. Досліджені ідентифікаційні 
знаки як нова окрема специфічна група у класифікаційній схемі інформаційних товарних знаків, висвітлений 
їх товарознавчий зміст та функціональні особливості як елементу засобів товарної інформації. 

Ключові слова: знаки, інформаційні товарні знаки, ідентифікація товарів, ідентифікаційна функ-
ція, маркувальні символи, інформаційне забезпечення товарів, товарна інформація, засоби товарної ін-
формації, маркування товарів, товарне маркування  

 
Shumsky O. 

 
IDENTIFICATION SIGNS IN LABELING OF GOODS 

 
Summary. The article deals with the terminology in the branch of using the sigs for labeling. The specific 

of using the sigs as a structural element of commodity information is also analyzed. Identification marks as the 
new single specific group in the classification scheme of information trademarks are researched, their commodity 
content and functional features as an element of product information are highlighted. 

Keywords: signs, information signs of goods, identification of goods, identification function, marking sym-
bols, information management of goods, information of commodity, means commodity information, labeling, 
marking commodity. 

 
1. Вступ 

Результати досліджень у галузі інформаційного 
забезпечення товарів [3, 5-9] свідчать, що протягом 
останніх 10-15 років провідні вітчизняні і зарубіжні 
виробники у маркуванні активно використовують 
такий специфічний комунікаційний засіб як знаки. 
Ми також встановили, що вказане явище має чітку 
тенденцію до збільшення. Так, за нашими спостере-
женнями, кількість і частка знаків у структурі ви-
робничого і торговельного маркування постійно зрос-
тає: від 2-4 одиниць умовних позначень на окремому 
носії маркування1 у 1995-2002 рр. – до 6-8 і більше 
одиниць у 2004-2012 рр. Крім того, у маркуванні 
окремих товарних груп (одяг, спортивні товари, по-
бутова техніка, будівельні матеріали, вироби і систе-
ми та ін.) спостерігається інтенсивна поява великої 
кількості нових знаків, дуже специфічних за змістом і 
дизайном, що робить їх малозрозумілими і неінфор-
мативними для пересічного споживача. Ми вважаємо 
це достатнім обґрунтуванням доцільності та актуаль-
ності детального вивчення товарознавчих аспектів 
застосування знаків як важливого елементу інформа-
ційного супроводу і забезпечення товарів на сучасно-
му споживчому ринку. 

 
2. Стан досліджень і завдання статті 

Відзначимо, що проблема використання знаків 
як елементу професійної комунікації у товарознавчо-
комерційній сфері фаховою літературою висвітлена 
ще недостатньо. Семіотика2, як наука про знаки, вив-

                                                
1 Етикетка, контр етикетка, бирка, ярлик, конт-

рольна стрічка та ін. [1, 3]. 
2 Семіотика (семіологія) – комплекс наукових тео-

рій, які досліджують властивості систем знаків, кожному з 
яких певним чином надається певне значення. 

чає лише найбільш загальні властивості і відно-
шення, притаманні будь-яким знаковим системам, 
незалежно від їх матеріального втілення (Ч. Пірс,  
Ф. де Соссюр, Г. Фреге, А. Соломоник, В.Н. Агєєв та 
ін.); а також конкретні знакові системи у будь-яких 
сферах людської діяльності (Є. А. Єліна, Ю. С. Стє-
панов, Р. О. Якобсон). У теоретичному товарознавст-
ві проблеми класифікації і застосування інформацій-
них знаків фрагментарно висвітлювали російські 
вчені М. А. Ніколаєва, Г. В. Бєлов, Г. Б. Бєлова,  
В. П. Федько, А.У. Альбеков, Є.В. Жиряєва та інші. 
Окремі аспекти використання знаків у маркуванні 
товарів епізодично досліджують вчені-товарознавці 
України і Східної Європи, зокрема Болгарії, а також 
фахівці різних галузей країн ЄС [10-13]. 

В межах окресленої наукової сфери нами: 
1) сформульовані власні визначення і подані 

трактування окремих термінів у галузі застосування 
знаків для маркування товарів [3, 5, 6]; 

2) досліджена специфіка використання знаків 
як структурного елементу засобів товарної інформа-
ції та обґрунтовані їх інформаційні переваги [3, 5-9]; 

3) досліджена класифікаційна схема знаків, які 
застосовуються у маркуванні товарів (за проф. Ніко-
лаєвою М.А.) і запропоновані зміни до неї [6]. 

Виходячи з останнього, об’єктом дослідження 
даної статті є ідентифікаційні знаки як нова окрема 
специфічна група у класифікаційній схемі інформа-
ційних товарних знаків, а предметом – їх товаро-
знавчий зміст та функціональні особливості як еле-
менту засобів товарної інформації. 
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3. Термінологія у галузі використання знаків 
для маркування товарів 

Одним з визначень інформації є її трактування 
як відомостей (даних), що сприймаються живими 
істотами або пристроями і подаються (отримуються, 
передаються, перетворюються, реєєструються і т. п.) 
за допомогою знаків. Звідси знаки можна вважати 
складовою частиною будь-якого інформаційного по-
відомлення, а відтак – важливим засобом комуніка-
тивного процесу, особливо у спеціалізованих вузько-
професійних сферах людської діяльності. В остан-
ньому сенсі фахівці семіотики ведуть мову про 
штучні знакові системи, які активно використовують 
сконструйовані або взяті з різних галузей знань 
символи, формули, індекси, піктограми та інші види 
знаків для позначення зв’язків і відношень між 
елементами процесу комунікації. Важливо, що такі 
системи створені й орієнтовані на забезпечення пев-
ної комунікації на міжнародному рівні, тому позбав-
лені національної специфіки. 

Лінгвістичний аналіз родового терміну “знак” 
свідчить, що він включає понад 40 видових понять 
(синонімів): символ, емблема, марка, індекс, пікто-
грама, код, шифр, мітка, відмітка позначення, герб, 
значок і багато інших [3]. Досліджуючи дефініції 
знаку як комунікативного елементу у сфері маркі-
рування і маркування товарів ми встановили, на-
самперед, що знак є терміном специфічним і досить 
багатозначним у сенсі трактування його змісту в 
цілому (понад 30 визначень). Для прикладу подає-

мо лише два з них: 1) з погляду інформаційних 
технологій у галузевій діяльності – це матеріальний 
об’єкт, що умовно представляє деякий предмет, 
явище, зв’язок або відношення предметів, явищ, 
зв’язків, а також – чуттєвий стан джерела повідом-
лення [2];2) з погляду дизайнерів у сфері товарного 
маркування – це компактні графічні зображення, 
якими позначаються окремі та сукупні характерис-
тики товару [3]. 

Виявлена вище видова різноманітність і зміс-
това багатозначність, на наш погляд, викликає тер-
мінологічну неузгодженність вживання дефініції 
“знак” та її атрибутів у суміжних, з огляду на пред-
мет даного дослідження, вузькофахових сферах 
людської діяльності, зокрема бізнесу і комерції. Це 
зумовлює потребу у накопиченні, систематизації, 
групуванні і тлумаченні таких дефініцій для упо-
рядкування їх використання в означених нижче 
галузях (табл. 1). 

Аналізуючи дані табл. 1, ми прийшли до вис-
новку про доцільність заміни терміну “інформа-
ційні знаки” власним терміном “інформаційні то-
варні знаки”, оскільки перший, по нашу думку, мо-
же трактуватися набагато ширше (дорожні знаки, 
знаки сервісу, знаки туристичних маршрутів тощо) 
[14, 15]. Інформаційні товарні знаки (ІТЗ) ми виз-
начаємо як структурний елемент засобів товарної 
інформації (ЗТІ) у вигляді символів, емблем, пікто-
грам, ідеограм та кодів, за допомогою яких част-
ково реалізується більшість функцій ЗТІ [3, 6]. 

Таблиця 1
Використання терміну “знак” у бізнесі та комерції 

 
№ 
з/
п 

Термін Сфера практичного 
застосування 

Предмет наукової 
дисципліни Найуживаніші синоніми 

1. Інформаційні 
знаки [14, 15] 

Готельний сервіс 
Туризм 
Транспортні системи 
Безпека дорожного руху 
Охорона природи 
Охорона праці 
Реклама 

Дескриптивна 
семіотика 

Сервісні знаки 
Знаки туристичних 
маршрутів 
Дорожні знаки 
Рекламно-інформаційні 
знаки 

Правова охорона об’єктів 
інтелектуальної власності 
Патентування 

Право інтелектуальної 
власності  
Патентознавство 

Знаки для товарів і послуг 
 

2. 
3 

Товарні знаки 
 

Маркетинг 
Бренд-маркетинг 
Бренд-менеджмент 
Франчайзинг 

Маркетинг Товарні марки 
Торгові марки Фірмові 
марки 
Фірмові знаки  

3. Маркувальні 
символи 

Маркірування продукції, 
виробів, товарів 

Товарознавство 
Технологія 
виробництва 
Матеріалознавство 

Символи 
Знаки маркування 
Піктограми 
Клейма 

4. Піктограми Маркірування продукції, 
виробів, товарів 
Інформаційні технології і 
комп’ютерна техніка 

Теоретична і 
дескриптивна 
семіотика 

Значки 
Знаки 
Символи 
Іконки 

5. Інформаційні 
товарні знаки 

Торгівля Теоретичне 
товарознавство 
Товарна інформація 

Піктограми 
Символи 
Індекси 
Клейма, коди та ін. 
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Звертаємо особливу увагу на те, що ІТЗ не слід ото-
тожнювати з “товарними знаками”, які правознавці 
називають “знаками для товарів і послуг” і вва-
жають об’єктами інтелектуальної власності [1, 3], а 
маркетологи – родовим поняттям (табл. 1). 

Щодо термінів “маркувальні символи”, “пікто-
грами”, “індекси” і т. п., то ми відносимо їх до 
сукупності ІТЗ як видові поняття. Застосування цих 
термінів можливе і доцільне для позначення інфор-
маційних елементів у маркуванні окремих груп то-
варів, наприклад: клейма пробірні (ювелірні виро-
би), індекси (харчові добавки), символи догляду 
(швейні товари), піктограми (електричні побутові 
машини та радіоелектронна апаратура) і т. д. 

 
4. Вдосконалення класифікаційної схеми ІТЗ 
Аналізуючи структуру виробничого маркуван-

ня понад 20-ти груп непродовольчих товарів і 
харчових продуктів, ми встановили тут наявність 
знаків, які не входять у класифікаційну схему ІТЗ 
(за проф. Ніколаєвою М.А) [1, 3, 6-9]. Нами дос-
ліджені особливості форми і денотату (змісту) цих 
знаків, на прикладі маркування виробів окремих то-

варних груп/підгруп (взуття для молоді, спеціаль-
ний одяг, будівельні системи та ін). Зміст і назва 
таких знаків подаються, виходячи з їх трактування 
виробниками відповідних товарів (табл. 2). 

Аналіз даних табл. 2, дозволяє зробити певні 
висновки: 1) вказані знаки виробниками розроб-
ляються без дотримання якихось загальних дизай-
нерських вимог щодо форми/розмірів; 2) найпоши-
ренішими їх видами є піктограми і символи; 3) за кла-
сифікацією Ч. Пірса дані знаки можуть бути віднесені 
до символічних, тобто тих, для яких зв’язок між 
формою і змістом встановлюється довільно;  
4) вони належать до апріорних3 штучних знакових 
систем, тобто таких, що створені і функціонують як 

незалежні, засновані на логічній класифікації по-
нять; 5) з погляду семіотики ними реалізується, на-
самперед, репрезентативна функція – називаються 
або представляються об’єкт чи його атрибут (виріб, 
вид/різновид, деталь конструкції, ознака, призначен-
ня, властивість, її показник тощо). 

                                                
3 Лат. a priori – незалежно від досвіду, ще до 

реального здійснення. 

Таблиця 2
Особливості форми і денотату ІТЗ, які входять у структуру виробничого маркування окремих 

груп непродовольчих товарів 
 

№ 
з/п Знак Вид 

знаку 

Товарна група 
(підгрупа, вид 

виробу) 
Назва і денонат знаку (трактування виробника) 

1 2 3 4 5 
1. 

 

Пікто-
грама 

Взуття 
Спортивне взуття 
Черевики,  
тренінги 

Покращені амортизаційні властивості: конструк-
ція “торшн” – нівелює ударні навантаження на 
стопу, рівномірно розподіляє навантаження на 
неї тощо. 

2. Пікто-
грама 

Будівельні  
матеріали 
Опоряджувальні 
вироби 
Шпалери 

Шпалери (з водостійким покриттям): висока 
стійкість шпалер до дії природнього (сонячного 
світла) та штучного УФ-випромінювання 

3. Пікто-
грама 

Парфумерно-кос-
метичні товари 
Косметичні 
вироби 

PAO Symbol (Period after opening symbol) – тер-
мін придатності виробу (термін зберігання про-
дукту) після першого відкриття упаковки 

4. 

 

Пікто-
грама 

Господарські 
товари 
Посуд з пластич-
них мас і паперу 

“Нетоксичні матеріали” – виріб виготовлений з 
нешкідливих матеріалів, які можуть контак-
тувати з харчовими продуктами 

5. Пікто-
грама 

Трикотажний одяг 
Панчішно-шкар-
петкові вироби 
Колготи жіночі 

Зовнішній вигляд виробу і його конструктивні 
особливості: ажурна будова “сіточка” та поси-
лена ластовиця 

6. Символ Харчові продукти Продукт глибого заморожування, умови збе-
рігання – морозильна камера (від -6 до -18ºС) 

7. 

 

Пікто-
грама 

Будматеріали 
Матеріали для 
підлоги  
Ламінатні плити 

Підвищена зносостійкість поверхні підлоги – 
стійкість підлоги до механічних пошкоджень 
твердими предметами 
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Виходячи з цього, доцільно доповнити класифі-
каційну схему ІТЗ окремою групою – “ідентифіка-
ційні4 знаки”. Ними ми вважаємо сукупність умов-

                                                
4 Розшифрування та обгрунтування атрибуту “іден-

тифікаційні”, як основи для розширеного трактування 
ідентифікаційної функції ЗТІ, подані нижче. 

них позначень5, якими ідентифікуються суто то-
варознавчі особливості виробів, які є важливими 
для споживача/користувача інформації. Іншими 
словами – споживачі і фахівці інформуються про 

                                                
5 Умовними позначеннями тут вважатимемо видові 

поняття родового терміну знак, насамперед, піктограми, 
символи, індекси, коди, клейма. 

Таблиця 3
Функційний аналіз товарознавчого змісту ідентифікаційних знаків 

 
№ 
з/п 

Зображення 
знаку 

Товарознавча інтерпретація змісту ідентифікаційних 
знаків) Реалізація функцій ЗТІ 

1 2 3 4 
1. 

 

1) Ідентифікація товарної групи, підгрупи, виду/різновиду 
(взуття, спортивне взуття, черевики/тренінги); 
2) Ідентифікація конструктивних особливостей (елементи 
конструкції “торшн”);  
3) Характеристика функціональних властивостей (доско-
налість виконання основної  
функції – амортизація, пружність, захист стопи від наван-
тажень і т.п.) 

Ідентифікаційна (визна-
чаються видові та якісні 
характеристики виробу); 
Вказівна (виділяються 
характеристики, важливі 
саме для спортивного взуття) 
Описова (узагальнення даних 
про виріб) 

2. 1) Ідентифікація товарної групи, підгрупи, виду/різновиду 
(будівельні матеріали/вироби, опоряджувальні матеріали, 
шпалери, шпалери вінілові); 
2) Характеристика властивостей надійності (довговічність 
виробу – світлостійкість)  
3) Якісна градація властивості – показник “дуже добра 
світлостійкість” 

Ідентифікаційна (визна-
чаються видові та якісні 
характеристики виробу); 
Вказівна (виділяються харак-
теристики, важливі саме для 
стінових опоряджувальних 
матеріалів) 

3. 1) Ідентифікація товарної групи, підгрупи, (парфумерно-
косметичні товари, косметичні вироби); 
2) Характеристика властивостей надійності (збережність 
виробу – термін зберігання виробу у відкритому стані); 
3) Кількісна градація властивості – показник “12 місяців” 

Ідентифікаційна (визна-
чаються видові і кількісні 
характеристики виробу); 
Регламентна (встановлення 
правил зберігання виробу) 
Обмежувальна (обумов-
люється термін зберіган-
ня/споживання виробу) 

4. 1) Ідентифікація товарної групи і підгрупи (господарські 
товари, посуд); 
2) Ідентифікація матеріалу виготовлення (посуд з плас-
тичних мас, паперовий посуд); 
3) Характеристика призначення (для вживання харчових 
продуктів) 
4) Характеристика властивостей безпечності виробу 
(хімічна безпека, нешкідливість) 

Ідентифікаційна (виз-
начаються видові та якісні 
характеристики виробу); 
Вказівна (виділяються 
характеристики, важливі для 
споживача 
Описова (узагальнення даних 
про виріб) 

5. 1) Ідентифікація товарної групи і підгрупи (панчішно-
шкарпеткові вироби, колготи жіночі); 
2) Ідентифікація конструктивних особливостей (посилена 
деталь “ластовиця”); 
3) Характеристика естетичних властивостей (зовнішній 
вигляд – ажурна будова) 

Ідентифікаційна (визна-
чаються видові та якісні 
характеристики виробу); 
Вказівна (виділяються 
характеристики, важливі для 
споживача); 
Описова (узагальнення даних 
про виріб, опис зовнішнього 
вигляду (фасону), рисунку, 
деталей тощо 

6. 

 

1) Ідентифікація товарної групи (продовольчі 
товари/харчові продукти); 
2) Ідентифікація особливостей холодильної обробки 
(заморожений продукт) 
3) Кількісна градація характеристики продукту 
(температурний режим обробки і зберігання – від -18 до -
24ºС) 

Ідентифікаційна (визна-
чаються якісні характерис-
тики продукту); 
Регламентна – (вста-
новлення правил зберігання 
продукту) 
Обмежувальна – обумов-
люється термін зберіган-
ня/споживання виробу 

7. 

 

1) Ідентифікація товарної групи, підгрупи, виду (буді-
вельні матеріали/вироби,  матеріали для підлоги, 
ламінатна дошка); 
2) Ідентифікація властивостей надійності (довговічність – 
стійкість до механічних ушкоджень поверхні) 

Ідентифікаційна (визна-
чаються видові та якісні 
характеристики виробу); 
Вказівна (виділяються харак-
теристики, важливі для спо-
живача) 
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особливості (на рівні показників) окремих спожив-
них властивостей товарів або матеріалів, з яких во-
ни виготовлені, про специфіку їх загального/функ-
ціонального призначення, конструкційні і техноло-
гічні особливості, видовий/модельний асортимент 
тощо [3-9]. Останнє уточнення уможливлює додат-
ковий поділ цієї групи знаків на підгрупи: поз-
начення споживних властивостей виробів (мате-
ріалів); позначення призначення виробів (матеріа-
лів); технологічні знаки; конструкційні знаки; асор-
тиментні знаки; індекси та мовні знаки [3, 6]. Наз-
ви підгруп, на наш погляд, є достатньо обгрун-
тованими апріорно, тобто вони логічно випливають 
з власне товарознавчого змісту знаків і практичного 
досвіду споживання/експлуатації виробів (табл. 3). 

 
5. Товарознавчий зміст та особливості 
функцій ідентифікаційних знаків 

Грунтуючись на власному трактуванні поняття 
“ідентифікаційні знаки”, спробуємо інтерпретувати 
виробничий денотат поданих вище ІТЗ з товаро-
знавчого погляду (пор. табл. 2 і 3).  

Трактування змісту знаків, подане у табл. 3, 
дозволяє узагальнити їх функціональні особливості 
як структурних елементів ЗТІ. Наукова, на грунті 
теоретичного товарознавства, інтерпретація їх ви-
робничого денотату робить тут пріоритетною, на-
самперед, ідентифікаційну функцію – визначення 
видових (асортиментних), якісних і кількісних ха-
рактеристик виробу. Вказівна, обмежувальна та 
описова функції, як правило, конкретизують і до-
повнюють ідентифікаційну: виділяють характерис-
тики, притаманні саме цьому виробу (товарній 
групі); характеристики, які найбільш важливі для 
споживача; обумовлюють правила/терміни вико-
ристання чи зберігання; описують зовнішній вигляд 
в цілому чи окремі деталі; встановлюють кількісні 
параметри/градацію показників тощо [3]. 

Таке ранжування прояву функцій ЗТІ, на нашу 
думку, достатньо обгрунтовує вживання атрибуту 
“ідентифікаційні” у назві даної групи знаків. Крім 
того, деталізація їх товарознавчого змісту, дає нам 
підстави до розширеного трактування ідентифіка-
ційної функції ЗТІ – як здатність до встановлення 
виду/різновиду розпізнаваного товару, його товар-
ної марки/виробника, а також окремих та сукупних 
товарних характеристик/властивостей6. 

 
6. Висновки 

Виходячи з вищевказаного, вважаємо за мож-
ливе констатувати таке: 

1. Знак є важливим засобом комунікативного 
процесу, особливо у спеціалізованих вузькопрофе-
сійних сферах людської діяльності, а з погляду лінг-
вістики – терміном специфічним і надзвичайно ба-
гатозначним у сенсі трактування його змісту в цілому;  

2. Видова різноманітність і змістова багато-
значність викликає термінологічну незгодженність 
вживання дефініції “знак” та її атрибутів у суміж-

                                                
6 Пор. з визначеннями за проф. М. А. Ніколаєвою 

та І. С. Полікарповим [1, 4]. 

них, вузькофахових сферах людської діяльності, 
зокрема бізнесу і комерції, а тому потребує нако-
пичення, систематизації, групування і тлумачення 
таких дефініцій для упорядкування їх використання 
в означених галузях; 

3. Вважаємо доцільною заміну терміну “інфор-
маційні знаки” терміном “інформаційні товарні зна-
ки”. Останні ми визначаємо як структурний елемент 
засобів товарної інформації у вигляді символів, 
емблем, піктограм, ідеограм та кодів, за допомогою 
яких частково реалізується більшість функцій ЗТІ. 

4. Класифікаційну схему ІТЗ (за проф. М. А. Ніко-
лаєвою) ми доповнюємо окремою групою – “іденти-
фікаційні знаки”, котрі нами визначаються як сукуп-
ність умовних позначень для ідентифікації суто това-
рознавчих особливостей і виробів, які є важливими 
для споживача товарів/користувача інформації. 
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ГИРКА Ольга Ігорівна – к.т.н., в.о. доц. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
ДАВИДОВИЧ Оксана Ярославівна – к.т.н., в.о. доц. кафедри товарознавства продовольчих 
товарів Львівської комерційної академії 
ДОМАНЦЕВИЧ Ніна Іванівна – д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства непродоволь-
чих товарів 
ДОНЦОВА Інна Вікторівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії  
ДЮКАРЕВА Галина Іванівна – к.т.н., доц., проф. кафедри товарознавства в митній справі 
Харківського державного університету харчування та торгівлі 
ЄМЧЕНКО Ірина Володимирівна – д.т.н., проф. кафедри експертизи товарів та послуг 
Львівської комерційної академії 
КОВАЛЬЧУК Марія Ігорівна – асп. кафедри товарознавства непродовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
КОВАЛЬЧУК Христина Ігорівна – асп. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
КРИВОШЕЄВА Надія Михайлівна – ст. викл. кафедри маркетингу і комерційної діяль-
ності 
КРИНСЬКА Наталія Володимирівна – асист. кафедри технологій м’яса, м’ясних та 
олійно-жирових виробів 
ЛЕБЕДИНЕЦЬ Віра Тарасівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
ЛОЗОВА Тетяна Михайлівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
МАРТИНЮК Маргарита Миколаївна – асист. кафедри експертизи товарів та послуг 
Львівської комерційної академії 
МІНЕВИЧ Галина Ярославівна – к.т.н., доц. кафедри експертизи товарів та послуг 
Львівської комерційної академії 
НАЙВЕР Ірина Леонідівна – асист. кафедри товарознавства непродовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
НАКОНЕЧНИЙ Володимир Васильович – асп. Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького 
НІКОЛАЙЧУК Лариса Григорівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів Львівської комерційної академії 
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ОЩИПОК Ігор Миколайович – д.т.н., проф., зав. кафедри харчових технологій та  
готельно-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії 
ПАВЛИШИН Марія Львівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства та експертизи товарів 
Львівського інституту економіки і туризму 
ПАЛЬКО Наталія Степанівна – асист. кафедри товарознавства продовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
ПЕЛЕХ Юлія Антонівна – асист. кафедри товарознавства непродовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
ПОЛІКАРПОВ Іван Степанович – к.т.н., проф. кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів Львівської комерційної академії 
ПОНОМАРЬОВ Петро Хомович – к.т.н., проф. кафедри харчових технологій та готельно-
ресторанного бізнесу 
ПОПОВИЧ Наталія Ігорівна – к.т.н., асист., заступник з наукової роботи завідувача 
кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівської комерційної академії 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна – д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства 
продовольчих товарів Київського національного торгово-економічного університету 
РОДАК Олександра Ярославівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства продовольчих 
товарів Львівської комерційної академії 
СЕМАК Богдан Дмитрович – д.т.н., проф. кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів Львівської комерційної академії 
СИРОХМАН Іван Васильович – д.т.н., проф., зав. кафедри товарознавства продовольчих 
товарів Львівської комерційної академії  
СНІТКО Олександр Павлович – к.т.н., доц. Белгородського університету економіки і права 
ТЕРЕШКЕВИЧ Наталія Андріївна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів 
ТУРЧИНЯК Марія Климентівна - к.т.н., ст. викл. кафедри товарознавства продовольчих 
товарів 
ХЛОПКО Тарас Володимирович – завідувач лабораторією Львівської комерційної академії 
ХЛЕБТАНЬ Олена Борисівна – к.т.н., доц. кафедри товарознавства та комерційної 
діяльності Чернігівського державного технологічного університету  
ШАДИЄВА Ліана Алимджанова – студентка Белгородського університету економіки і 
права 
ШУМСЬКИЙ Орест Васильович – ст. викл. кафедри товарознавства непродовольчих 
товарів 
ШУНЬКІНА Олена Валеріївна – асп. кафедри товарознавства непродовольчих товарів 
Львівської комерційної академії 
ЯЦИШИН Богдан Петрович – д.т.н., проф. кафедри фізики і хімії  
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