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РОЛЬ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО
ТОВАРОЗНАВСТВА
Анотація. В статті розглянуто роль стандартизації у формуванні та оцінюванні оптимальності
структури асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності різних за призначенням і способами
виробництва груп і видів непродовольчих товарів. Обгрунтовано основні чинники, які визначають потребу вдосконалення і переорієнтації напрямів розвитку вітчизняної системи стандартизації в сфері промислового виробництва. Особлива увага приділена вивченню впливу імплементації європейських і міжнародних стандартів на розвиток вітчизняної стандартизації текстильних матеріалів і виробів. Сформульовано основні напрямки вдосконалення методики викладання та вивчення товарознавства непродовольчих товарів як навчальної дисципліни. Конкретизовано сучасні підходи і напрямки наукових досліджень проблем товарознавства непродовольчих товарів.
Ключові слова: товарознавство, непродовольчі товари, промислове виробництво, ринок, потреби
споживачів, стандартизація.
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THE ROLE OF STANDARDIZATION IN THE DOMESTIC
COMMODITY SCIENCE DEVELOPMENT
Abstract. The article discusses the role of standardization in shaping and estimating the optimal structure of
the assortment, properties, quality level and safety of various groups and types of non-food products for various
purposes and methods of production. The main factors that determine the need for improvement and reorientation
of the directions of domestic standardization system development in the field of textiles production have been
proved. Special attention is paid to the impact of implementation of European and international standards for the
development of textile materials and products domestic standardization. The basic directions of teaching methods
improvement and studying of commodity research of non-food products as an academic discipline have been
formulated. Modern approaches and scientific researches directions of commodity science of non-food products
have been specified.
Keywords: commodity science, non-food products, industrial production, market, consumer needs, standardisation.
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Постановка проблеми. Необхідність подальшого вдосконалення та переорієнтації напрямів
розвитку товарознавства непродовольчих товарів,
як і товарознавства харчових продуктів, обумовлена низкою причин. Назвемо основні з них:
– кардинальні зміни в асортиментній структурі
вітчизняного ринку, пов’язані з постійним насиченням вітчизняного ринку різними за призначенням групами та видами імпортних непродовольчих
товарів; суттєві зміни в сировинному балансі та
технологіях виробництва, які відбуваються останніми роками в різних галузях промисловості України;
– значні зміни в структурі асортименту, властивостях, рівні якості та екологічної безпечності
товарів, обумовлені зміною структури потреб споживачів різних за призначенням видів товарів;
– імплементація вимог європейських і міжнародних стандартів у сферу вітчизняного виробництва та торгівлі й відмова від застарілих стандартів колишнього СРСР до вітчизняної продукції;
– потреба у максимальному приближенні вітчизняного товарознавства непродовольчих товарів
як навчальної, так і наукової дисципліни до сучасних потреб споживачів і ринку цих товарів.
Розкриття ролі стандартизації в обгрунтуванні
основних напрямів розвитку сучасного вітчизняного товарознавства непродовольчих товарів, на нашу
думку, вимагає попереднього вирішення наступних
завдань, а саме:
– виявлення, всестороннє вивчення та узагальнення основних змін, які відбулися у системі вітчизняної стандартизації в сфері виробництва товарів за останні 10-20 років;
– обгрунтування доцільності імплементації у
сфері вітчизняного виробництва і торгівлі європейських і міжнародних стандартів замість застарілих стандартів колишнього СРСР;
– вивчення та узагальнення позитивного зарубіжного досвіду в сфері стандартизації вимог щодо
формування асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності товарів та методів їх оцінювання.
Розглядаючи роль стандартизації у формуванні
та оцінюванні оптимальності структури асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності різних
за призначенням і способами виробництва груп і
видів непродовольчих товарів, першочергову увагу,
на наш погляд, слід приділити вирішенню наступних вузлових питань:
– вивченню та узагальненню інформації про
реальний стан сировинних ресурсів, сучасні технології виробництва, асортимент, властивості, рівень
якості та безпечності, потреби в імпорті та інших
даних;
– визначенню тих вузлових питань, які підтверджують роль стандартизації в обгрунтуванні
вимог до якості сировини, технологій виробництва,
класифікації структури та властивостей асортименту, формування та оцінювання рівня якості та
безпечності основних груп непродовольчих товарів
і, відповідно, висвітлення названих блоків питань у

навчальних виданнях із товарознавства непродовольчих товарів;
– обгрунтуванню норм, критеріїв, методів оцінювання якості та безпечності нових і найбільш
перспективних видів товарів, які гарантують їх довговічність, надійність в умовах експлуатації, безпечність, встановлені терміни експлуатації, ергономічність, ремонтопридатність та ін.;
– обгрунтуванню доцільності нормування у відповідних стандартах для оцінювання та контролю
якості товарів комплексних показників їх якості та
інтегральних показників конкурентоспроможності
замість уже застарілої процедури визначення сортності багатьох видів товарів, яка практично мало
цікавить споживачів і вже довго не використовується у зарубіжній практиці;
– сприянню постійному зростанню обсягів виробництва та розширенню асортименту непродовольчих товарів експортного призначення, асортимент, якість та безпечність яких орієнтовані на
вимоги європейських і міжнародних стандартів;
– обгрунтуванню оптимальних умов зберігання,
а також умов та термінів експлуатації товарів;
– обгрунтуванню вибору товаросупровідної інформації для різних за призначенням і способами
виробництва груп непродовольчих товарів.
Вся складність вирішення даної проблеми полягає у тому, що наявна нині інформація про непродовольчі товари, яка міститься в навчальних
підручниках, посібниках, практикумах із товарознавства непродтоварів, а також в інших чинних
нормативно-правових актах (стандартах, інструкціях, рекомендаціях, рекламних проспектах та ін.),
базується в основному на застарілих положеннях
стандартів колишнього СРСР, розроблених ще до
1992 року, більшість із яких є практично непридатними до гармонізації з вимогами відповідних європейських і міжнародних стандартів до асортименту,
властивостей, рівня якості й безпечності та методів
їх визначення для різних за призначенням і способами виробництва груп непродовольчих товарів.
З іншого боку, як свідчить аналіз вимог до рівня якості продукції, наведених у вітчизняних, європейських і міжнародних стандартах, то ці вимоги, а
тим більше підходи, критерії та методи оцінки рівня якості в названих стандартах ще суттєво відрізняються. Більше того, існують суттєві розбіжності
навіть у тлумаченні окремих термінів із цієї проблематики.
Як відомо, у вимогах міжнародних стандартів,
як і в міжнародних технічних регламентах, регламентуються тільки вимоги до найбільш важливих
(ключових) показників якості продукції.
У вітчизняних нормативних документах, навпаки, наводиться детальна характеристика всіх вимог
до товарів і методів їх оцінювання. Цілком зрозуміло, що названі розбіжності у вимогах вітчизняних, європейських і міжнародних стандартів не тільки негативно впливають на організацію торгівлі товарами (особливо експортно-імпортного призначення), але й створюють певні труднощі при викорис-

6

танні названих систем стандартизації при оцінці оптимальності структури асортименту та оцінці рівня
якості й безпечності товарів при написанні відповідних підручників і навчальних посібників із різних
розділів товарознавства непродовольчих товарів.
З метою найбільш раціонального використання
основних положень вітчизняної й зарубіжної стандартизації щодо формування та оцінювання оптимальності структури асортименту та оцінювання
якості та безпечності товарів при написанні підручників нового покоління з різних курсів товарознавства непродовольчих товарів вважаємо доцільним:
– уніфікувати вимоги до асортименту, якості й
безпечності товарів у вітчизняних, європейських і
міжнародних стандартах;
– вилучати зі сфери виробництва, торгівлі й
навчальної товарознавчої літератури застарілі положення стандартів колишнього СРСР.

здійснювати вагомий вплив на технологію виробництва продукції.
Автором роботи [4] розглянуто широке коло
завдань перед державною владою, системою стандартизації та вітчизняною промисловістю щодо пошуку ефективних шляхів підвищення якості вітчизняної продукції. Автор наголошує на необхідності
створення в нашій країні необхідних умов для суттєвого підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції. Не менш важливим, на думку
автора, є підвищення загальної культури виробництва та споживання промислової продукції.
Авторами роботи [5] на основі аналізу національних, європейських і міжнародних стандартів
розроблено нові концептуальні підходи щодо подальшого вдосконалення вітчизняної системи стандартизації. Розглянуто напрямки гармонізації вимог
національних стандартів із вимогами європейських
і міжнародних стандартів у сфері виробництва продукції. Уточнено критерії оцінки ідентичності, модифікованості й еквівалентності національних і
міжнародних стандартів. Значну увагу приділено
адаптації універсальних положень міжнародних стандартів до конкретних умов виробництва продукції в
Україні.
У роботі [6] розкрито роль екологічної стандартизації у формуванні асортименту, рівня якості
та екологічної безпечності текстильних матеріалів і
виробів одягового та інтер’єрного призначення, а
також оцінювані рівня їх екологічної безпечності.
Вивчено чинники, які впливають на формування
екологічної безпечності екотекстилю різного цільового призначення. В роботі також значна увага
приділена екомаркуванню текстильних матеріалів і
виробів як ефективного критерію стандартизації
вимог до їх екологічної безпечності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
відомо, суттєві зміни у структурі асортименту різних за призначенням і способами виробництва груп
непродовольчих товарів на вітчизняному та зарубіжних ринках, постійне зростання вимог до рівня
їх якості та безпечності, які відбуваються в останні
роки на цих ринках, вимагають подальшого вдосконалення та переорієнтації вітчизняної системи стандартизації у галузі виробництва товарів. Тому невипадково останнім часом у періодичних і монографічних виданнях з’явилася значна кількість робіт, в
яких розкривалася роль стандартизації у формуванні вимог до асортименту, властивостей, рівня якості
та безпечності різних за призначенням груп непродовольчих товарів. Для прикладу розглянемо деякі
з них [1-5].
Автор роботи [1] на основі критичного аналізу
сучасного стану вітчизняної системи стандартизації
у галузі промислового виробництва обгрунтовує
доцільність використання системи стандартизації
для реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС, а
також потребу гармонізації основних положень
вітчизняних, європейських і міжнародних стандартів. Разом з тим, він підкреслює, що гармонізація з
міжнародними стандартами не повинна створювати
зайві перешкоди та бар’єри для вітчизняних виробників продукції.
Автором роботи [2] розглядаються проблеми
ефективності адаптації вітчизняної системи технічного регулювання у відповідності до існуючих
вимог Європейського Союзу в сфері виробництва
товарів. Автором встановлено, що вітчизняна система технічного регулювання суттєво відрізняється
від європейської, що створює певні труднощі у розробці єдиних підходів в оцінюванні якості продукції та єдиних підходів в оцінюванні якості продукції та в організації міжнародної торгівлі.
Авторами роботи [3] дана оцінка впливу стандартизації та сертифікації на формування якості
продукції вітчизняних підприємств. Автори вважають їх необхідними і вагомими інструментами управління якістю продукції підприємства, що здатні

Постановка завдання. Мета роботи: розкриття ролі вітчизняної системи стандартизації у сфері
виробництва товарів і торгівлі ними та розвитку
товарознавства непродовольчих товарів як навчальної, так і наукової дисципліни.
Викладення основного матеріалу дослідження. Як відомо, всі етапи виробництва непродовольчих товарів – проектування асортименту та властивостей, вибір потрібних видів сировини, обгрунтування технологій виробництва, формування структури асортименту, рівня якості та безпечності, а
також обгрунтування сфер застосування та умов
експлуатації – нерозривно пов’язані зі станом розвитку існуючої системи стандартизації. При цьому
стандартизація використовується практично в усіх
галузях виробництва цих товарів, коли мова йде
про обгрунтування вимог до сировини, технології
виробництва готової продукції, оптимальності асортименту, властивостей і рівня якості, особливостей
маркування, пакування, зберігання та транспортування, вибору й обгрунтування норм, критеріїв і
методів оцінювання та контролю властивостей, рівня якості та безпечності кожного конкретного виду
товару.
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Разом з тим, необхідність реалізації Угоди з
СОТ, Угоди про асоціацію з ЄС, підготовка України до вступу в ЄС вимагають не тільки докорінних
змін і переорієнтації напрямків розвитку системи
вітчизняної стандартизації з обов’язковим урахуванням ситуації у сфері вітчизняного промислового
виробництва та торгівлі, але й переорієнтації методів формування асортименту та якості товарів сфери вітчизняного виробництва, а відповідно, і суттєвих змін і переорієнтації в напрямках розвитку
вітчизняного товарознавства.
Обмежимося спочатку переліком тільки нормативно-правових актів, які безпосередньо націлені
на реалізацію відзначених угод та імплементацію в
сферу вітчизняного виробництва товарів вимог
міжнародних і європейських стандартів замість вилучення з практики роботи промисловості і торгівлі
стандартів колишнього СРСР, затверджених до
1992 р. Це передусім стосується наступних нормативно-правових актів, прийнятих в останні роки з
питань розвитку вітчизняної стандартизації у сфері
виробництва товарів:
– розпорядження КМУ від 26.11.2014 №1163-р,
яким визначено державне підприємство, що виконує функції національного органу стандартизації
– ДП “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та
якості” (УкрНДНЦ);
– Закону України “Про стандартизацію” (Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №31. –
Ст. 1058);
– Закону України “Про технічні регламенти та
процедури оцінки відповідності” (Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №31. – Ст. 1058);
– Закону України “Про державний ринковий
нагляд і контроль нехарчової продукції” (Відомості
Верховної Ради України. – 2014. – №20-21. – Ст. 712);
– Закону України “Про загальну безпечність
нехарчової продукції” (Відомості Верховної Ради
України. – 2011. – №22. – Ст. 145);
– Указу Президента України “Про положення
про державну інспекцію України з питань захисту
прав споживачів” від 13 квітня 2011 року, №465.
Аналіз наведених нормативно-правових актів
свідчить про те, що у системі вітчизняної стандартизації в останні роки відбуваються суттєві зміни,
націлені на [1, 2, 5]:
– максимальне наближення законодавства України в сфері стандартизації промислового виробництва до норм ЄС;
– імплементацію вимог європейських і міжнародних стандартів у сферу вітчизняного виробництва;
– переорієнтацію вимог стандартів СНГ щодо
формування асортименту та якості непродовольчих
товарів на вимоги європейських і міжнародних
стандартів.
В світлі відзначених змін у розвитку вітчизняної системи стандартизації у сферах виробництва
товарів і торгівлі ними представляється доцільним
сформулювати та обгрунтувати основні зміни та
напрямки розвитку вітчизняного товарознавства як
навчальної та наукової дисципліни з обов’язковим

урахуванням ситуації, що нині склалась як на
вітчизняному та зарубіжних ринках товарів, так і у
сфері торговельної освіти і науки в Україні.
В даній роботі ми обмежимося тільки постановкою і переліком основних шляхів вирішення тих
вузлових, на наш погляд, питань, які вимагають
безвідкладного вирішення в процесі подальшого
вдосконалення вітчизняного товарознавства як навчальної дисципліни, так і його переорієнтації як
наукової дисципліни, використовуючи для цього
узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду,
а також результати багаторічних досліджень авторів даної роботи [6-10].
1. Основні напрямки розвитку
товарознавства як навчальної дисципліни у
вузах України
Відомо, що товарознавство як навчальна дисципліна у багатьох країнах світу розвивається вже
давно. Найбільшого успіху у вивченні цієї дисципліни досягли останніми десятиріччями в таких
економічно розвинутих країнах, як Японія, США,
Німеччина, Англія, Італія, Іспанія, Австрія, Росія,
Китай, Південна Корея та ін. Значних успіхів у розвитку товарознавства як навчальної й наукової дисципліни досягнуто і в Україні. Останніми роками у
нашій країні товарознавство вивчається не тільки у
торговельних вузах, але й у вузах текстильної й
легкої промисловості, а також у деяких політехнічних вузах.
Використання товарознавства як навчальної дисципліни в багатьох технічних вузах України останніми роками обумовлено низкою причин, а саме:
– високою популярністю товарознавчих професій на ринку праці та широким спектром можливостей працевлаштування після закінчення навчання;
– необхідністю використання інженерних професійних знань при формуванні асортименту, властивостей і якості технічно складних видів товарів;
– певними труднощами з працевлаштуванням
випускників деяких інженерних спеціальностей технічних університетів України.
Товарознавство непродовольчих товарів як базова навчальна дисципліна для підготовки фахівців
різного товарознавчого профілю вивчає:
– методологічні засади формування та оцінювання асортименту, властивостей, якості та безпечності різних за призначенням і способами виробництва груп непродовольчих товарів;
– норми, критерії та методи оцінювання рівня
якості та безпечності товарів;
– можливості використання товарів за їх призначенням;
– умови збереження товарів, особливості їх
транспортування та догляду в умовах експлуатації;
– інформаційне забезпечення руху товару від
його виробника до споживача.
Таким чином, товарознавство непродовольчих
товарів, як і товарознавство харчових продуктів,
відноситься до основоположних навчальних дисциплін при формуванні професійної компетентності не тільки фахівців суто товарознавчого профілю, але й експертів, комерсантів, маркетологів та ін.
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Відомо, що товарознавство непродовольчих товарів як навчальна дисципліна базується на таких
дисциплінах, як хімія, фізика, біологія, математика,
основи технологій виробництва різних груп непродовольчих товарів, а також стандартизації, сертифікації та експертизі товарів. З іншого боку, саме товарознавство є базовим для багатьох економічних
дисциплін (особливо технології комерційної діяльності, маркетингу, економіки та ін.).
Зупинимося на більш детальному розгляді основних напрямків вдосконалення товарознавства
непродовольчих товарів як навчальної дисципліни.
По-перше, відомо, що зміст товарознавства
непродовольчих товарів як навчальної дисципліни
у вузах України визначається, з одного боку, переліком функціональних обов’язків товарознавців
сфери торгівлі, а з іншого боку, – широтою асортименту товарів. При цьому ті й інші постійно змінюються і розширюються, що суттєво ускладнює
роботу товарознавця. Перерахуємо тільки найбільш
поширені функції фахівців із товарознавства непродовольчих товарів, які безпосередньо пов’язані й
формуються на базі товарознавства непродтоварів у
процесі навчання. До цього переліку, на нашу
думку, слід віднести таких фахівців:
– товарознавців із організації гуртової й роздрібної торгівлі різних за призначенням і способами виробництва непродовольчих товарів на державних і кооперативних підприємствах;
– товарознавців із організації збуту непродовольчих товарів на промислових підприємствах
України;
– товарознавців із оцінювання та контролю
якості непродовольчих товарів на підприємствах
державної та кооперативної торгівлі;
– експертів із оцінювання та контролю (експертизи) якості непродовольчих товарів вітчизняного
та імпортного виробництва, які працюють в обласних торгових палатах та бюро товарних експертиз;
– експертів із митної справи з оцінювання відповідності асортименту та якості непродовольчих
товарів вітчизняного та зарубіжного виробництва в
процесі експортно-імпортних операцій;
– фахівців органів системи державного ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції.
Слід підкреслити, що останніми роками в
деяких зарубіжних країнах (Польща, Росія) на базі
товарознавства ведеться підготовка фахівців нового
профілю. Так, наприклад, на факультеті товарознавства Краківського економічного університету,
який є найбільшим освітнім центром Польщі з підготовки фахівців у сфері формування та оцінювання якості товарів і послуг, почато підготовку
фахівців із управління якістю продукції, які успішно поєднують знання з технології виробництва
товарів із управлінням їх якістю. Ці фахівці після
закінчення навчання працюють як у великих промислових компаніях, так і у торговельних, а також
у науково-дослідних лабораторіях із акредитації й
сертифікації якості товарів відповідно до вимог
стандартів ISO [7].
На товарознавчому факультеті Санкт-Петербурзького державного торгово-економічного уні-

верситету на базі підготовки товарознавства в останні роки освоєно декілька нових спеціальностей,
а саме [8]:
– фахівці в галузі “Торгової політики”, які використовуються для реалізації програм СОТ у міжнародній торгівлі;
– експерти для оцінювання якості та безпечності непродовольчих товарів;
– товарознавці-експерти непродовольчих товарів зарубіжного виробництва.
Наведені приклади свідчать про те, що і на товарознавчих факультетах вітчизняних вузів існують
потреби та можливості освоєння нових спеціальностей фахівців на основі товарознавства.
По-друге, на нашу думку, вже давно назріла нагальна потреба внести у навчальні плани і програми
з різних курсів товарознавства непродовольчих товарів і, відповідно, в нових підручниках і навчальних посібниках із даних курсів наступні зміни
та доповнення з обов’язковим урахуванням ситуації
на сучасних вітчизняному і міжнародному ринках
цих товарів, а саме:
– дати загальну характеристику нових технологій виробництва, сучасного асортименту, властивостей, рівня якості та безпечності, конкурентоспроможності, а також критеріїв і методів їх оцінки;
– виявити конкурентні переваги і тенденції розвитку структури асортименту і властивостей, якості
й безпечності, надійності в експлуатації тих видів
товарів імпортного виробництва, які домінують на
вітчизняному ринку;
– розкрити та обгрунтувати чинники, які визначають рівень конкурентоспроможності товарів
(особливо експортного призначення);
– впровадити європейську систему оцінювання
та контролю якості та безпечності товарів у практику роботи вітчизняної промисловості;
– взяти більш активну участь у розробці нових
та вдосконаленні існуючих видів нормативної документації щодо вдосконалення класифікації, формування та оцінювання оптимальності властивостей, рівня якості та безпечності непродовольчих
товарів різного цільового призначення, а також
критеріїв і методів їх оцінювання.
Завершуючи даний розділ, слід відзначити, що
автори не претендують на однозначність трактовки
і повноту викладення порушених питань. Це тільки
їх бачення даних питань на сучасному етапі розвитку вітчизняного товарознавства як навчальної
дисципліни у вузах.
2. Основні напрямки розвитку
товарознавства як наукової дисципліни в
Україні
Суттєві зміни останніми роками в технологіях і
обсягах виробництва різних за призначенням і способами виробництва груп вітчизняних непродовольчих товарів, переорієнтація промислових підприємств на вимоги європейських і міжнародних
стандартів щодо якості та безпечності продукції,
значні зміни в ситуації на товарних ринках України
вимагають внесення певних змін у тематику та пе-
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реорієнтацію напрямків розвитку вітчизняного товарознавства як наукової дисципліни. Мова йде про
зміни та переорієнтацію напрямків розвитку як галузевої товарознавчої науки, так і вузівської науки.
Обмежимося тільки переліком і коротким розглядом тих проблем, які, на наш погляд, вимагають
першочергового вирішення у сфері товарознавства
непродовольчих товарів як наукової дисципліни [6,
9, 10]. Аналіз літературних джерел і результатів
власних досліджень дозволяє нам сформулювати
наступні напрямки досліджень у галузі товарознавства непродовольчих товарів:
– розробка теоретико-методологічних засад формування оптимальної структури асортименту різних
за призначенням груп і видів непродовольчих товарів та методів їх аналізу;
– пошук і використання нетрадиційних видів
вітчизняної сировини для виробництва нових видів
товарів перспективного призначення;
– використання NBIC-технологій для виробництва нових видів товарів різного цільового призначення;
– оцінка ролі стандартизації у формуванні та
оцінюванні рівня якості та безпеки товарів вітчизняної легкої промисловості;
– оцінка ролі стандартизації у формуванні та
оцінюванні рівня якості та безпечності товарів
інтер’єрного призначення;
– виявлення та узагальнення структури потреб
споживачів в екологобезпечних видах товарів різного цільового призначення та способів виробництва;
– розроблення наукових принципів класифікації різних за призначенням груп непродовольчих
товарів, отриманих на основі нанотехнологій;
– визначення номенклатури споживних властивостей і показників якості та безпечності непродовольчих товарів, отриманих на основі використання
NBIC-технологій;
– створення нових приладів і апаратури для
оцінювання властивостей непродовольчих товарів
різного цільового призначення;
– екологічна експертиза екологобезпечних видів товарів вітчизняної текстильної й легкої промисловості;
– розробка критеріїв комплексної оцінки якості
та безпечності товарів легкої промисловості, отриманих на основі нано-, біо- і хімічних технологій;
– оцінка рівня якості та безпечності непродовольчих товарів медичного призначення;
– дослідження напрямків оптимізації асортименту, властивостей та оцінки рівня якості товарів
будівельного призначення;
– вдосконалення існуючих і розробка нових
систем класифікації та кодування різних за призначенням груп непродовольчих товарів, придатних
для використання сучасних комп’ютерних технологій для управління асортиментом і якістю цих
товарів у сфері торгівлі;
– розроблення нової нормативної документації
щодо формування та оцінювання рівня якості та
безпечності на нові види непродовольчих товарів;

– розроблення нових і вдосконалення існуючих
критеріїв і методів оцінювання екологічної безпечності екотекстилю різного цільового призначення
та способів виробництва;
– вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду формування та оцінювання асортименту, властивостей, рівня якості та екологічної безпечності
екотекстилю різного цільового призначення.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Вивчено та узагальнено
роль вітчизняної системи стандартизації у розвитку
та вдосконаленні товарознавства непродовольчих
товарів як навчальної, так і наукової дисципліни.
Обгрунтовано доцільність імплементації вимог європейських і міжнародних стандартів при формуванні
асортименту, якості й безпечності непродовольчих
товарів замість застарілих стандартів колишнього
СРСР. Розкрито роль вітчизняної системи стандартизації у вдосконаленні й подальшому розвитку товарознавства непродовольчих товарів як навчальної
дисципліни у торговельних вузах. Обгрунтовано
доцільність внесення необхідних змін у навчальні
програми та підручники з різних курсів товарознавства непродовольчих товарів. Виявлено зміни у
вітчизняній системі стандартизації та їх вплив на переорієнтацію напрямків розвитку товарознавства непродовольчих товарів як наукової дисципліни. Сформульовано та обгрунтовано основні напрямки розвитку товарознавчої науки, як галузевої, так і вузівської.
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ТОВАРОЗНАВЧА КЛАСИФІКАЦІЯ ТРУБ ДЛЯ РІЗНИХ
ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ
Анотація. Розглянуто існуючі класифікації труб із різних матеріалів. Проаналізовано ознаки та
підходи вибору ознак класифікації труб для різних інженерних систем. Виділено основні недоліки існуючих
класифікацій труб для різних інженерних систем, а саме: відсутність єдиної системи класифікації труб,
товарознавчої класифікації труб, неврахування всіх вагомих споживних властивостей труб для різних
інженерних систем. Запропоновано товарознавчу систему класифікації труб для інженерних систем, яка
може бути основою для їх аналізу, вдосконалення, вивчення у навчальному процесі, для виробників, споживачів та фахових спеціалістів.
Ключові слова: класифікація, труби, інженерні системи, ознаки класифікації.
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COMMODITY CLASSIFICATION OF PIPES FOR DIFFERENT
ENGINEERING SYSTEMS
Abstract. The existing classifications of pipes made of different materials are examined. The characteristics
and approaches to classification features choice of pipes for various engineering systems are analyzed. The main
drawbacks of existing classifications of pipes for different engineering systems are accentuated, in particular:
lack of a unified classification system for pipes, lack of the commodity classification, neglecting of all important
consumer properties of pipes for various engineering systems. The commodity classification of pipes for
engineering systems is proposed that can be the basis for their analysis, improvement, learning in the teaching
process, for producers, consumers and professionals.
Keywords: classification, pipes, engineering systems, features of classification.
Постановка проблеми. Труби набувають все
більш широкого застосування у різних сферах: в будівництві, легкій, харчовій та інших галузях промисловості, а також у комунальному і сільському господарствах. Постійне оновлення асортименту труб для
різних інженерних систем та поява на ринку нових,
різних за призначенням, матеріалом, будовою (конструкцією), способом виготовлення вимагають поліпшення існуючої системи класифікації труб для різних інженерних систем. Сучасний асортимент труб
для різних інженерних систем, які володіють широким спектром (переліком) властивостей, параметрів
та характеристик, є дуже широким. Однак до сьогодні відсутня товарознавча класифікація сучасного
асортименту труб для різних інженерних систем.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчено наукові роботи Ромейко В. С., Вознюка В. Т.,
Мікульонка І. О. та Крупака І. М., в яких розглядається питання класифікації труб для різних інженерних систем [1-3].
Так, Ромейко В. С. пропонує класифікацію труб для
різних інженерних систем за наступними ознаками [1]:
– за розмірами зовнішнього діаметра труби; малого (до 50 мм включно), середнього (63-225 мм),
великого (понад 225 мм);
– за робочим тиском трубопроводу: напірні,
безнапірні та які працюють під розрідженням;
– внутрішні трубопроводи (прокладаються у
приміщеннях), зовнішні (прокладаються поза будівлями). При цьому зовнішні трубопроводи за видом
прокладання поділяють на наземні, надземні й підземні. Підземні трубопроводи застосовують для без-
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канальної прокладки або укладають у каналах і тунелях (прохідних і непрохідних). Внутрішні трубопроводи поділяють на відкриті й приховані;
– зовнішні мережі у населених пунктах класифікують на дворові, вуличні, внутрішньоквартальні,
міжселищні, міжквартальні і т. п., а на підприємствах – на внутрішньомайданчикові, міжцехові, позамайданчикові;
– внутрішні мережі залежно від виду будівель, в
яких вони прокладені, поділяють на внутрішньобудинкові й внутрішньоцехові;
– стикові з’єднання трубопроводів класифікують
на роз’ємні й нероз’ємні, у тому числі зварні, фланцеві, розтрубні та інші;
– за допустимим радіусом вигину полімерні
трубопроводи можна розділити на надгнучкі (металополімерні, з допустимим радіусом вигину), гнучкі (наприклад, із ПЕВТ, ПЕНТ і ПП) і жорсткі (наприклад, із ПВХ);
– за областю застосування поділяються на: зовнішні мережі водопостачання, каналізації та газопостачання (розподільні газопроводи); внутрішні системи водопроводу, каналізації, гарячого водопостачання, водяного поквартирного та підлогового опалення, електропостачання (для захисту електропроводок); зовнішні позамайданчикові й внутрішньоплощадкові (міжцехові) й внутрішні (внутрішньоцехові)
технологічні трубопроводи; закриті зрошувальні
системи, системи обводнення пасовищ, осушення
закритим дренажем, внутрішньогрунтовий полив,
підземний обігрів ґрунту (теплиць, стадіонів і т. д.);
нафтопроводи, трубопроводи заводнення нафтових
пластів і скидання пластових вод; трубопроводи при
бурінні свердловин для води; трубопроводи стисненого повітря, пневмоавтоматики, пневмотранспорту, повітроводи; кабелі зв’язку, каналоутворювачі і
т. п.; продуктові трубопроводи;
– системи водопроводу поділяють на господарсько-питні, протипожежні.
У наукових працях Вознюка В. Т. та Мікульонка І. О. запропоновано класифікувати полімерні труби за наступними ознаками: за призначенням (напірні, безнапірні), за конструкцією стінки (гладкі, металопластикові, армовані, гофровані, спіральні, армовані шлангом), за матеріалом (поліетилен, поліпропілен, полівінілхлорид, зшитий поліетилен, термостійкий поліетилен, полібутилен) [2].
Дещо відмінні підходи до класифікації полімерних труб для інженерних мереж запропоновані
Крупаком І. М. Їх наведено за наступними ознаками:
за формою, за значенням внутрішнього тиску, за
конструкцією, за технологією виготовлення [3].
Розглянуті класифікації, на нашу думку, мають
ряд суттєвих недоліків. По-перше, дані системи не
повною мірою враховують усі споживні властивості
труб для різних інженерних систем, особливості
формування асортименту даних виробів. По-друге,
авторами вищевикладених класифікацій не застосовано та не враховано класифікацію, наведену в нормативних документах, а також відсутній єдиний
підхід до поділу виробів за ознаками. Автори не розділяють класифікацію виробу, матеріалу та фасонних з’єднувальних деталей, а об’єднують в єдину.
Все це обмежує застосування класифікації.

Постановка завдання. Метою статті є визначення шляхів формування класифікації труб для
різних інженерних систем.
Виклад основного матеріалу дослідження. Єдиної загальноприйнятої системи класифікації полімерних труб, яка би повною мірою задовольнила потреби виробників, споживачів, а також інших зацікавлених служб і яку можна було б використовувати у
навчальному процесі, немає.
Згідно з п.п. 4.3 ДСТУ-Н Б В.2.5-40:2009 пропонується класифікація полімерних труб за наступними ознаками [4]:
– для напірних труб проводиться за їх стандартним розмірним відношенням SDR та (або) серійним
числом S;
– для безнапірних труб для використання при
будівництві зовнішніх підземних мереж каналізації
проводиться за показником номінальної кільцевої
жорсткості SN.
Для напірних труб чинні нормативні документи
встановлюють співвідношення між зовнішнім діаметром і товщиною стінки труб залежно від максимального робочого тиску. В прийнятій міжнародній
класифікації та національних стандартах України
маркування труб здійснюється по серіях “S” і стандартному відношенню “SDR”, значення яких встановлюються за формулами.
Труби каналізаційні (включно з трубами дренажними) згідно з ДСТУ Б В.2.5-32 поділяються на
три типи (одношарові, тип А та тип В) та три класи
за номінальною кільцевою жорсткістю SN, кН/м2,
(SN = 2,0; SN = 4,0 та SN = 8,0), що визначається
шляхом обробки результатів випробувань із встановлення значення кільцевої жорсткості S кожного
із зразків конкретних труб [6].
З метою систематизації асортименту, а також
можливості використання класифікації споживачами, виробниками, фаховими спеціалістами та у навчальному процесі нами розроблено товарознавчу
класифікацію полімерних труб із урахуванням міжнародної та вітчизняної нормативної класифікації,
різних класифікаційних ознак та поділом класифікації полімерного матеріалу, полімерного виробу –
труби та монтажу мереж. Для оцінювання споживних властивостей, параметрів обрано з множини
можливих параметрів та інформативності ознак.
Товарознавчу класифікацію полімерних труб доцільно характеризувати за матеріалом, готовим виробом та особливостями монтажу трубопроводу.
Під час розроблення класифікації асортименту
враховано наступні чинники:
- особливості технології виробництва різних за
призначенням;
- за матеріалом труби;
- особливості будови та властивостей;
- сфери застосування;
- основні вимоги споживачів до еколого-гігієнічних, механічних, технологічних;
- за родом речовини, що транспортується, її
агресивності та за температурою;
- гідравлічною схемою та типом прокладання
трубопроводу.

13

За сировиною труби можуть бути:
- металеві – сталеві (виготовлені з вуглецевої,
легованої й високолегованої сталі), з кольорових
металів та їх сплавів (мідні, латунні, титанові, алюмінієві), чавунні, біметалічні;
- полімерні – поліетиленові, поліпропіленові,
полівінілхлоридні, вініпластові, зшитого поліетилену, полібутиленові;
- багатошарові – покриті гумою, поліетиленом,
фторопластом, забетоновані, емальовані та ін.
За технологією виготовлення бувають [5]:
- методом безперервної шнекової екструзії;
- методом лиття під тиском;
- методом безперервного згортання стрічки (для
металевих труб);
- методом згортання листової заготовки (переважно для металевих труб).
Під час розробки класифікації слід приділяти увагу факторам впливу. Для класифікації полімерних
труб основну увагу приділяємо вивченню залежності
механічних, фізичних, довговічності та надійності в
експлуатації від будови (конструкції) та особливості технології виробництва. Труби класифікують
за такими найбільш характерними ознаками.
За призначенням асортимент полімерних труб
для систем водопостачання поділяється на:
- внутрішньопромислові – сполучають різні
установки на підприємствах, перероблюючих заводах і сховищах. Режим роботи визначається регламентом роботи підприємства;
- міжпромислові – мають більшу протяжність
у порівнянні з внутрішьопромисловими і сполучають підприємства або перероблюючі заводи з
головною станцією магістрального трубопроводу.
Режим роботи визначається регламентом постачання продуктів;
- магістральні – мають велику протяжність,
високу пропускну здатність і сполучають постачальника продуктів із споживачем. Перекачування
здійснюється не однією, а декількома станціями,
розташованими по трасі. Режим роботи магістральних трубопроводів безперервний;
- технологічні – мають малу протяжність і служать для забезпечення функціонування у заданих
режимах технологічних установок перекачуючих
станцій магістральних трубопроводів, газонафтосховищ і нафтобаз. Режим роботи визначається технологічним регламентом устаткування.
За родом речовини, що транспортується, можуть бути:
- нафтопроводи;
- продуктопроводи;
- газопроводи;
- конденсатопроводи;
- паропроводи;
- водопроводи;
- маслопроводи;
- бензопроводи;
- кислотопроводи;
- лугопроводи;
- спеціального призначення (трубопроводи густого і рідкого мастильного матеріалу, вакуумопроводи);

За температурою речовини, що транспортується, включають:
- нижче 0 °С (холодні);
- від 1° до 45 °С;
- від 46 °С і вище (гарячі).
За мірою агресивності речовини, що транспортується, поділяється:
- неагресивні речовини;
- малоагресивні речовини;
- середньоагресивні речовини;
- високоагресивні речовини.
За формою труби вирізняють:
- поздовжньої осі – прямолінійна вісь (постачання у штангах), криволінійна вісь (постачання у
бухтах, на барабанах);
- кінці труб – розтрубні, гладкі;
- стінки труб – гладкостінні, гофровані;
- за конструкцією – армовані, неармовані.
За характером заповнення перерізу поділяються:
- з повним заповненням (зазвичай у напірних
трубопроводах);
- з неповним заповненням (у напірних і безнапірних трубопроводах).
За значенням внутрішнього тиску включають: безнапірні, напірні.
За розмірами зовнішнього діаметра труби, які
умовно розрізняють трубопроводи малого (до 50 мм
включно), середнього (63-225 мм) і великого (понад
225 мм) діаметрів із урахуванням SDR та/або S.
З метою уніфікації конструкції та спрощення
організації виробництва за основу нормалізації полімерних труб беруть їх зовнішній діаметр. Зі зміною товщини стінки номінальний зовнішній діаметр труб залишається незмінним, а внутрішній –
змінюється. Зовнішній діаметр і товщина стінки
напірних труб можуть мати лише додатний допуск.
Враховуючи специфіку та особливості монтажу
трубопроводу, сформовано наступну класифікацію:
За гідравлічною схемою можуть бути:
- прості – без відгалужень;
- складні – мають відгалуження, різні за діаметром або мають паралельні ділянки.
За типом прокладання бувають:
- підземні;
- наземні;
- надземні;
- підвісні;
- підводні.
Загальна класифікація полімерних труб за матеріалом, готовим виробом та особливостями монтажу для наочності представлена на рисунку 1 [7-10].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Розвиток інноваційних
технологій у сегменті виробництва труб здійснюється стрімкими темпами, при цьому постійно зростають вимоги споживачів, які активізують пошуки
матеріалів із оптимальними властивостями, що
сприяє розширенню асортименту труб. У зв’язку з
постійним розширенням асортименту труб для різних інженерних систем виникає потреба у науковій
класифікації сучасного асортименту труб.
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Розробка більш досконалої науково обґрунтованої системи класифікації дозволить виявляти основні закономірності та тенденції розвитку та формування асортименту труб для різних інженерних
систем та упорядкувати систему.
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ІННОВАЦІЙНІ ГЕОТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ВІТЧИЗНЯНИХ
ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ВИРОБНИКІВ
Анотація. Викладено проблеми щодо застосування геотекстильних матеріалів для підвищення міцності, зсувостійкості та тріщиностійкості покриттів у різних галузях промисловості. Наведений видовий
асортимент вітчизняних та західноєвропейських виробників, визначені основні функції геосинтетичних
матеріалів, їх основні показники, визначені шляхи поширення використання геосинтетичних матеріалів з
огляду на їх ефективність, різноманітність, багатофункціональність та широку область застосування. У
результаті досліджень встановлено, що асортимент компаній диверсифікований порівну між нетканим і
тканим матеріалом та представлений різним волокнистим складом і структурою.
Ключові слова: тканий та нетканий геотекстиль, геосітка, геомати.

Pelyk L. V.,
Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Commodity Research of Nonfood Products, Lviv Academy of Commerce, Lviv

INNOVATIVE GEOTEXTILE MATERIALS OF DOMESTIC AND
WESTERN EUROPEAN PRODUCERS
Abstract. The article deals with the issues concerning the use of geotextile materials for increasing strength,
slide-off durability and crack durability coatings in various branches of industry. The species range of domestic
and Western European producers is given, the basic functions of geosynthetic materials are defined and the main
ways of promoting the application of geosynthetic materials in terms of their effectiveness, diversity,
multifunctionality and broad scope of use are determined. The studies found that companies range of geotextiles
diversified equally between nonwoven and woven materials and represented by different fibrous composition and
structure.
Keywords: woven and nonwoven geotextiles, geogrid, geomats.
Постановка проблеми. Спочатку геосинтетичні матеріали розробляли для використання, пов’язаного з грунтом, тобто для сільського господарства і ландшафтного дизайну. Ця функція закріпилася за ними ще у 50-60 роках XX століття і залишилася актуальною і в наші дні. Якщо уважно
розглянути асортимент геосинтетичних матеріалів,
то можна помітити, що всі вони доступні для поліпшення технічних характеристик грунту – тканий
і нетканий геотекстиль, різні види геосіток та георешіток, а також геомембрани і геомати.
У теперішній час актуальність напрямів використання геотекстильних матеріалів розширилася.
Зміцнення недостатньо міцних підстав, зведення
насипів із укосами, крутизна яких має підвищений
нахил, оптимізація несучої грунтової функції, стабілізація стійкості схилів, превентивні заходи для
запобігання створення тріщин у покритті дорожнього полотна, збільшення експлуатаційних параметрів дороги – ось далеко не повний список зав-

дань, вирішити які можна саме за допомогою геосинтетичних матеріалів.
Впровадження геотекстильних матеріалів передбачає освоєння іноземного досвіду та проведення порівняльного аналізу властивостей вітчизняного та зарубіжного геотекстилю, зокрема виробленого компаніями із Західної Європи. Це дасть
можливість вітчизняним виробникам покращити
технології виробництва та вдосконалити вимоги до
споживних властивостей цих матеріалів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формуванню теоретичних основ асортименту геотекстильних матеріалів сприяли дослідження Полікарпова І. С., Терешкевич Н. А., Кириченко О. В.
[1-2]. Праці здебільшого містять визначення таких
основних понять, як геосинтетика, геотекстильний
матеріал, тканий і нетканий геотекстиль. Крім того,
означено основні функції геотекстильних матеріалів, вивчено теоретичні аспекти їх застосування у
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різних галузях народного господарства, визначено
характеристики геотекстильних матеріалів залежно
від їх функцій. Вагома частка робіт автора Кириченко О.В. з теми дослідження присвячена питанням виробництва геотекстильних матеріалів, де
розглядаються хімічні волокна, що використовуються у виробництві геотекстильних матеріалів,
подано їх характеристику та визначено вплив на
формування властивостей геотекстилю. Авторами
Тіхосовою Г. А., Князєвим О. В., Тулученко Н. В.
[3] проаналізовано сучасні способи отримання геосинтетичних матеріалів. Наведені характеристики
текстильних волокон, які широко використовуються для виробництва геосинтетичних матеріалів у
сільському господарстві та аналізу властивостей щодо їх сільськогосподарського призначення. Особлива
увага приділяється порівняльній характеристиці сучасних геосинтетичних нетканих матеріалів.

Геосинтетичні матеріали поділяються на три
основні групи: водопроникні матеріали, що виконують дренувальні функції, коефіцієнт фільтрації
рівний коефіцієнту фільтрації грунту або перевищує його; водонепроникні матеріали відрізняються
тим, що їх коефіцієнт фільтрації нижче, ніж відповідні показники грунту. У третю групу виділені
геокомпозити, що представляють собою поєднання
різних геосинтетиків. У кожній групі є матеріали,
що мають різну структуру і властивості. Серед водонепроникних матеріалів виділяють геомембрани
і геосинтетичні глиномати. Геомембрани – це полімерні рулонні матеріали, товщина яких 1,0-4,0 мм.
Їхнє основне призначення – гідроізоляція та пароізоляція, вони знаходять своє застосування при
облаштуванні ставків, відстійників, зрошувальних
каналів, підземних будівельних конструкцій. Випускаються геомембрани з гладкою або текстурованою поверхнею, а також геомембрани з наповнювачем, в якості якого може застосовуватися, наприклад, порошок із бентонітової глини. Текстуровані мембрани мають хороше зчеплення з грунтом,

Постановка завдання. Проаналізувати споживні властивості геотекстильних матеріалів, вироблених компаніями із Західної Європи, розглянути існуючі вітчизняні вимоги до геоматеріалів та
визначити їх сферу застосування.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Зараз різні види вітчизняних геотекстильних матеріалів застосовуються для армування насипів, зведення підпірних споруд, облаштування “зелених
дахів” і у багатьох інших будівельних та меліораційних процесах. Геосинтетики виконують функції
фільтрації, дренажу, армування і поділу шарів
грунту або будматеріалів та дозволяють суттєво
знизити обсяг земляних робіт. Важливим аспектом
застосування геосинтетичних матеріалів є те, що
вони фізично і хімічно інертні, не справляють негативного впливу на навколишнє середовище і, як
наслідок, роблять процес будівництва екологічно
безпечним.
Український ринок геотекстильних матеріалів
представлений наступними виробниками: ТОВ
“Пульсар і Ко” (м. Рівне), ВТФ “Велам” (м. Миколаїв), Завод покрівельних матеріалів “Акваізол”
(м. Харків), фабрика нетканих матеріалів “К.ТЕКС”
(м. Ірпінь), компанії “Альтеко”, “Тегола” та “Геосинтех” (м. Київ). В основі геотекстильних мАтеріалів використовують волокна: поліефірні, поліпропіленові, поліетиленові, поліамідні, полі вінілхлоридні, полівінілалкогольні, полістирольні. Ці
полімери володіють різними споживними властивостями, від яких залежить сфера застосування.
Серед властивостей, на які перш за все звертають
увагу при виборі геотекстильного матеріалу для
відповідної сфери застосування, є фізичні, механічні, гідравлічні, стійкість до впливу хімічно агресивних середовищ, зчеплення геосинтетиків із грунтом
і т. д. Так, у відповідності до галузевих будівельних
норм України ГБН В.2.3-37641918-544:2014 “Автомобільні дороги. Застосування геосинтетичних мАтеріалів у дорожніх конструкціях. Основні вимоги”
[4-5] характеризуються властивості, за якими оцінюють придатність геосинтетиків для заданої області застосування (табл. 1).

Таблиця 1
Характеристика властивостей геотекстильних матеріалів
Назва показника
Фізичні властивості
Поверхнева щільність
Товщина
Механічні властивості
Грейферна міцність
Міцність на розтяг:
- для розділення
- для розділення
- для армування
Міцність на втому
(витривалість)
Міцність на роздирання
Статичне проколювання
плунжером
Коефіцієнт зсуву
Анкерна міцність матеріалу при
вириванні з масиву грунту
Гідравлічні властивості
Характерний розмір отворів
Фільтруюча здатність матеріалу
Дренуюча здатність матеріалу
під навантаженням
Стійкість
Пошкоджуваність при
вкладанні
Стійкість до агресивних
середовищ
Температурна деградація (при
дії високих температур, гаряча
вода, гарячий асфальтобетон
тощо)
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Одиниця
вимірювання

Норма

г/м 2
мм

135-2000
0,25-7,5

кН
кН/м

0,45-4,5

кількість
циклів
Н
Н

9-13
13-30
30-1200
50-100
90-1300
45-450

%
% (від міцності
геотекстилю)

60-100
50-100

мм
с -1
м 2 /хв

2,0-0,075
0,02-2,2
0,01-2,0 ∙10-3

% (від
міцності
геотекстилю)

0-70

0

С

для волокон
АСМ – не
менше 170;
для геотекстильної
підложки –
не більше
130

що дозволяє їх використовувати для гідроізоляції
крутих укосів.
Геосинтетичні глиномати інакше називають
бентонітовими матами, адже вони складаються з
геотекстилю та природних глин (зокрема, бентоніту). Два шари геотекстилю з бетонітовим порошком усередині скріплюються голкопробивним способом, при цьому порошок рівномірно розподіляється і фіксується. Глиномати відрізняються високою міцністю та зносостійкістю.
Водопроникні матеріали мають різне призначення і представлені такими видами виробів, як
геотекстиль, геосітки, георешітки, геомати. Найпоширенішим є нетканий геотекстильний матеріал,
який відрізняється великою розтяжністю, тому застосовують для розділення шарів грунту, з метою
запобігання перемішуванню, а також для захисту
гідроізоляції від пошкодження. Тканий геотекстильний матеріал, навпаки, мало деформується і дуже міцний. Ці властивості роблять його придатним
для армування грунтових споруд, для підвищення
міцності й підсилення конструкцій (рис. 1).

ші армуючі властивості пояснюються тим, що стільникова конструкція працює на розтяг, утворюючи
стійкий каркас. При заповненні комірок грунтом,
піском або гравієм створюється структура, надзвичайно стійка до тиску і навантажень. Такі структури дозволяють будувати дороги на слабких грунтах і в болотистій місцевості, георешітки використовуються для берегоукріплення та стійкості укосів. Геосітки можуть просочуватися полімерним
складом, що підвищує стабільність і стійкість до
розриву. Геосітки застосовуються для армування
конструкцій, їх зміцнення і стабілізації. Область
застосування геосітки дуже широка – це армування
несучих шарів дорожнього покриття, армування
ізоляції трубопроводів, посилення схилів і насипів,
зменшення ерозії й захист від каменепадів, зміцнення підпірних стін та багато іншого.
На українському ринку представлений асортимент синтетичної геосітки “Tegola XGrid” (компанія “Тегола”, м. Київ), яка виробляється зі скловолокна (FG) із захисним покриттям SBR (бутадієнстирольний каучук). Пропонуються модифікації XGrid

а

б
Рис. 1. Типи геотекстильних матеріалів: а – тканий; б – нетканий

Існує також в’язальнопрошивний геотекстиль, в
якому нитки утворюють петлі, як у трикотажному
полотні. За своїми властивостями такий матеріал
схожий із тканим геотекстилем, але володіє одним
недоліком – при розриві нитки він може “розпуститися”, як і будь-який трикотаж, і втратити свої
експлуатаційні властивості. Особливістю цього геотекстилю є пористість, завдяки якій він широко застосовується у гідродренажних системах. Об’ємні
конструкції, що складаються з комірок (сот), утворених переплетенням полімерних смуг, називаються геосітками. Найчастіше геосітки застосовують для армування грунтових основ і споруд. Хоро-

FG з різною міцністю на розрив: від 50 до 140 кН/м.
Максимальне значення відносного подовження у
кожної з геосіток 2,5-4%, що дозволяє матеріалу
сприймати частину навантаження, що виникає при
проходженні важкого транспорту безпосередньо на
синтетичний шар, скорочуючи навантаження на
нижні шари конструкції. Використання геосіток зі
скловолокна дозволяє поліпшити характеристики
бітумного покриття за рахунок їх високого модуля
пружності.
У ландшафтному дизайні й озелененні застосовуються геомати – тривимірні структури, утворені
хаотичним перетином полімерних волокон. Така
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структура дозволяє утримувати коріння рослин, у
верхньому шарі землі, створюючи стійкість до руху
грунту і до впливу опадів. Застосовуються геомати
при облаштуванні зеленої покрівлі та зміцненні
берегової лінії.
Згідно з проведеним аналізом літературних
джерел найбільшим попитом на українському ринку користуються геотекстильні матеріали, вироблені компаніями із Західної Європи. На їх частку
припадає більше половини (59,5%) попиту. Разом з
тим, окремо західноєвропейські компанії є найбільшими гравцями українського ринку. З п’яти компаній-лідерів українського ринку геосинтетичних матеріалів три представляють країни Західної Європи:
«HUESKER Synthetic GmbH» (Німеччина); «Royal
Ten Cate» (Нідерланди); «Bonar Technical Fabrics»
(Бельгія). Це одні з найбільш досвідчених і технологічно розвинених виробників геотекстильних
матеріалів у світі, які пропонують широкий асортимент геоматеріалів великої ширини (до 5,2 метрів),
що дозволяє вирішувати будь-які завдання, починаючи від фільтрації, закінчуючи армуванням слабких грунтів. При цьому компанії використовують
кілька видів сировини (високомодульні волокна
араміда і полівінілалкоголя, поліпропілен, поліетилен), різні типи тканеутворюючих матеріалів (нитки, смуги), а також різні способи виробництва полотна (тканий, нетканий, в’язаний). У сукупності запропоновані геоматеріали виробництва даних компаній мають діапазон міцності від 10 до 1 500 кН/м
і придатні для будь-якої області застосування.
Компанія “HUESKER Synthetic GmbH” (Німеччина) виробляє марки геотекстильних матеріалів:
“Stabilenka”, “Comtrac” та “HaTelit” . “Stabilenka”
являє собою ткане полотно, виготовляється з волокон поліефіру за основою, і поліаміду, поліпропілену або поліефіру за утоком. Діапазон розривального навантаження геоматеріалу знаходиться в межах
від 100 до 1500 кН/м. Дана марка геотекстильного
матеріалу відноситься до міцних матеріалів і використовується при армуванні грунту та підпірних
земляних конструкцій, у гідротехнічному будівництві, при зміцненні звалищ. “Stabilenka” проникна
для води і гарантує довготривалу стійкість до біологічного, хімічного і фізичного впливу.
На відміну від геотекстильного матеріалу марки “Stabilenka”, тканий геотекстиль “Comtrac” чудово забезпечує всі три основні властивості: армування, поділ і фільтрація. “Stabilenka”, у свою чергу, більше орієнтована на армування. “Comtrac” є
високомодульним армувальним матеріалом, який
може комбінуватися з нетканим матеріалом. Перевага технологічного процесу полягає у тому, що
приймають на себе навантаження системи ниток
основи, тому “Comtrac” може сприймати розтягуючі зусилля вже при незначних подовженнях. В
якості сировини для “Comtrac” використовуються
високомодульні волокна поліефіру, рідше – високомодульні волокна араміда і полівінілалкоголя, які
внаслідок дуже низької повзучості особливо добре
придатні для армування основ. Діапазон розривального навантаження цієї марки геотекстилю знаходиться у межах від 30 до 110кН/м. На українському

ринку геосинтетичні матеріали марки “Stabilenka”
більш популярні у порівнянні з “Comtrac”.
Компанія “Royal Ten Cate” виробляє геотекстильний матеріал під маркою “Geolon”. Він являє
собою високоміцний тканий матеріал, виготовлений із поліефірних ниток, стабілізованих до впливу
ультрафіолету. Текстильний матеріал “Geolon РЕТ”
випускається з різними розривальними характеристиками (від 100 до 1000 кН/м), має хорошу стійкість до повзучості, тим самим забезпечуючи високий коефіцієнт відносного розрахункового навантаження, володіє високою водопроникністю. “Geolon
РЕТ” застосовується при будівництві насипів підвищеної крутизни, зведення підпірних стінок, а також при армуванні слабких основ.
Компанія “Bonar Technical Fabrics” (Бельгія) виробляє геотекстильний матеріал під маркою “Bontec”.
Цей матеріал виготовляється з поліпропіленових
волокон із показником розривального навантаження від 10 до 300 кН/м. Дана марка знаходить застосування у поділі шарів грунту, щоб уникнути змішування високоякісного зернистого грунту з виснаженим грунтом. Зазвичай використовується на
нових автомагістралях, автостоянках, злітно-посадкових смугах. Геотекстильні матеріали з розривальним навантаженням понад 200 кН/м знаходять
застосування в армуванні, при боротьбі з береговою ерозією і для загального зміцнення грунту.
Геотекстильний матеріал марки “Bontec HS”
виробляється з поліефірних ниток і характеризується міцністю на розрив від 70 до 600 кН/м. Застосовуються для армування вертикальних стін, крутих схилів і набережних із м’яким ґрунтом з тривалим терміном служби.
Крім вищевказаних компаній, досить великим
гравцем на українському ринку геотекстильних
матеріалів є компанія ”Tensar“ (Великобританія),
яка пропонує марку ”Basetex”. “Basetex” є високоміцним армуючим основов’язаним геосинтетичним
поліефірним матеріалом із міцністю на розрив у
діапазоні від 200 до 1000 кН/м. З-поміж провідних
західноєвропейських виробників геоматеріалів “Tensar” – єдина компанія, яка виробляє виключно основов’язаний матеріал.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, ринок геотекстильних матеріалів насичений виробами українських та західноєвропейських виробників. Асортимент компаній диверсифікований порівну між нетканим і тканим матеріалом та представлений різним волокнистим складом і структурою. Виробники декларують значне число галузей використання,
тому для оптимального вибору геосинтетичних матеріалів їх потрібно розглядати комплексно. Слід
враховувати властивості полімеру, з якого виготовлений геотекстильний матеріал, проаналізувати, які
навантаження буде отримувати матеріал, вивчити
склад грунту і зіставити багато інших аспектів.
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НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ВЗУТТЯ У ПРОВІДНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ УСТАНОВАХ СВІТУ
Анотація. Узагальнено інноваційні напрями формування асортименту і споживних властивостей
взуття за кордоном. Показано, що основні зусилля провідних науково-дослідних установ і виробників
спрямовані на розробку нових матеріалів і конструкцій взуття. Зокрема, науково-дослідний інститут
спортивного взуття у Кобе (Японія) для формування ергономічних властивостей взуття використовує
систему Amfit, яка створює точну копію стопи у 3-D форматі, дозволяє оптимізувати температурний
баланс у взутті й формувати банк даних про стопи споживачів. Розкрито споживні властивості взуття
особливих конструкцій (“антивзуття”; взуття, що змінює розмір; взуття, яке “самозашнуровується”) і
естетичних властивостей (“взуття-скафандр”, дитяче взуття “дорослих” фасонів).
Ключові слова: взуття, споживні властивості, науково-дослідні установи, раціональна підошва,
системи Amfit, “антивзуття”, Nike Air Mag, кросівки-“скафандри”.
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DIRECTIONS OF CONSUMER PROPERTIES FORMATION OF
FOOTWEAR IN THE LEADING RESEARCH INSTITUTIONS
OF THE WORLD
Abstract. Directions of innovative product range and consumer properties formation of footwear abroad are
generalized. It is shown that the main efforts of leading research institutions and manufacturers are focused on
the development of new materials and constructions of footwear. In particular, the research institute of sports
footwear in Kobe (Japan) in order to create footwear with ergonomic properties uses Amfit system, which creates
an exact copy of the foot in 3-D format, allows to optimize the temperature balance in footwear and forms a data
bank of consumers foots. The consumer properties of special construction footwear (“anti-footwear”, resizing
footwear, shoelace itself-tying footwear) and aesthetic properties (“shoes-spacesuit”, baby footwear of “adult”
styles) are revealed.
Keywords: footwear, consumer properties, scientific and research institutions, rational sole, Amfit system,
"anti-footwear", Nike Air Mag, "spacesuit" sneakers.
Постановка проблеми. Важливою стадією розробки завдань дисертаційних досліджень є критичний аналіз напрямів наукової діяльності провідних
профільних науково-дослідних установ за кордоном. Цього об’єктивно потребують процеси євроінтеграції вітчизняного товарознавства, оскільки
оцінка інноваційної діяльності закордонних науково-дослідних установ дозволяє вченому-товарознавцю розширити розуміння потреб сучасних

споживачів і спрямовувати зусилля на максимальне
їх задоволення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі аспекти зарубіжного досвіду в наукових розробках взуття досліджували вітчизняні вчені Байдакова Л. І., Дудла І. О., Коновал В. П., Либа В. П.,
Нестеров В. П., Половніков І. І., Рибальченко В. В.
та ін. Але ці дослідження переважно стосуються
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антропоморфологічних особливостей стоп населення, матеріалознавства, конструювання і технології
виробництва взуття, а товарознавчі складові діяльності іноземних взуттєвих науково-дослідних установ в останні роки практично не аналізувалися [13]. Тому актуальними для обґрунтування і розробки
напрямів вітчизняних товарознавчих досліджень
взуттєвих товарів має аналіз найбільш важливих
результатів роботи провідних профільних науководослідних установ передусім у тих країнах, які
мають найбільший вплив на формування світового
ринку взуття.

кою кращого розподілу навантаження тіла на поверхні стопи та поліпшення за рахунок цього ергономічних властивостей взуття, в якому використана
дана інновація.

Виклад основного матеріалу дослідження. В
останні роки все вагомішим сектором формування
світового ринку взуття стають країни Сходу. Тривалий час передові позиції у цьому секторі займає
ASICS – науково-дослідний інститут спортивної
науки в Кобе (Японія), який вважається одним з
провідних світових науково-дослідних центрів із
дослідження спортивного взуття і випробувань взуттєвих матеріалів. Зокрема, на основі вивчення будови, динаміки і потреб тіла людини ASICS створена
програмна система Amfit, яка дозволяє отримати
дуже точну картину стоп у 3-D форматі та формувати банки даних про стандартні стопи, а також
створювати бажаний температурний баланс у взутті. Означена програма працює наступним чином.
На комп’ютері, використовуючи 3-D проекцію
стопи, вчений створює пілотну модель раціональної підошви, яка максимально відповідає контурам
стопи (рис. 1). Ця модель проходить тест марафон,
який включає тест “шок
демпфірування” (з надлишковою вагою у 10
кг), тест на стабільність,
тест на затрату сил і
енергії на згинання,
флексографічний тест
та
спеціальний
комп’ютеризований
аналіз руху, яким перевіряють вплив розробленої підошви на динамічну стійкість гомілкоступневого суглобу. Зокрема,
з використанням такої
Рис. 1. 3-D проекція
програми була створена
стопи (зверху) та
підошва, в якій п'яткова
пілотна модель
частина стопи злегка
розробленої
заглиблюється в підошпідошви (знизу)
ву, що максимально відтворює ходіння босоніж
у природних умовах (по траві, піску, м’якому
ґрунті тощо). Таким чином досягається ефект, при
цьому поштовх, що відбувається при кожному
кроці, практично не передається хребту, як у
звичайному взутті (рис. 2).
Оскільки, здійснюючи кожен крок, людина
злегка хитається вперед-назад, то п’яткова частина
стопи буде “лагідно” і надійно занурюватись у
м’яку підошву (рис. 3). Таким чином, вчені ASICS
стверджують про забезпечення означеною розроб-

Рис. 2. Відтворення раціональною
устілкою руху стопи під час ходьби

Однією з найновіших розробок ASICS є взуття
на опуклій округлій підошві, яке отримало назву
“антивзуття” і спроможне утримувати у природному положенні не лише стопи, але і коліна, хребет і
шию. Вчені ASICS розглядають це взуття як своєрідний міні-тренажер, котрий щонайменше допомагає позбутися стресу, болю в спині та целюліту.
Функціонування “антивзуття” базується на тому,
що, утримуючи рівновагу, тіло людини рефлекторно реагує на нестійкість ступні та залучає до відновлення рівноваги практично всі м’язи ніг; при
ходьбі в звичайному взутті, яке традиційно має каблук певної висоти, цього не відбувається. Експериментально доведено, що лише півгодини ходьби
в “антивзутті” позитивно впливає на розвиток
м’язів ніг, але використання такого взуття потребує
певного звикання і навіть тренування, оскільки спочатку ноги дещо втомлюються (приблизно те ж
відчуває космонавт, який повертається зі стану невагомості у природне середовище), бо з дитинства
наші ноги звикли до звичайного взуття, яким суттєво ослаблені. Для споживачів, які з певних причин, наприклад через жорсткі вимоги до гардеробу,
неможливість переламати власні психологічні
уявлення тощо, не здатні собі дозволити використання “антивзуття”, ASICS пропонує спеціальні
устілки, які певною мірою виконують ті ж функції.
Розробивши “антивзуття”, ASICS наголошує на
особливостях його використання, отриманих при
дослідній експлуатації. Зокрема, після одягання
“антивзуття” виникає відчуття, немов людина втрачає опору під ногами, оскільки до підлоги торкається лише середня частина підошви і, відповідно,
стопи, а при ходьбі стопи злегка перекочуються
вгору-вниз. Така конструкція взуття змушує людину незначно погойдуватися при ходьбі і навіть при
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стоянні на місці. Завдяки незвичайній підошві й
м’якій поліуретановій вставці у людини виникає
відчуття ходьби босоніж по пухкій поверхні. Тому
вчені ASICS рекомендують поступову адаптацію до
“антивзуття”: протягом місяця ходити у ньому
приблизно по 15 хв. щодень день, потім – по півгодини і лише після цього – довше. Особливо вчені
наголошують, що після кількох місяців використання “антивзуття” зайва маса тіла зменшується,
стегна стають стрункішими і відбувається ще низка
індивідуальних позитивних змін.
У процесі аналізу діяльності науково-дослідних
установ ми встановили, що розробкою взуття
сьогодні займаються у NASA, де, як стверджують
фахівці, з використанням космічних технологій створена особлива модель кросівок.
Підошва у такому взутті (рис. 3) округла,
дещо нагадує популярні на Сході опанки, але містить додатково вмонтовані опукРис. 3. Кросівки в
лі подушечки, наповстилі скафандрів
нені повітрям, щоб
NASA
ноги при ходьбі оптимізували баланс навантажень. Зокрема, вчені стверджують, що при
ходінні у такому взутті навантаження на сідничні
м’язи зростає приблизно на 30%, а на литкові й
стегнові – на 10% (рис. 3).
Кентон Лі, вчений
однієї з дослідних установ, створив конструктивно просте і практичне
взуття
для
дітей, у якому можна
збільшувати
розмір
(рис. 4). Це дозволяє
дітям у найбідніших
регіонах
планети
Рис. 4. Взуття, що
використовувати одну
змінює розмір
пару взуття кілька
років поспіль. За словами вченого, його
винахід спрямований на вирішення актуальної
проблеми
забезпечення
взуттям
дітей
у
найбідніших регіонах планети, де налічується
близько 300 млн. тих, хто взагалі не мають взуття, і
набагато більше таких, кому взуття замале за
розміром, і всі ці діти без взуття отримують більше
травм стоп, ушкоджень паразитами тощо. Це взуття
коштує $10 і, за задумом вченого, може змінити
життя мільйонів людей в усьому світі, оскільки
кошти на нього надають благодійні організації.
Перспективним на ринку вважається взуття моделей RIDER, Grendha, Ipanema, виготовлене за
технологіями прямого впорскування бразильською
компанією Grendene із полівінілхлориду (PVC) і
спіненого EVA, які, зокрема, забезпечують гнучкість і прозорість виробів. Усі вихідні матеріали
фабрика виготовляє на власних потужностях і наго-

лошує, що взуття з EVA, порівняно з аналогами з
інших матеріалів, забезпечує максимум зручності й
комфорту для споживача за рахунок незначної маси. Крім цього, у виробництві взуття використовують спінювання структурних елементів із пластику і спеціальні системи амортизації, які абсорбують удар та пом’якшують зіткнення стопи і поверхні при ходьбі, та безшовні технології, які забезпечують адаптацію поверхні устілки до ступні та
практично захищають її від натирання. Виробники
стверджують, що завдяки такій концепції виробництва RIDER забезпечує стопам такий же комфорт, як професійне спортивне взуття і, незважаючи на незначну масу, має значну зносостійкість та
відмінну гнучкість.
У лабораторії RIDER Lab розроблено матеріал
Flexpand, який має структуру мікрокамер, наповнених повітрям. Побудована на його використанні
однойменна технологія виробництва дозволяє отримати гнучке, зносостійке, легке і комфортне взуття,
яке надзвичайно просте у догляді, зокрема шляхом
прання. За кілька років технологія RIDER отримала
понад 70 варіантів розвитку, багато з яких мають
статус ноу-хау. Наприклад, система вентиляції
AirFit 360 базується на циркуляції повітря на 3600
довкола стопи і забезпечує її охолодження за
рахунок спеціальної комбінації отворів в устілці,
підошві й матеріалі верху літнього взуття.
Проведений нами
аналіз тенденцій моди
показав, що провідні наукові заклади незмінною
тенденцією
у
виробництві дитячого
взуття
вважають
імітування
стилів
взуття для дорослих
(рис. 5). У створенні
Рис. 5. Модне
нових колекцій взуття
дитяче взуття
для дітей дизайнери
сезону 2016 р.
оголосили, що у сезоні
“Весна-літо 2016” воно
має бути максимально яскравим і зручним, а тому
єдиним, чого необхідно уникати, вважають вузькі
носи,
які
перешкоджають
нормальному
формуванню дитячої стопи. “Яскравість” взуття
для дітей забезпечують яскраві фарби весняних і
літніх тонів, барвисті квіткові принти, витончений
декор, наближеність до спортивного стилю.
Абсолютною новинкою на ринку взуття має
стати масове виробництво у 2016 р. компанією
“Nike” взуття, яке “самозашнуровується”
(рис. 6). Фактично
вироблене взуття побудоване на прототипі кросівок із самозатягувальними шнурками з фільму “Назад
у майбутнє 2” й отримало назву Nike Air
Рис. 6. Кросівки
Mag. Воно має звиNike Air Mag
чайну систему шнур-
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ків, інтегровану в оригінальний дизайн, який став
“немеркнучим маяком поп-культури”. Фактично
виробники взуття спочатку створили дещо для
фантастики, а потім зробили це фактом,
розробивши нову технологію на благо всім
споживачам. Цікаво, що для даної моделі створено
відповідний рекламний текст: “Коли ми уявляємо
майбутнє, то тим його і породжуємо. Взуття, яке
забезпечує Вам комфорт і підтримку, відчуває Вас і
підлаштовується під Вас – тепер буквально за
рогом від Вас”.

5. Сайт http://corp.asics.com/en/. – Режим доступу: http://corp.asics.com/ en/press.
6. Антиобувь тренажер для ног [Електронний р
есурс] : сайт HYPERLINK "https://www.facebook.
com" https://www.facebook.com. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/shoesholl/posts/788257281
229609:0.
7. Сайт http://hitech.vesti.ru/. – Режим доступу:
http://hitech.vesti.ru/news/ view/id/7920.
8. Сайт http://24tv.ua/. – Режим доступу: http://
24tv.ua/nike_vipustit_krosivki_z_nazad_u_maybutnye
_marti_makflay_vzhe_primiryav_n622898.
9. Сайт http://blog.bastion-ua.com/. – Режим доступу: http://blog.bastion-ua.com/modni-tendentsiyi-vdityachogo-vzuttya-sezonu-vesna-lito-2015/.

Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Наукові дослідження у
провідних науково-дослідних установах світу спрямовані на розширення асортименту і споживних
властивостей взуття за рахунок розробки нових
матеріалів (Flexpand), конструкцій (взуття, що
змінює розмір; “антивзуття”; взуття, що “самозашнуровується”) і естетичних властивостей (взуття“скафандр”, дитяче взуття “дорослих” фасонів).
Викладений матеріал буде використано для
формування вітчизняного асортименту і надання
йому нових споживних властивостей.
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РОЗРОБКА ВИМОГ ДО СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ТУРИСТИЧНОГО ВЗУТТЯ
Анотація. Розкрито проблеми класифікації сучасного ринкового асортименту взуття. Результатами літературних даних обґрунтовано, що побудову номенклатури групового, видового і внутрішньовидового асортименту окремих сегментів вітчизняного ринку взуття (туристичного, спортивного та
ін.) доцільно базувати на чинному переліку видів спорту за правилами “Єдиної спортивної класифікації
України Міністерства України у справах молоді і спорту” та відповідних міжнародних класифікаціях.
Здійснено товарознавчу характеристику споживних властивостей туристичного взуття з використанням принципів львівської школи товарознавства взуття. Зокрема, розробку вимог споживачів до цього
взуття здійснено на окремих рівнях у межах трьох класів в системі “взуття–споживач–навколишнє
середовище”. Наведено приклади використання інновацій у сфері виробництва туристичного взуття для
забезпечення вимог споживачів до нього.
Ключові слова: туристичне взуття, товарознавство, вимоги споживачів, споживні властивості, інновації.
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DEVELOPMENT OF REQUIREMENTS TO CONSUMER PROPERTIES
OF HIKING FOOTWEAR
Abstract. The problem of modern market classification of footwear range has been discussed. According to the
results of published data it was proved that the creation of new item group, specific and intraspecific assortment of
individual segments of the domestic footwear market (travel, sports, etc.) is to be based on the current sports list
according to the rules of “Unified Sports Classification of Ministry on Affairs of Youth and Sports in Ukraine” and the
relevant international classifications. The commodity characteristic of hiking footwear consumer properties was given
according to the principles of Lviv Footwear Commodity Science School. In particular, the development of consumer
requirements to this footwear has been done on separate levels within the three classes in the "footwear–consumer–
environment" system. The examples of the innovations use in the production of hiking footwear to meet the consumers
demands have been showed.
Keywords: hiking footwear, commodity science, consumer demands, consumer properties, innovation.
Постановка проблеми. Тенденція підвищення
попиту на взуття не лише для повсякденного і домашнього вжитку, а й для виконання різних видів
робіт, активного відпочинку, занять спортом тощо є
передумовою зростання вимог споживачів до його
асортименту і споживних властивостей. Тому на
ринку взуття у регіонах пріоритетного розвитку ту-

ризму (Карпатська, Поліська рекреаційні зони)
особливої актуальності набуває науково-практична
проблема формування оптимального асортименту
туристичного взуття для максимального задоволення потреб усіх груп його споживачів.
Відомо, що туризм як вид активного відпочинку має низку класифікаційних ознак. Зокрема, його
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форми та види чітко визначені не лише у відповідних літературних джерелах, але й в Законі України
“Про туризм”. Тому перед товарознавством виникла об’єктивна необхідність системного дослідження споживних властивостей туристичного взуття
конкретного призначення (для певних форм та видів туризму), виходячи з умов його експлуатації
тощо [1; 2]. Оскільки туристичне взуття відповідно
до чинного стандарту на класифікацію спортивного
взуття поділяють за сезоном використання (для літніх туристичних походів і для зимових туристичних походів) [3], то актуальними є не лише розробка і системне дослідження вимог споживачів до
властивостей означених груп взуття, але й гармонізація його класифікаційних ознак як об’єкта товарознавчих досліджень [4].

Постановка завдання. Метою статті є формування номенклатури та розробка вимог споживачів
до властивостей туристичного взуття у межах трьох
класів (біологічні, утилітарні, соціальні), а також
обґрунтування взаємозв’язку ієрархії номенклатури
означених показників взуття для туризму, його
стандартної класифікації та призначення для певних форм і видів туризму.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Базуючись на фундаментальних принципах товарознавства взуттєвих товарів [6], відповідно до яких
вимоги споживачів до взуття формуються залежно
від його функцій, вимоги до споживних властивостей необхідно розглядати у системі “взуття–стопа–
середовище використання” та у межах трьох класів:
біологічного, утилітарного і соціального.
Такий підхід передбачає комплексний аналіз
властивостей на окремих рівнях. М. К. Кушнір,
М. С. Беднарчук, І. І. Половніков виокремлюють
такі рівні у межах біологічного класу: морфологічний (анатомічний); біомеханічний, фізіологічний,
психофізіологічний; у межах утилітарного класу –
антропометричний, функціональний, ергономічний;
у межах соціального класу – соціально-економічний і соціально-психологічний [7-9]. Виходячи з
цього, характеристику споживних властивостей
туристичного взуття ми здійснюємо на окремих
рівнях у межах означених класів.
Відомо, що важливою складовою частиною призначення взуття є забезпечення нормального функціонування нижніх кінцівок під час стояння і пересування, яке забезпечується відповідністю взуття
морфологічним властивостям стопи, особливостям
функціонування, розмірам тощо [6]. Зокрема, при
невідповідності взуття розмірам і формі стопи остання може деформуватися і рівень такої деформації залежить від особливостей морфології (наприклад, будова колінного суглобу впливає на напрям його руху і напрям стопи в цілому під час опускання на
опору) та особливостей конструкції взуття, яке використовується для певного виду туризму (рис. 1).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у розвиток наукових основ формування асортименту і споживних властивостей взуття
для занять спортом і активного відпочинку зробили
наукові праці С. П. Александрова, М. С. Беднарчука, Д. Б. Гурфінкеля, В. М. Заціорського, А. М. Лапутіна, І. І. Половнікова та ін. [5]. Результати наукових досліджень означених авторів спрямовані на
розробку технологій виготовлення окремих видів
взуття, окремих показників його властивостей, формування сучасної бази наукових даних про особливості використання взуття, дослідження біомеханічних характеристик рухів нижніх кінцівок тощо.
Завдяки працям вказаних авторів та результатам
інших наукових шкіл у науковій літературі є значна
кількість інформації щодо проектування, виготовлення й оцінювання туристичного взуття класичного асортименту. Проте комплексні товарознавчі
дослідження сучасного ринкового асортименту
взуття для окремих форм та видів туризму, які передбачені Законом України “Про туризм” [2], та
оцінювання особливостей його споживних властивостей через призму задоволення потреб споживачів сьогодні практично відсутні.

Рис. 1. Вплив морфології тіла людини на опускання стопи на опору [10]
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Аналіз рис. 1 показує вплив морфологічних
особливостей нижніх кінцівок на взуття та підтверджує необхідність дослідження на всіх рівнях
біологічного класу системи “взуття–стопа–опора”.
На нашу думку, означений взаємозв’язок є передумовою не лише уникнення деформації стопи споживача за рахунок раціональної конструкції взуття,
але й забезпечення його правильної осанки, пересування тощо. Тому в туристичному взутті одними з
важливих вимог споживачів ми вважаємо:
 оптимізування внутрішньої форми взуття для
окремих статево-вікових груп споживачів, яка забезпечується антропометричною відповідністю взуття
і розглядається у межах утилітарного класу та не
порушує правильне взаємне розташування кісток,
суглобів, м’язів, зв’язок, куполів і тканин стопи
[11];
 захист гомілковостопного суглобу й уникнення травматизму сухожилля за рахунок особливостей конструкції туристичного взуття, а саме:
взуття повинно мати високі берці й надійно утримуватися на стопі за рахунок шнурівок (рис. 2) –
шнурування від місця закінчення носкової частини
до верхньої частини берців.

А

ристик центру тяжіння при використанні взуття за
призначенням; об’єктивних показників оцінювання
ступеня зручності взуття і впливу на загальний стан
людини [12-13] (рис. 3).

Рис. 3. Вплив взуття на біомеханічні властивості
стопи
А – зведення носково-пучкової частини стопи
всередину;
Б – розведення носково-пучкової частини стопи в
сторони;
В – паралельний рух обох стоп (непорушені
біомеханічні властивості стоп).
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Рис. 2. Взуття з елементами регулювання внутрішньої форми взуття та додаткової фіксації стопи

Ми вважаємо, що на морфологічному рівні
формуються ті чинники, які в подальшому впливають на формування властивостей на біомеханічному та фізіологічному рівнях і в комплексі формують систему ергономічних вимог до взуття. У
свою чергу, ергономічні вимоги ми розглядаємо як
одні з найвагоміших для туристичного взуття, оскільки його використання передбачає тривалу безперервну інтенсивну експлуатацію в специфічних
умовах.
Відомо, що важливим внеском біомеханіки у
формування споживних властивостей спортивного
взуття є забезпечення рівня його захисної здатності,
зручності та спрямування на вдосконалення спортивної майстерності. Тому на біомеханічному рівні
відповідними вимогами до туристичного взуття ми
вважаємо оптимізування за рахунок взуття біомеханічних властивостей стопи, що передбачає вивчення і врахування впливу даного взуття на особливості переміщення тіла людини під час його використання; особливості зміни основних характе-

Реалізацію такої вимоги ми вважаємо необхідною через значну тривалість туристичних походів,
які переважно відбуваються у некомфортних умовах. При цьому належний рівень біомеханічних
властивостей у туристичному взутті ми пропонуємо забезпечувати за рахунок творчого використання інновацій. Зокрема, використання ортопедичних
устілок дозволить забезпечити у туристичному
взутті збалансований ефект: зменшення навантаження на спину і колінні суглоби; фіксація правильного анатомічного положення стопи у взутті;
підтримка поздовжнього склепіння стопи; запобігання ударним навантаженням в п’ятковій частині
стопи за рахунок використання спеціальної вставки
“антишок” [14].
На рис. 3 зображено вплив взуття на окрему
біомеханічну властивість стопи – рух при опусканні на опору при ходінні по рівній упорядкованій поверхні (асфальт, підлога тощо). Це дозволяє певною
мірою передбачити зростання інтенсивності анало-
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гічного впливу на стопи в специфічних умовах
експлуатації (наприклад, гірський туризм).
Ми вважаємо, що забезпечення фізіологічних
вимог у туристичному взутті є передумовою формування високого рівня його психофізіологічних
властивостей, зокрема сприятливого сприйняття
взуття органами чуття споживача (наприклад, відсутність сторонніх запахів, що забезпечується використанням якісних матеріалів тощо). Таким чином,
психофізіологічні властивості ми розглядаємо як
такі, що комплексно задовольняють психологічні та
фізіологічні потреби споживача і спрямовані на
забезпечення рівня його комфорту при експлуатації.

Тіло людини

Тепловий ефект
(утримує тепло) тіла)

мірної вологи, оптимальні температурні умови, відсутність ефекту “вакууму” – забезпечує потрібний
рівень теплозахисних, вологообмінних, вологозахисних, санітарно-технічних, санітарно-мікробіологічних вимог до туристичного взуття, запобігає розвитку мікроорганізмів, грибків тощо.
В якості прикладу на рис. 4 подано інновацію –
систему 150g 3M Thinsulate TM Ultra, яку використовують за кордоном у сучасному туристичному
взутті для забезпечення його ергономічності за рахунок бажаного рівня теплозахисних, вологообмінних, вологозахисних властивостей та паропроникності [10].

Утеплювач з волокон Thinsulate TM
Ultra
Випаровування
вологи

Волокна Thinsulate під мікроскопом

Тканина

Рис. 4. Система 150g 3M Thinsulate TM Ultra

Оскільки складовою частиною вимог до ергономічних властивостей туристичного взуття є санітарно-гігієнічні, то їх розгляд ми пропонуємо на
фізіологічному рівні для забезпечення санітарнохімічних, електростатичних і санітарно-мікробіологічних вимог. Зокрема, ми вважаємо, що використання матеріалів із високим рівнем гігієнічних та
естетичних властивостей у туристичному взутті
забезпечать комплекс вимог до нього на ергономічному рівні в межах утилітарного класу, а також на
соціально-психологічному рівні в межах соціального класу. При цьому комплекс показників ергономічних властивостей туристичного взуття на
даному рівні ми також плануємо забезпечити шляхом використання окремих інновацій, які формують
оптимальний мікроклімат стопи при експлуатації
даного взуття [15]. Наприклад, забезпечення оптимального мікроклімату стопи у конструкції туристичного взуття можливе за рахунок використання
спеціальних матеріалів, мембран тощо, які створюють повітряні прошарки та водонепроникний
“дихаючий” бар’єр; завдяки цьому стопа залишається не стиснутою надмірно та сухою не лише за
рахунок відсутності намокання ззовні, але й через
забезпечення паропроникності (видалення парів
поту, які виділяє стопа). Таким чином, оптимальний мікроклімат стопи у взутті – відсутність над-

Зокрема, дана система передбачає використання тінсулейту – сучасного високотехнологічного
утеплювача (синтетичний нетканий матеріал, що
складається з найтонших волокон, які з’єднуються
між собою), замінника синтепону, який був розроблений у межах космічної програми – виготовлення
костюмів для космонавтів. Суттєвими перевагами
тінсулейту над іншими видами утеплювачів є:
 теплозбереження; забезпечується за рахунок
величезної кількості найтонших волокон, які утворюють безліч повітряних пор; оскільки повітря має
найнижчу теплопровідність, то збільшення його
об’єму пропорційне збереженню тепла (за даним
показником тінсулейт перевершує навіть натуральний пух);
 легкість; забезпечується за рахунок того, що
волокна, з яких складається тінсулейт, тонші, ніж
людське волосся, у десятки разів і навіть їх величезна кількість на одиницю об’єму надмірно не
впливає на збільшення маси полотна;
 еластичність; забезпечена способом виробництва і властивостями волокна тінсулейт, зокрема
матеріал із тінсулейту, набуває практично будь-якої
форми, не втрачаючи своїх показників;
 безпечність; забезпечується за рахунок того,
що тінсулейт не горить, а лише плавиться, не виді-
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ляє у повітря шкідливих речовин навіть при сильному нагріванні;
 екологічність; забезпечується за рахунок того, що тінсулейт відповідає вимогам європейських
стандартів із екологічної безпечності, не накопичує
на поверхні волокна пилу і не створює сприятливе
середовище для мікроорганізмів, що, як наслідок,
забезпечує його гіпоалергенність;
 гігроскопічні (вологостійкість і повітропроникність); забезпечується за рахунок того, що тінсулейт не створює бар’єр для повітря, дозволяє
шкірі нормально “дихати”, запобігає підвищеному
потовиділенню;
 зносостійкість; забезпечується завдяки однорідній структурі й міцному з’єднанню волокон,
матеріал зберігає вихідну форму і щільність при
експлуатації й навіть після гарантійного терміну.
Вищеописані властивості американського утеплювача в основному формуються за рахунок особливостей технологічного процесу [10].
Аналізуючи описану вище систему, слід відзначити, що використання цих інновацій, крім ергономічних вимог, забезпечує окремі вимоги на функціональному рівні (оскільки теплозахисні, вологозахисні та вологообмінні властивості забезпечують
і функціональність, і ергономічність взуття) та окремі вимоги на соціально-економічному рівні в межах соціального класу, які формують показники надійності, зокрема зносостійкість та збереженість
[16-17].
Враховуючи дуже специфічні умови експлуатації туристичного взуття, (наприклад, гірський туризм), особливо актуальним, на нашу думку, є забезпечення амортизаційних і протиковзких властивостей даного взуття. Ми вважаємо, що вони повинні розглядатися на функціональному рівні в
межах утилітарного класу та забезпечуватися за рахунок використання інновацій типу спеціальних
вставок “антишок”, устілок, вкладишів та матеріалів для виробництва підошов, які мають підвищену
гнучкість та хороше зчеплення з поверхнею [18-19].
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УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ІГРАШКА: МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ
ВИРОБІВ НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ
Анотація. У статті розглянута одна з національних іграшок – лялька-мотанка як продукт народних
промислів і ремесел України. Показана її художня цінність, що виконує пізнавальну, комунікаційну та
естетичну функції, а за своїм конструктивним вирішенням, іконографією, декоративним оформленням
слугує елементом органічного засвоєння місцевих та загальнонаціональних традицій. Підкреслена важливість для України розвитку експорту продукції творчих індустрій, яка є однією з вагомих статей доходів
переважної більшості країн світу. Сформульований висновок про доцільність подальших досліджень та
популяризації народної ляльки-іграшки через вивчення її історії, етнографії, особливостей та матеріалів
виготовлення, специфіки використання у виховній практиці та поширення української народної культури
через популяризацію національних виробів народної творчості.
Ключові слова: національна традиція, мистецтво, іграшка, народна іграшка, лялька, лялька-мотанка.
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UKRAINIAN NATIONAL TOY: PAST AND PRESENT OF FOLK
CRAFTS PRODUCTS
Abstract. The article deals with one of the national toys – doll-motanka as a product of folk crafts and skills of
Ukraine. Shown its artistic value, performing the cognitive, communicative and aesthetic functions and in its
constructive solution, iconography, decorative design serves as an element of organic mastering of local and
national traditions. The author underlines the importance for Ukraine of export of creative industries products,
which is one of the significant articles of income of most countries in the world. Formulated a conclusion about
the feasibility of further research and popularization of folk doll-toy through the study of its history, ethnography,
features and materials of making, the specifics of use in educational practice and dissemination of Ukrainian folk
culture by popularizing national folk art products.
Keywords: national tradition, art, toy, folk toy, doll, doll-motanka.
Постановка проблеми. Слова відомого українського політичного діяча, історика та публіциста
В’ячеслава Липинського “без традиції нема культури, без культури нема нації”, написані у відомих
“Листах до братів-хліборобів …” ще у 1926 р. [1], і
тепер, майже через сто років після опублікування,
не втратили своєї актуальності.
Сьогодні народні промисли і ремесла розглядаються як важлива художня цінність, що виконує
численні функції: пізнавальну, комунікаційну, естетичну тощо [2]. Народні промисли і ремесла
збагачуються новими аспектами естетичного звучання, їх змістовна краса потрібна людині, а в наш
час зростає його художньо-культурна цінність.
Вироби народних промислів і ремесел є стійкою системою створення образів, естетичних уявлень, історично сформованих у певному середовищі. Основне у традиціях народних промислів і
ремесел – матеріал, техніка його обробки, характер
виготовлення предметів, а також принципи і прийоми втілення образу. Вирішальну роль відіграють

художні особливості сюжетних зображень, форми
виробів, орнамент, виражені живописними, пластичними або графічними засобами. Залежно від характеру взаємозв’язків ці фактори формують специфічні риси окремих видів мистецтва [3]. В історичному аспекті відбувається постійний процес відновлення і розвитку традицій, але принципи, особливості художньої форми у мистецтві народу зберігаються віками, традиції відображають ту якість,
яку називають класикою мистецтва.
Народні промисли і ремесла є особливо цінними для виховання та розвитку дитини. Вони з усією
переконливістю доводять, що найбільших успіхів
досягає той, хто вміло поєднує теорію і практику,
яка базується на досвіді вивчення основ мистецтва.
Враховуючи особливу сенситивність, підвищену
почуттєво-емоційну сприйнятливість, можна зробити висновок, що молодший віковий період є найбільш сприятливим для залучення до вивчення національної спадщини – творів українського народного мистецтва, які акумулюють культурні здобут-
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ки народу, синтезують універсальну можливість розвитку естетичного сприйняття, стимулюють оцінну
та творчу діяльність.
Одним із ефективних засобів формування творчої активності особистості дитини є різновид українського народного мистецтва – іграшка, оскільки вона є
відтворенням у тій чи іншій спрощеній, узагальненій та систематизованій формі предметів і явищ
життя й діяльності суспільства.

період історично сформувалися три найбільші регіони виготовлення забавок: Подніпров’я, Поділля і
Прикарпаття, а в їх межах утворилися провідні
осередки. Протягом тривалого часу тут формувалися місцеві стильові особливості.
Народні керамічні, дерев’яні та плетені іграшки
були переважно побічним промислом у системі
основного виробництва – гончарства, художнього
деревообробництва чи плетіння виробів. У селах
Подніпров’я, де виготовляли з дерева на продаж
різноманітні побутові речі, оздоблені різьбленням,
водночас створювали їхні маленькі моделі, що відрізнялися від справжніх лише масштабом. Наприклад, на Полтавщині у XIX ст. виточували і витісували іграшкові тачівки, товкачики, рублі, оздоблені
різьбленням (рис. 2а).
Серед іграшок Подніпров’я кінця XIX ст. також
трапляються оригінальні дерев’яні кухлики для зачерпування рідини, які загальним обрисом нагадують качечку. Окрему групу утворюють механічні

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Іграшки – це галузь українського народного мистецтва, що об’єднує вироби з кераміки, дерева, лози,
соломи, паперу та ін. Іграшка при всій своїй різноманітності й багатофункціональності залишається
важливим засобом виховання дітей. Саме через
спрощені іграшки-знаки дитина пізнає світ, навчається мислити узагальненими поняттями та яскравими образами, врешті вона приєднується до одного з джерел народного мистецтва.

Рис. 1. Взірці народної української іграшки XVIII–XIХ ст. [5]

Питання дитячих іграшок досліджували історики, етнографи, фольклористи, педагоги. Видатний
етнограф, перший збирач і дослідник української
народної іграшки, священик М. Грушевський дослідив іграшку в контексті вивчення дитини у звичаях і віруваннях українського народу. Відоме також одне з сучасних фундаментальних досліджень
української народної ляльки у працях етнографа
О. Найдена [4]. Л. Герус розглядає українську народну іграшку як явище культури та вид декоративно-прикладного мистецтва, з’ясовує її витоки,
окреслює засади художньої виразності, визначає
вузьколокальні та загальноетнічні риси [5].
Від давніх українських іграшок XIV-XVIII ст.
майже нічого не збереглося. До нас дійшли переважно керамічні й дерев’яні зразки, датовані XIX ст. –
“глечик”, “коник”, “цапок”, “пташка”, “трійнята”
тощо (рис. 1).
Розквіт кустарного іграшкового промислу в
Україні припадає на середину XIX ст. Саме у цей

а

забавки з рухомими елементами – вирізані фігурки
попарно з’єднаних планками ведмедів, ковалів, ткачів, теслярів, що “працюють” унаслідок руху планок (рис. 2б).
На Прикарпатті відомими осередками продукування іграшок з дерева були села Ілінці, Прутів,
Тростянець, Річка Івано-Франківської області, Мервичі, Вільшаниця, Наконечне та передмістя Яворова Львівської області. Яворівські столяри у XVIII
– на початку XX ст. виготовляли різноманітні візочки з драбинками (візок-“драбиняк”), з одним або
двома силуетно вирізаними кониками на передній
частині основи (рис. 2в). Були популярними іграшкові меблі, музичні інструменти та ін.
Глиняні забавки майже в усіх гончарних осередках виробляли переважно жінки і діти гончарів
для власних потреб, а з окремих центрів (села Опішня, Бубнівка, Адамівка, Вишнівець, Стара Сіль та ін.)
іграшки вивозили на ярмарок. У кожному осередку
формувалися традиції як у ліпленні форми, так і в
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Рис. 2. Взірці народної української іграшки кінця XIХ – початку ХХ ст. (Джерела: http://aboutukraine.com/index.php?text=439 та [5])
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розписі. Подільські майстри налагодили випуск свищиків у вигляді коників, баранців, півників (рис. 2г).
Близькими до керамічних іграшок були пластичні вироби з сиру (села Брустори, Річка, Снідавка, Шепіт Івано-Франківської області) у вигляді коників, оленів, кіз (рис. 2д), пташок та ін. У багатьох
осередках плетіння з лози, рогози і соломи виготовляли кошики для дорослих і дітей. В Україні іграшки виробляли не тільки з твердих і пластичних матеріалів, а також із лози, соломи, рогози, повісма, довгої трави. Для виготовлення саморобних іграшок
використовували тканину, кольоровий папір, картон.
Найбільш поширеною іграшкою для сільських
дітей були чудернацькі солом’яні ляльки з перев’язаною головою і талією та довгими руками. Керамічні ляльки переважно мали під пахвою пташку
(рис. 3а) або тримали у руках немовля (рис. 3б).

а

Тому нашим завданням було дослідження одного з найбільш цікавих і загадкових різновидів виробів народних промислів України – “ляльки-мотанки”, її виховного, розвивального та культурного
значення.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Іграшка як створений дорослими для розвитку дітей предмет культури має освітнє і виховне значення лише тоді, коли використовується за призначенням. Дитина повинна розуміти іграшку, хотіти з
нею творчо діяти. Щоб іграшка, як і гра, була супутником дитинства, людство весь час удосконалювало її. Іграшка так чи інакше завжди була пов’язана з грою. Як і гра, вона є відображенням своєї епохи. Історія іграшки є невід’ємною частиною історії
культури суспільства. Для кожної історичної епохи
характерні свої іграшки, оскільки розвиток матеріальної основи суспільства, його духовної культури позначається не лише на змісті дитячих ігор, а й
на тематиці та формах іграшок [6].
В наш час у світ дитячої гри впевнено і владно
входять комп’ютерна техніка та ІТ-технології, а
сучасний ринок товарів для дітей пропонує найрізноманітніший іграшковий асортимент виробів. Традиційна народна іграшка, зроблена з природного
матеріалу, на перший погляд проста і примітивна,
але сповнена позитивної енергії, любові, ніжності,
тепла, втрачає буденну ужитковість.
Гра з лялькою – одна з початкових форм прилучення дитини до практичного життя, до пізнання
нею світу. Ідея наслідування, закладена в ляльці,
відкриває перед дитиною великий простір для розігрування ролей, створення наслідувально-ігрових
ситуацій, близьких до реального життя дорослих. У
наш час потреба в дитячій грі проявляється ще
сильніше, ніж у минулому. Практика спостережень
засвідчує той факт, що дитина охочіше грається з
предметами, які за своєю умовністю мають досить
віддалену людиноподібність, ніж із більш-менш
“натуралізованими” купованими ляльками [7]. Щодо
цього саме народні побутові ляльки виявляють якнайкращу пристосованість до гри, здобуту практикою та досвідом багатьох поколінь. Водночас вони
за своїм конструктивно-пластичним вирішенням,
іконографією, декоративним оформленням слугують для дитини найпершим і найціннішим елементом органічного засвоєння місцевих та загальнонаціональних традицій.
Образ людини – лялька – є одним із центральних в українській народній іграшці. Ляльки створювалися й існували у традиційному середовищі, їх
не прагнули наділити реальними рисами, акцентуючи лише на суттєвому. Лялька як зображення
жіночого божества, предка вважалась оберегом дитини. Ігри з ляльками особливо заохочувались,
оскільки віщували добробут і прибуток у родині,
зокрема появу в ній нового члена. В окремих місцевостях таких ляльок називали “магодзами”.
Перша лялька з’явилася майже сім тисяч років
тому – коли люди почали переходити до осілого способу життя. Дослідники вважають, що в Україні епоха ляльки співпадає з часом зародження трипільської
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Рис. 3. Стародавня (а) та сучасна (б) керамічні ляльки
(Джерела: там же)

Виріб “жінка з птахом” був поширений у багатьох видах народного мистецтва слов’ян та інших
народів і мав надзвичайно глибокі міфологічні корені. Окрім того, лялька з найдавніших часів вважалась одним з елементів шлюбної магії, адже вона
супроводжувала дівчину в подружнє життя, сприяла, за повір’ям, народженню дітей і т. ін.
Постановка завдання. Народна іграшка є специфічним витвором. Вона мусить мати пізнавальну
цінність для дитини, відображати явища реального
світу в доступних їй формах. Народна іграшка повинна не тільки нести інформацію, а й бути естетичною, втілювати оригінальну ідею. Використання її у дитячому садку, сім’ї збагачує, урізноманітнює ігрову діяльність дітей, розширює сферу пізнання світу і свого народу, розвиває традиційні для
національної, господарської, побутової культури
навички. Дитина сприймає народну іграшку і як
витвір мистецтва, що сприяє її духовному збагаченню. Отже, народна іграшка дає дитині те, чого не
може дати сучасна іграшка. Існуючи поряд, вони
доповнюють одна одну.
Серед народних іграшок яскраво вирізняється
народна лялька. Дослідження народних ляльок у
сучасних умовах пов’язане зі значними труднощами, оскільки в селах і містах України вони майже
не збереглися. Порівняно невелика їх кількість, що
відноситься переважно до 1910-1930-х рр. минулого сторіччя, експонуються в музеї іграшки в Загорську під Москвою (Російська Федерація). Там вони
фігурують в основному як ляльки з України.
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культури, яка сприяла розвитку цілої лялькової епохи. Підтвердженням цьому є традиції, сакральне значення яких збереглося до наших часів: ляльки-опудала спалюють у дні зимового та весняного рівнодення. До того ж, лялька-мотанка пов’язана з усіма
аграрними святами. Її роблять на Колодія, наприкінці Масниці (в цей час на Київщині спалюють солом’яну ляльку як уособлення зими), на Івана Купала (уособлення літа) спалюють ляльку Марену.
Для виготовлення ляльок до тканини також додавали клаптики шкіри, клоччя (конопляне клоччя),
мотузки, “коси” та качани кукурудзи, солому, суху
траву, очерет, липовий луб, кору, дерево, глину, сир.
Такі ляльки не шкодили здоров’ю дитини, вони розвивали естетичний смак, духовний світ, прищеплювали любов до сімейних традицій, рідного краю,
рідної природи. Вони є символом, насиченим позитивною енергією. В українській традиції така іграшка уособлювала життєдайні сили: родючість ниви,
плідність домашньої худоби, продовження роду.
Найчастіше домашню ляльку виготовляли з
найдоступніших матеріалів саме для дівчаток: з
сіна, залишків ниток, клаптиків тканини, всього, що
було під рукою. Цікавим є те, що мотанки виготовляли й чоловіки, оскільки вважалися очільниками
роду і саме їм доручали це важливе і відповідальне
завдання. Причому ляльок-хлопчиків не робили,
лише дітей у сповитку, дівчат та молодиць. Лялька
була не просто іграшкою. Мати виготовляла її та
клала у колиску до немовляти як оберіг від хвороб,
оскільки лялька сприймалася як жива істота та
дарунок, що оберігав життя людини. До того ж, раніше вважали, що дитину виховує не бабуся чи мама, а саме лялька. Коли дитина підростала, мотанку
спалювали десь подалі від обійстя.

трави або хліба і перев’язували ниткою, надаючи
таким чином круглої форми. Інші частини – руки,
ноги, тулуб – спеціально не позначували. Не шили
також вбрання. Його створювали, намотуючи шматки
тканини на обвислі кінчики полотнини.
Ганчір’яні ляльки були також із основою, яка
імітує фігуру людини. Її шили з тканини й наповнювали шматинами, сухим зіллям, сіном, вирізували чи виточували з дерева. В кожному разі на основу надягали спеціально пошитий стрій. До особливих іконографічних рис українських ганчір’яних
ляльок належить порожнє, без акцентування будьяких рис, обличчя. Деталі обличчя ляльки не зображували, бо вважалося, що через очі в неї може вселитися душа дитини або іншої людини. Обличчя прикрашали хрестом – символом життя. Хрести були
найбільш вражаючою деталлю – набрані з різноколірних ниток, накладених і переплетених таким чином, що на розхресті утворювався квадрат або ромб.
Іноді риси обличчя розмальовували сажею з
печі або вишивали хрестики. Значну роль у творенні художнього образу ляльки відіграє головний
убір, що вказує на її “вік” та “соціальну приналежність”: віночок, “маячки”, “волочки” – у нареченої;
очіпок, хустина – у заміжньої жінки.
І сьогодні серед розмаїття сучасних ляльок
народні ляльки з тканини є особливим видом із
неосяжною енергетикою, які цілюще впливають на
психіку й здоровий розвиток дитини. Саме тому в
наші дні вони стають все більш і більш популярними. В Україні та далеко за її межами відомі й користуються популярністю ляльки-мотанки відомих
сучасних українських майстринь: Оксани Цюпи,
Людмили Тесленко-Пономаренко, Ірини Вербицької (рис. 4) та багатьох інших.

Рис. 4. Авторські роботи майстрині народної творчості з Чорткова (Тернопільська обл.) Ірини Вербицької
(Джерело: http://about-ukraine.com/index.php?text=439)

Та, на жаль, сьогодні мистецтво плетіння ляльок із природних рослинних матеріалів практично
втрачене. Проте популярність ляльки у традиційному середовищі засвідчує те розмаїття матеріалів, із
яких її виготовляють сучасники – тканина, дерево,
глина, солома, шкіра. Найпоширеніші серед українців ганчір’яні ляльки виготовляли переважно зі
шматків одягу, що вийшов із ужитку, або залишків
тканини від шиття нового.
Ляльки виробляли намотуванням та прив’язуванням тканини без застосування голки, тому вони відомі
як вузлові. У ляльок обов’язково виділяли голову –
в шматок білої тканини накладали ганчірок, сухої

При цьому неабияку цікавість для туристів представляють твори народного мистецтва, що можна придбати в якості сувенірів. У вітчизняних та іноземних
туристів існує стійкий попит на автентичні вироби
народних майстрів, а це, своєю чергою, потребує
створення розгалуженої мережі спеціалізованих крамниць і салонів із продажу українського сувеніру.
Завершуючи, не можна не наголосити на висновках дослідників, які доводять, що перспективною формою комплексного задіяння в підприємницьку діяльність культурних ресурсів малих міст
та депресивних сільських територій є розвиток
культурних індустрій, серед яких і розвиток індуст-
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рії народних промислів, для чого вкрай потрібні як
збалансована культурна та соціально-економічна політика розвитку, так і завоювання відповідних позицій на зовнішньому та внутрішньому ринках [8].
Аналізуючи структуру світового ринку продукції творчих індустрій, слід зазначити: він сьогодні є
одним із найдинамічніших сегментів економіки як
розвинених країн, так і країн, що розвиваються.
Згідно зі звітом ООН тільки у 2008 р. обсяг світового ринку творчих індустрій за десять років зріс удвічі.
Для багатьох країн експорт продукції й послуг
творчих індустрій сьогодні є однією з головних статей доходів держави. Згідно з наведеними у звіті даними частка розвинених країн у структурі світового
експорту такої продукції становила 58% ($196,1 млрд.),
країн, що розвиваються, – 41% ($138,2 млрд.) [9].
При цьому в Україні у загальній структурі світового експорту продукція народних промислів і творів мистецтва займає частку лише у 0,14% [8].
А ще варто пам’ятати, що виготовлення ляльок
– не просто ремесло, гра. Це долучення до українських прадавніх традицій. І важливим завданням
такого незвичайного народного ремесла є спілкування матері й дитини. Шалений темп нашого
життя, на жаль, не дозволяє дорослим приділяти дітям стільки уваги, скільки вони потребують. Можливо, створення мотанки дозволить вам хоча би
півгодини побути разом, поспілкуватися.
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Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, як свідчать дослідження, лялька, яку люблять діти, не мусить бути
обов’язково зовні красивою та презентабельною.
Прив’язаність дитини до ляльки не залежить від
краси іграшки. Лялька має бути привабливою,
внутрішньо змістовною, образною, такою, що космологічно з’єднує рід і природу, історію і сучасність. Найвища краса – у маленьких невибагливих
селянських ляльках, що їх робили колись бабусі
для онуків. Українськість цих ляльок, їх сутність –
родова. Але для того, щоб зрозуміти й відчути їх,
треба або народитися в селі та зберегти в собі
чарівний дитячий світ із материнською піснею,
дідовою казкою, бабиною лялькою, або виховати й
зростити в собі культуру чутливості й любові до
всього глибокого й по-справжньому значимого, що
сягає корінням глибинних джерел народної пам’яті.
Подальші дослідження народної ляльки на
сучасному етапі вбачаємо у вивченні особливостей
ляльок, виготовлених із інших матеріалів, специфіки їх використання у практиці виховання дітей та
поширення української народної культури через подальшу популяризацію виробів народної творчості.
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НАУКОВІ ПРИНЦИПИ КЛАСИФІКАЦІЇ І ФОРМУВАННЯ
АСОРТИМЕНТУ ІНТЕР’ЄРНОГО ТЕКСТИЛЮ
Анотація. У статті розглянуто основні принципи формування, систематизації та оптимізації асортименту інтер’єрного текстилю. Наведено класифікацію і товарознавчу оцінку асортименту та властивостей текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення. Сформульовано вимоги до формування асортименту та властивостей екологобезпечних видів інтер’єрного текстилю. Визначено основні
чинники, які впливають на рівень екологічної безпечності текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного
призначення.
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SCIENTIFIC PRINCIPLES OF CLASSIFICATION AND FORMATION
OF THE INTERIOR TEXTILES PRODUCT RANGE
Abstract. The article discusses the basic principles of forming, organizing and optimizing the range of interior
textiles. The classification and commodity assessment of the range and properties of textile materials and
interior purpose products are submitted. The requirements to formation of product range and properties of
ecologically safe kinds of interior textiles are formulated. The main factors affecting the environmental safety of
textile materials and of interior purpose products are determined.
Keywords: classification, range, properties, interior textiles, textile materials and products for finishing
furniture, curtain-type textile materials and products.
Постановка проблеми. Останніми роками у
всьому світі намітилася тенденція постійного зростання обсягів виробництва та розширення асортименту різних за призначенням інтер’єрних текстильних матеріалів і виробів. Сучасний асортимент
інтер’єрного текстилю характеризується великою
різноманітністю, яка обумовлена різними способами виробництва, призначенням, волокнистим складом, будовою та обробленням полотен і виробів
інтер’єрного призначення. Основою для об’єднання
цих матеріалів у комплексі “інтер’єрний текстиль”
є їх здатність забезпечувати високий художньоестетичний рівень оформлення житлових та адміністративних приміщень в умовах постійної зміни
кон’юнктури ринку і моди на ці матеріали та вироби. Водночас відбувається постійне зростання обсягів виробництва та розширення асортименту різних
за призначенням екологобезпечних видів інтер’єрного текстилю. Варто відзначити, що в окремих
зарубіжних країнах створені й успішно функціонують спеціалізовані товарні ринки екотекстилю,

включаючи і різні за призначенням перспективні
види екологобезпечного інтер’єрного текстилю [1].
Формування оптимальної структури групового,
видового і внутрішньовидового асортименту різних
за призначенням, способами виробництва, волокнистим складом, будовою та обробленням текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення – це складне міжгалузеве завдання, успішне
вирішення якого вимагає постійної державної підтримки й участі фахівців різного профілю – технологів різних галузей текстильного виробництва, хіміків, стандартизаторів, дизайнерів, екологів, товарознавців, матеріалознавців, маркетологів та ін. У
цій роботі ми обмежилися тільки розглядом товарознавчих аспектів класифікації, формування асортименту та якості різних за призначенням груп інтер’єрного текстилю, акцентуючи основну увагу на
пошуку ефективних шляхів їх вирішення.
Для вирішення цих завдань відповідні підгалузі
вітчизняної текстильної промисловості й окремі
підприємства, які займаються виробництвом основних видів інтер’єрного текстилю, повинні володіти
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такими видами інформації, отриманої як від своїх
маркетингових служб, так і від сфери торгівлі, а
саме відомості про [1-4]:
- структуру потреб споживачів на конкретні
види інтер’єрного текстилю;
- типологію споживачів основних груп і видів
інтер’єрного текстилю;
- забезпеченість сировиною, технологічні, асортиментні, фінансові можливості підприємств, здатних задовольнити потреби вітчизняного ринку в
необхідних текстильних матеріалах і виробах інтер’єрного призначення;
- структуру асортименту, обсяги імпорту та
експорту окремих видів інтер’єрного текстилю.
Враховуючи широту видового та внутрішньовидового асортименту полотен і виробів інтер’єрного призначення, особливої актуальності у формуванні оптимізації їх асортименту набувають питання їх систематизації, класифікації та термінології.

гладкофарбовані, вибивні, строкато ткані (строкато-в’язані), меланжеві.
6. За видом спеціального оброблення інтер’єрні
матеріали та вироби розрізняють із брудовідштовхувальним, вогнезахисним, маломнучим, плівковими покриттями та іншими обробленнями.
Постановка завдання. Мета роботи – на основі аналізу літературних джерел і результатів власних досліджень дати оцінку проблем, пов’язаних із
формуванням асортименту інтер’єрного текстилю,
його класифікації та оцінюванням екологічної безпечності названих матеріалів і виробів.
Викладення основного матеріалу та його авторське трактування. Вважаємо за доцільне більш
детально зупинитися на класифікації інтер’єрних
текстильних матеріалів і виробів для оббивання
меблів, а також дати визначення основних термінів
і понять, що стосується видового асортименту даних текстильних полотен і виробів.
Розглянемо докладніше класифікацію й асортимент текстильних матеріалів для оббивання меблів. Сучасний асортимент текстильних матеріалів
для оббивання та покриття меблів можна групувати
за такими основними ознаками [1,10,11]:
- за способом виробництва – ткані, неткані,
трикотажні, килимові та ін.;
- за волокнистим складом – із натуральних,
синтетичних і штучних волокон та їх різних поєднань;
- за способом оброблення – гладкофарбовані,
строкатоткані (строкато-в’язані), меланжеві, друковані;
- за фактурою поверхні – гладкі, рельєфні, ворсові та ін.
Текстильні матеріали для оббивання і покриття
меблів характеризуються високим художньо-колористичним оформленням: гамою кольорів, відтінків, малюнків і видомалюнків. Ці матеріали повинні
відповідати вимогам сучасної моди.
До меблевих оббивних текстильних матеріалів,
які виготовляються тканим способом, відносять: гобеленові тканини, ворсові тканини, жаккардові тканини, меблевий плюш, тикові тканини тощо [1,2].
Вважаємо за доцільне навести більш детальну
характеристику сучасного асортименту оббивних
матеріалів тканого способу виробництва.
Гобеленові тканини – це багатошарові масивні
тканини з малюнками килимового характеру, що
імітують килими ручного ткацтва. Для їх виробництва використовується кілька систем ниток, які відрізняються волокнистим складом, особливостями
будови та обробленням, видом переплетення. Найчастіше гобеленові тканини виробляються двошаровим жаккардовим переплетенням із багатокольоровими пістрявотканими візерунками на лицьовій стороні. Ці тканини відрізняються великою
щільністю в основі, високою зносостійкістю та
поверхневою густиною (356-539 г/м2).
Ворсові тканини – масивні основоворсові тканини з розрізним ворсом на лицьовій стороні. Для
корінної основи й утоку в цих тканинах викорис-

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження питань класифікації, формування асортименту та екологічної безпечності інтер’єрного текстилю показано в роботах багатьох вчених [2,3,5].
Аналіз літературних джерел і проведені власні експериментальні дослідження дають можливість зробити спробу навести один із варіантів навчальної
класифікації інтер’єрного текстилю [1,5,6]. Сучасний асортимент інтер’єрного текстилю можна класифікувати за такими ознаками, перелічимо основні
з них.
1. За призначенням і умовами експлуатації інтер’єрний текстиль поділяють на класи:
- матеріали та вироби для покриття підлоги,
стін (килими, доріжки, килимки, панно, шпалери,
гобелени);
- матеріали та вироби для оббивання меблів
(текстильні оббивні матеріали; поштучні вироби –
чохли для меблевих подушок, накидки, покривала);
- матеріали та вироби для оздоблення вікон і
дверей (фіранки, занавіски, гардини, тюлі, портьєри, штори, жалюзі);
- матеріали та вироби для столової й постільної
білизни (простирадла, підковдри, наволочки, ковдри, накидки, покривала, скатерки, серветки, рушники).
2. За способом виробництва текстильні матеріали і вироби для інтер’єрного текстилю поділяють на: ткані, трикотажні, неткані, килимові, гардинно-тюлеві та плівкові.
3. За волокнистим складом використаної сировини текстильні матеріали та вироби для інтер’єру бувають: бавовняні, лляні, капронові, лавсанові, вовняні, нітронові, віскозні, з комбінації різних видів волокон та ін.
4. За особливістю фактури поверхні текстильні
інтер’єрні матеріали та вироби розрізняють: з рівною матовою поверхнею, з рівною блискучою, з
рельєфно-візерунчастою поверхнею, з гладкою та
ворсовою поверхнею та ін.
5. За способом оброблення матеріали і вироби
інтер’єрного призначення існують: сурові, вибілені,
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товується кручена бавовняна пряжа, а для ворсової
основи – віскозні комплексні нитки, віскозна пряжа
та інші види хімічних ниток. Поверхнева густина
цих тканин – 520-550 г/м2. Випускаються вони під
різними назвами – плюш меблевий, плюш декоративний тощо.
Жаккардові тканини виготовляються з різної за
лінійною густиною, будовою та обробкою крученої
та одиничної бавовняної, лляної змішаної та об’ємної пряжі, простими та складними жаккардовими
переплетеннями. Для оббивання меблів випускають
важкі тканини поверхневою густиною 220-440 г/м2,
які заміняють більш дорогі та матеріаломісткі гобеленові тканини для оббивання меблів.
Плюш меблевий – масивна основоворсова тканина з розрізним ворсом на лицьовій стороні. Для
корінної основи й утоку використовується кручена
бавовняна пряжа, а для ворсової основи – віскозні
комплексні нитки, віскозна пряжа та інші види
хімічних ниток. Поверхнева густина цих тканин –
520-550 г/м2.
Також варто зауважити, що сьогодні особливо
популярними на ринку є текстильні меблеві матеріали під такими торговими назвами, як: шеніл і
велюр.
Шеніл (від фр. гусениця) – основоворсова тканина для оббивання меблів. Особливо цінується ця
тканина, виготовлена з натуральних волокон (бавовняних, вовняних, лляних та їх сумішей), вона є
досить щільною і міцною та характеризується високою зносостійкістю. Такі тканини характеризуються також яскравими забарвленнями, вони імітують вовняні пледи, часто в оформленні використовують клітчасті візерунки.
Велюр (меблевий бархат) – оббивна меблева
тканина, яка виготовляється за основоворсовою
технологією. Виготовляються меблеві тканини в
основному з натуральної сировини (бавовняної й
вовняної пряжі), використовуються для оббивання
дорогих, елітних меблів.
До поштучних виробів, якими накривають меблі, відносять: пледи, покривала, верети, ліжники,
накидки на диван чи крісла тощо. Для прикладу
наведемо основні терміни і визначення, що стосуються матеріалів і виробів для оздоблення меблів
[7,8,9].
Покривало – виріб для прикраси спального місця чи дивану.
Накидка на диван – виріб, який виготовляється
у традиціях українського народного художнього
ткацтва для покриття поверхні дивана і прикраси
інтер’єру.
Накидка на крісло – виріб для захисту поверхні
крісла від забруднення й оформлення інтер’єру.
Верета – килимовий виріб безворсовий двосторонній видовженої прямокутної форми з чергуванням по всьому виробу різнокольорових поперечних смуг або дрібного малюнка, призначений
для покриття дивана чи ліжка.
Ліжник – килимовий виріб ворсистий двосторонній прямокутної форми з геометричним орнаментом, призначений для покриття ліжка або дивана.

Поштучні меблеві вироби виготовляють із бавовняної, вовняної, лляної пряжі, комплексних штучних і
синтетичних ниток, а також їх поєднань. Ці вироби
виготовляються переважно жаккардовими переплетеннями.
Варто зауважити: огляд матеріалів відносно піднятої теми виявив, що в чинних стандартах 7,8,9
подано визначення обмеженої кількості виробів, які
застосовуються для оздоблення інтер’єру. Відсутність єдиної термінології призводить до труднощів
у взаєморозумінні між фахівцями, а також спричиняє необхідність уточнення виду використовуваних
виробів.
Як свідчить зарубіжна практика,сьогодні на
меблевому ринку є дуже популярними оббивні
текстильні матеріали нетканого способу виробництва. Неткані текстильні матеріали для оббивання
меблів виготовляються за механічною, фізико-хімічною і комбінованою технологіями. Причому домінуюче місце займає механічна технологія – ниткопрошивні, в’язально-прошивні та голкопробивні
способи їх виробництва. Основною сировиною для
названих нетканих текстильних матеріалів є хімічні
(поліпропіленові, поліефірні, поліамідні, віскозні)
волокна та їх різноманітні поєднання з натуральними (бавовною, льоном, вовною та ін.) [10,11].
Популярними на ринку є також меблеві ниткопрошивні полотна з вмістом різних синтетичних
волокон (лавсанових, капронових, полівінілхлоридних, поліпропіленових та ін.), які відзначаються
своєю зносостійкістю, формостійкістю та високим
художньо-колористичним оформленням. Для оббивання меблів використовуються також різноманітні
за волокнистим складом і оздобленням тканиннопрошивні полотна, а також тафтингові полотна з
петельним ворсом. Необхідно відзначити, що сьогодні найбільш популярними на сучасному ринку є
види меблевих нетканих текстильних матеріалів під
такими торговими назвами: флок, мікрофібра та ін.
Наведемо характеристику деяких із цих меблевих
матеріалів [10,11].
Флок – неткане текстильне полотно із змішаної
поліефірно-бавовняної пряжі. Полотно отримують
шляхом нанесення дрібно нарізаного ворсу (його
називають флоком) на клеєву поверхню матеріалу
електростатичним способом. При виготовленні цих
матеріалів може використовуватись як неткана, так
і ткана та трикотажна основи. Для виробництва
більшості даних полотен використовують ворс із
поліамідних і віскозних волокон. Полотно відповідає всім вимогам, які висуваються для меблевих
оббивних матеріалів, має брудовідштовхувальне,
вогнезахисне оброблення, не вигоряє і чиститься
нейтральними засобами.
Мікрофібра – неткане текстильне полотно для
оббивання меблів, яке виготовляють переважно
клеєвим способом. Це полотно зовнішньо нагадує
поверхню замші, тому його в побуті називають
штучною замшею. На ринку наявні різновиди нетканих меблевих текстильних матеріалів на клейовій основі під торговими назвами – “замша”,
“нубук”. Для виготовлення цих матеріалів вико-
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ристовують поліамідні нитки, які складаються з великої кількості мікроволокон.
Описані вище оббивні меблеві матеріали на
сьогоднішній день є найбільш розповсюдженими
на вітчизняному і зарубіжному ринках. Під такими
назвами вони виготовляються і запатентовані провідними зарубіжними і вітчизняними підприємствами.
Також варто зазначити, що широко використовуються неткані текстильні матеріали різного
волокнистого складу і способів нетканої технології
для обтягування пружинних блоків і пружин при
виробництві м’яких меблів та матраців (особливо
при виробництві ортопедичних матраців із незалежними блоками пружин типу “Rocket Spring” і
типу “Bonnel”), що забезпечує виробам високу якість,
надійність і довговічність. Виробництвом нетканих
меблевих матеріалів в Україні займається підприємство ВТФ “Велам” (м. Миколаїв). Нетканий матеріал під торговою назвою “Спрут” виготовляється за запатентованою технологією і використовується при виготовленні м’яких меблів та ортопедичних матраців.
При цьому варто зауважити, що через збільшення обсягів виробництва та розширення асортименту різних за призначенням інтер’єрних текстильних матеріалів і виробів постала проблема оцінки
їх екологобезпечності. Екологічна безпечність інтер’єрного текстилю є однією з ключових характеристик його якості.
Як підтверджує вітчизняна та зарубіжна практика, рівень екологічної безпечності текстильних
матеріалів і виробів інтер’єрного призначення визначається наступними чинниками [1,2,3]:
- екологічною безпечністю текстильної сировини (волокон, ниток, барвників, апретів,текстильнодопоміжних речовин та ін.) та екологічністю технологій її виробництва;
- екологічністю асортименту та властивостей
інтер’єрних текстильних матеріалів і виробів різних
способіввиробництва (тканого, нетканого, трикотажного, килимового) та цільового призначення;
- забезпеченістю сфери текстильного виробництва та торгівлі необхідною нормативноюдокументацією, в якій регламентуються вимоги до екологічної безпечності, а також норми, критерії, методи
та методики її оцінювання.
Сформулюємо та обґрунтуємо екологічні вимоги до інтер’єрного текстилю фіранково-шторного
призначення і конкретизуємо перспективи розвитку
та оптимізації їх асортименту та властивостей. Як
показали наші дослідження [1], екологізації асортименту та властивостей цих матеріалів і виробів
можна досягти за рахунок:
- раціонального використання екологічних видів сировини для їх виробництва, а саме: збільшення частки натуральних волокон замість синтетичних, часткової заміни токсичних марок синтетич-

них барвників рослинними, більш широкого використання силіконових препаратів для їх поверхневої модифікації;
- використання для фарбування фіранкових
текстильних матеріалів і виробів тільки світлостійких екологобезпечних марок синтетичних барвників (див. табл.);
- часткової заміни токсичних марок синтетичних барвників рослинними під час фарбування
даної групи матеріалів і виробів;
- широкого застосування поліфункціональних
обробних препаратів для надання текстильним матеріалам і виробам даного призначення різноманітних корисних ефектів (атмосферостійкості, біостійкості, вогнестійкості, брудовідштовхування та ін.).
Для прикладу в таблиці наведені результати
проведеної нами оцінки світлостійкості забарвлень
і субстрату фіранкових матеріалів різного волокнистого складу та будови, пофарбованих екологічно безпечними синтетичними барвниками. При
цьому визначено вплив марки барвника і волокнистого складу фіранкових текстильних матеріалів на
формування якості колірної гами.
Аналіз даних таблиці свідчить, що якість колірної гами, а також світлостійкість забарвлень і субстрату досліджуваних фіранкових текстильних матеріалів можна регулювати в бажаному напрямі у
залежності від реальних умов їх експлуатації шляхом відповідного підбору окремих марок екологобезпечних дисперсних і пігментних барвників для
їх фарбування, а також зміни окремих параметрів їх
будови та волокнистого складу.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, запропонована система навчальної класифікації текстильних матеріалів і виробів інтер’єрного призначення може використовуватися не тільки при вивченні їх асортименту і властивостей студентами 3-го і 4-го рівнів акредитації вузів сфери легкої промисловості та торгівлі, але й практичними працівниками названих галузей. Ця система класифікації інтер’єрного текстилю
може бути корисною фахівцям, які займаються питаннями стандартизації асортименту, властивостей,
рівня якості та безпечності даної групи товарів, а
також маркетологам, які займаються питаннями
формування та управління вітчизняного сегмента
ринку інтер’єрного текстилю.
У роботі наведена порівняльна характеристика
асортименту, властивостей та сфери застосування
текстильних матеріалів і виробів для оздоблення
меблів. Показана їх роль в оздобленні інтер’єру.
Також сформульовано основні напрями екологізації асортименту і властивостей текстильних
інтер’єрних матеріалів та виробів для оформлення
вікон і дверей.
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Таблиця
Вплив марки барвника і волокнистого складу фіранкових текстильних матеріалів на формування якості
колірної гами та світлостійкості їх забарвлень і субстрату
Назва волокнистого складу фіранкового матеріалу та марки
барвника

Оптимальнаконцентрація
барвника у
ванні, %

Вибілена
Пофарбована:
* Д синім

Темно-голубий

0,04
1,02

Д жовто-коричневим
Д червоним 4Ж

0,065
0,21
-

Зниження розрахункового розривального
навантаження після 300
год. опромінення, %

-

20,5

270404

10,9

22,9

160608

10,0

23,4

060402

3,8

24,3

120302

7,6

23,4

Поліефірна тканина
-

-

Д рубіновим

Вибілене
Пофарбоване:
*Д рубіновим

Назва кольору і
відтінку забарвлення

Колірний
контраст
(од. Е) після
опромінення,
300год.

**Код
забарвлення за
атласом

Темно-червоний з
вишневим відтінком
Світло-оранжевий з
бежевим відтінком
Світло-рожевий

Полотно поліефірне гардинне основов’язане утокове
-

22,2

0,8

Бордовий

160708

3,5

16,3

Д синім 5

0,5

Темний синьоголубий

250808

6,8

15,6

Д жовтокоричневим
Д червоним З

0,07

Світло-оранжевий

060503

2,7

15,8

9,7

12,9

-

41,0

2,2
2,7

15,4
20,0

1,8

15,8

330403

1,6

15,8

020502

3,9

15,4

Вибілена
Пофарбована:
*П жовтим
П фіолетовим
П синім К

0,21
-

Темно-рожевий
110504
Поліефірно-віскозна тканина
-

5,0
0,5

Темно-жовтий
Світло-фіолетовий

0,5

Світло-голубий
Голубий з зеленим
відтінком

П синім З

0,5

П золотистожовтим

1,5

Золотисто-жовтий

010702
210404
280303

Примітки: * Д – барвник дисперкол; П – барвник пігмакол.
**У позначенні кольорів шестизначними кодами перші два знаки відповідають колірному тону (номеру кольору
карти атласу), наступні два – номеру відтінку за насиченістю й останні два знаки – ступеню світлоти.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ДИЗАЙНІ ТА СТИЛЬОВОМУ РІШЕННІ
ОДЯГУ МОЛОДІЖНОГО АСОРТИМЕНТУ
Анотація. В статті проаналізовані сучасні тенденції у дизайні та стильовому рішенні одягу молодіжного асортименту. Розглянуті передумови появи та розвитку стилю одягу, який включає у себе
елементи військової форми та амуніції. Досліджено чинники формування молодіжної моди на межі XX XXІ ст.; охарактеризовано види чоловічого та жіночого одягу, виготовленого у стилі мілітарі, виділено
його основні ознаки. Розглянуто три основні напрямки стилю мілітарі: casual-military, high-military та
formalistically-military. Сформульований висновок про те, що сучасні модні й перспективні тенденції у дизайні молодіжного одягу, безперечно, пов'язані з використанням найцікавіших і комфортніших силуетних
і художніх вирішень минулого, але адаптують їх під потреби сучасного образного сприйняття молодіжного образу.
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MODERN TRENDS IN DESIGN AND STYLE ARRANGEMENT
OF YOUTH CLOTHING RANGE
Abstract. This article deals with the modern trends in design and style arrangement of youth clothing range.
Prerequisites of emergence and style development of clothing that includes elements of military uniform and
ammunition are considered. The factors forming youth fashion on the edge of XX - XXI centuries are investigated;
the types of men's and women's clothing made in military style are characterized as well as their main features
are highlighted. We considered three major military style directions: casual-military, high-military and formalistically-military. Formulated conclusion that modern fashion and future trends in youth clothing design is
undoubtedly related to the use of the most interesting and comfortable silhouette and artistic decisions of the past,
but adapt them to the needs of modern imaginative perception of the youth image.
Keywords: clothing, design, style, fashion, military, range, material, accessory, camouflage.
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Постановка проблеми. Виробництво одягових
виробів являє собою складну виробничу систему,
функціонування якої забезпечують такі підготовчі
етапи: аналіз стану, а в окремих випадках і формування суспільних тенденцій (моди), розробка ескізу, конструювання і подальше конструктивне моделювання базової основи перспективної моделі,
конфекціонування матеріалів для майбутнього виробу тощо.
Одяг молодіжного асортименту відноситься до
предметів дизайну, проектування яких повинно
бути організованим і мобільним, оскільки концептуальні напрямки моди на стиль, форму, колірну
гаму, використовувані матеріали і т. д. постійно
змінюються.
Процес художнього конструювання молодіжного одягу тісно пов'язаний із модою. Мода у художньому конструюванні має вирішальне значення,
оскільки саме вона визначає модну просторову художню форму поверхні одягу. Оновлення асортименту одягових виробів відбувається у відповідності до тенденцій моди на перспективний період.
Наукове пояснення моди як соціального феномену
вперше дали наприкінці XIX - на початку XX ст.
американський економіст Торстейн Веблен і німецький соціолог Георг Зіммель, автори теорії
“просочування” (англ. “trickle-down”theory), згідно
з якою мода створюється в “елітних” соціальних
групах для підкреслення їх відмінності від звичайних людей. Прагнучи наслідувати еліту, середні й
нижчі верстви суспільства поступово переймають
модні “новинки”. Коли мода “просочується” вниз,
вона втрачає свою новизну і стає масовою [1; 2].
Із стиранням класової поляризації мода, як і раніше, служить для підкреслення соціальних відмінностей, але вже не стільки “вищих” і “нижчих”,
скільки просто різних соціальних груп. На початку
до модних відносилися майже виключно товари для
жінок: вважалося, що тільки “прекрасній половині
людства” пристойно і необхідно постійно дбати
про зовнішню привабливість. У XX ст. із цим гендерним стереотипом перестали рахуватися – з’явилася мода і для чоловіків. Так, молодіжна мода підкреслює відмінності між людьми різного віку. Крім
того, особливий підбір модних виробів є засобом
самовираження, підкреслення своєї індивідуальності. Тому вивчення зазначених загальних модних
тенденцій є основним етапом при розробці нових
або вдосконаленні вже наявних моделей одягу.
Стиль одягу “мілітарі”, який отримав свою назву
від англійського “military” (військовий), давно і добре прижився як у світі високої моди, так і в гардеробах звичайних людей. Це популярний сучасний
напрям у моді й дизайні. Створення в одязі образу
мілітарі передбачає використання у ньому елементів
військового стилю та відповідних аксесуарів. Такий
напрям у моді відносять до категорії унісекс, тобто
одні і ті ж деталі одягу цього стилю можуть бути
використані як для чоловіків, так і для жінок.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
1950-1960 рр., в період формування у розвинених
країнах суспільства масового споживання, почала
розвиватися система прогнозування моди. Поява
фірм, які спеціалізувалися на аналізі тенденцій розвитку моди, пов’язана з тим, що масове виробництво готового одягу вимагало приймати “масштабні”
й довгострокові рішення щодо виробництва і закупівель. Саме 1960-1980 рр. стали епохою відомих
кутюр’є Coco Chanel, Christian Dior, Hubert Givenchy, Issey Miyake, Kenzo Takada та ін., а економіка
моди розділилася на два рівні: товари “від кутюр”
(фр. haute couture, індивідуальні замовлення для
еліти) і “прет-а-порте” (фр. prêt-à-porter, масове виробництво для середнього класу).
Стиль мілітарі в одязі увійшов до моди ще на
початку минулого століття, але і зараз його популярність нічим не поступається іншим новим тенденціям та модним течіям. Як відомо, використання
цивільними споживачами одягу в стилі мілітарі
розповсюдилося відразу після Першої та Другої
світових війн і було зумовлено особливостями у
соціальному стані суспільства країн, які вийшли зі
стану війни та наслідків ведення військових дій. У
ті часи швейне виробництво, орієнтоване на пошиття звичайного повсякденного побутового одягу,
було зруйновано, тоді як виробництво військового
одягу здійснювалося регулярно та у великих обсягах. Тобто масове промислове виробництво цивільного одягу на деякий час відійшло на другий
план, поступившись доступному і більш дешевому
мілітарі-стилю. Практично в усіх повоєнних країнах була прийнята така практика: чоловіча форма
перешивалася, і після закінчення війни вона отримувала друге народження, перетворюючись на пальто, костюми, жіночі халати, сорочки, дитячі речі
тощо. Виробники одягу почали випускати жіночі
костюми, в яких вгадувалися риси офіцерської форми [3]. Можна стверджувати, що мілітарі як стиль в
одязі після війни укорінювався у всьому світі навіть не як нове модне віяння, а швидше як вимушена міра, а з 40-х років минулого століття одяг для
цивільних осіб навмисно почали випускати схожим
на військову форму або з використанням класичних
елементів такого форменого одягу.
У 60-их роках американські підлітки і молоді
люди повсюдно почали носити мілітарі на знак
протесту війни у В’єтнамі і як свідчення приналежності до соціального прошарку хіпі. У той час
військовий одяг носився на знак того, що будь-хто
може завтра опинитися на війні. При цьому форма
“сиділа” на молодих людях зовсім не по-військовому: штани опорною поверхнею мали стегна, ремінь
кріпився зовсім вільно, створюючи відчуття нарочитості й недбалості. Прихильники мілітарі довели,
що навіть у повсякденному житті використання
такого одягу є зручним і воно може стати модним,
завдяки чому вплив військового стилю був зроблений на звичайних споживачів, що відзначалося і
провідними модельєрами. Christian Dior, Louis
Vuitton, Céline Vipiana і багато інших провідних
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будинків моди схвалювали повернення мілітарі до
масового споживача і регулярно включали військову тематику в свої колекції.
З того часу стиль мілітарі зазнавав багатьох
змін, але зберіг свої основні риси [4; 5], а елементи
військової амуніції сьогодні можна побачити практично в усіх колекціях модних дизайнерів.

колекції, які викликали нечуваний фурор у світі
високої моди, а звичайний військовий одяг перекочував із вулиці на світові подіуми. Сьогодні практично всі відомі світові дизайнери використовують
даний напрям у своїх модних колекціях, оскільки
стиль мілітарі – практично невичерпне джерело
всіляких ідей, він не тільки базується на військовій
формі, а й припускає постійні звернення до різних
тимчасових епох.
Першим кутюр’є, який наділив військовий
стиль лаврами популярності й світового визнання, є
Giorgio Armani, який у 2005 році створив повну
колекцію одягу, що характеризувалася строгою уніформою, стильними шинелями та іншою амуніцією, яку носили за часів Другої світової війни. Ідея
мала бурхливий успіх, лаконічні, строгі, але неймовірно стильні та органічні моделі по-справжньому
пожвавили модний олімп. До речі, жакети, прикрашені кристалами та еполетами, декількома рядами
ґудзиків, в основу яких покладалася військова форма російських гусарів, з’явилися в нашому повсякденному житті завдяки Christophe Decarnin. І не
всім відомо, скільки одягу, який ми звикли бачити в
повсякденному гардеробі, “переселилося” туди з
військової форми: наприклад, що білі облягаючі
футболки прийшли до нас від американських моряків із часів Другої світової війни, а чорні сорочки і
кашкети – від німецьких військових.
Викладене зовсім не означає, що молодіжний
одяг у стилі мілітарі повинен бути досить схожим
на військову форму, в тому числі і обов’язковість
використання камуфляжу. Він може лише деякими
окремими декоративними елементами, забарвленням або фасоном нагадувати їх. Тобто одяг у стилі
мілітарі – це не суто військова шинель, не плямиста
форма з солдатською пілоткою. Вона шиється із
звичайних тканин, а не з тих, які мають специфічні
функціональні особливості й призначені для виготовлення військової уніформи. Не варто розуміти
стиль мілітарі в молодіжному одязі буквально,
адже це лише стилізація зовнішнього вигляду під
військовий час.
Тому твердження, що стиль мілітарі – виключно молодіжний напрям, не зовсім відповідає дійсності, загалом перевагу йому надає якраз молодь,
що відчуває необхідність розібратися в його основ-

Постановка завдання. Традиційно поняття “костюм людини” сприймається як сукупність низки
взаємопоєднаних елементів (безпосередньо одяг,
аксесуари, візуальна стилістика і манера поведінки
як манера носіння одягу), які конструюють візуальне сприйняття їх цілісності. Взаємозв’язок цих
складових доводить можливість розуміння костюма
як візуального образу. Костюм, зокрема, крім виконання основної функції – захисту тіла людини від
несприятливих умов навколишнього оточуючого
середовища, є сполучною ланкою між людиною та
соціумом і залежить від культурної парадигми
епохи, соціальних, економічних, політичних аспектів, є частиною розвитку культури у цілому. Однією з основних функцій костюма завжди була
функція соціальної орієнтації й адаптації. Здатність
відтворювати, передавати інформацію, ідентифікувати, маніпулювати громадською думкою за рахунок безпосередньої візуальної дії визначає специфіку “демонстративності” костюма. При сучасному
динамізмі, коли відбувається візуалізація життя,
для швидкої адаптації й отримання очікуваної позитивної реакції і відповіді в соціумі суб’єкт створює собі певний імідж (приватний прояв образу).
Молодь є найбільшою за кількістю частиною
суспільства та найбільш значущою за впливом на
нього у всіх його складових. Тому інтерес становить прослідковування тенденції розвитку молодіжного образу в одязі та його складових, відповідних йому дизайнерських, силуетних та колористичних пропозицій, з огляду на популярність стилю
“мілітарі”, однозначно затребуваного і сьогодні.
Виклад основного матеріалу дослідження. На
початку XXI ст. імениті світові дизайнери знову
звернули увагу на армійський стиль, який прижився серед населення і почав користуватися величезною популярністю. Як наслідок, було створено
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Рис. 1. Характерні зовнішні ознаки молодіжного одягу в стилі мілітарі:
а – сорочка; б – куртка і взуття; в – жакет; г, д – пальто-шинель
(Джерело: http://ohfashion.ru/stil)

45

д

них сучасних напрямах. Загальноприйнятим є виділення трьох основних напрямів: casual-military,
high-military та formalistically-military [6].
Напрям casual-military дійсно вважається молодіжним, з’явився у 60-ті роки в Америці. Основними особливостями стилю є загальна недбалість і
свобода, основна увага приділяється зручності й
комфорту. Типовими представниками casual є:
куртка-бомбер (спочатку була формою пілотів-бомбардувальників у 50-х роках), куртка “натівка” (від
абревіатури NATO) або “парка” (рис. 1б), берці (армійські чоботи) або ботфорти (рис. 1б, 1г). Такі вироби легко поєднувати з одягом інших стилів,
особливо зі спортивним.
High-military. Простіше сказати: це армійський
стиль у розумінні високої моди, в основу якого
покладені різноманітні фасони і моделі військової
форми вищих військових чинів із відповідними
атрибутами. Результатом цього є костюми, плаття,
спідниці, плащі й пальто, витримані у суворій і
стриманій манері, часто дуже елегантні й стильні
речі, що якнайкраще формують образ ділової людини. Лінії одягу стали м'якшими, тепер можна побачити жіночні туалети в стилі мілітарі, які вже не так
зовні агресивно безкомпромісні. Основними характерними ознаками-покажчиками цієї стильової тематики є такі елементи: комірець-стійка або відкладний комір, колір хакі, чоловічі важкі ремені з пряжкою, прикраси у вигляді орденів, краватки тощо.
І, нарешті, формалістичний напрям – formalistically-military. Він з’явився одним із найостанніших, у кінці 80-х років, коли дизайнери вирішили
внести часточку безпосередності до звичайного
одягу і супутніх аксесуарів – вони почали розфарбовуватися забарвленнями камуфляжу, внаслідок
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татньо комбінувати окремі її елементи із звичайним
одягом. Наприклад, широкі штани-хакі з накладними кишенями і звичайна біла майка, а образ можна
доповнити армійськими черевиками та сонцезахисними окулярами-крапельками. Проте не слід забувати про баланс, а саме: скрізь, де переважає велика
кількість елементів військової форми, потрібно
вносити щось просте, відволікаюче.
Елементи стилю мілітарі сьогодні спостерігаються у колекціях багатьох відомих брендів. Він припускає строгі лінії й прямі силуети. На піджаках і пальто всі ґудзики повинні бути застебнуті (рис. 1г).
Силуети речей, виготовлених у стилі мілітарі для
жінок, іноді незграбні й різкі, від чого їх фасони
видаються дещо агресивними (рис. 1в, 1д).
До цього стильового напрямку сміливо можна
віднести пальто-шинель, яке облягає тіло людини
зверху, злегка розширене донизу і приталене; має
комір-стійку, накладні кишені, жорсткі плечі,
оздоблене пряжкою і парою рядів крупних ґудзиків
(рис. 1г, 1д). Також серед найпопулярніших фасонів такого одягу вирізняються сорочки у стилі мілітарі з нагрудними кишенями, лацканами і шкіряним ременем (рис. 1а), досить елегантні галіфе,
які потрібно обов'язково носити у поєднанні з високими масивними чоботами (рис. 1б), а також широкі штани в стилі мілітарі, пошиті з грубого матеріалу з клепаними ременями і великою кількістю
накладних кишень. Ознаками такого одягу є розширені плечі, підкреслена талія і лінія стегон, яка
іноді дещо звужується.
Для стилю мілітарі характерна відсутність всіляких надмірностей, своєю обробкою він додає фігурі строгі й чіткі форми, які притаманні військовій
уніформі (рис. 2а).
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Рис. 2. Плаття (а), куртка, пряма спідниця (б, в) і блуза (в), комбінезон (г), ансамбль (д) у стилі мілітарі
(Джерело: http://www.jlady.ru/)

чого все набуло армійського настрою і виглядало
досить цікаво. Найчастіше використовувалися класичні камуфляжні забарвлення [7], але останнім часом усе більш популярним стає кольоровий і яскравий мілітарі, в якому застосовуються найнесподіваніші поєднання відтінків. Іноді навіть стиль мілітарі плутають із відомим стилем safary, проте слід
відзначити, що останній більш жіночий та м’який.
Вважається: для створення образу в стилі мілітарі зовсім необов’язково прагнути, аби всі елементи одягу співпадали з військовою формою, дос-

Зустрічаються прямі спідниці (рис. 2б, 2в), верхні вироби, які можуть бути прикрашені погонами
(рис. 2б-2г), нашивками, тасьмою (рис. 2в-2г) або
еполетами. Для образу мілітарі потрібні важкі черевики на товстій підошві або армійські чоботи. Проте
жінки можуть одягнути класичні шкіряні чоботи або
ботільони. Таке поєднання стилів дозволяє створити
найбільш гармонійний образ. Відповідними аксесуарами є шкіряні браслети, ремені з крупними металевими пряжками і шпильками. Сумки повинні бути
прямокутної форми без зайвих деталей.
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Найголовнішим у молодіжному стилі мілітарі є
колір матеріалів, які використовуються для виготовлення одягу (рис. 3). Основним, як правило, вважається плямисте забарвлення у вигляді камуфляжу, що свого часу вже використовувався представниками цілої низки молодіжних субкультур (ріветхеди, скінхеди, готи, панки, кіберпанки, рокери,
сталкери и т. п.).

а

мілітарі, на думку багатьох фахівців, – практично
невичерпне джерело всіляких ідей. Даний стиль не
тільки базується на військовій формі, але й постійно звертається до різних історично тимчасових і
сучасних епох.
Підсумовуючи викладене, можна зробити висновок, що сучасні модні й перспективні тенденції у
дизайні молодіжного одягу, безперечно, пов'язані з
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Рис. 3. Характерні кольорові гами молодіжного одягу в стилі мілітарі
(Джерело: http://www.jlady.ru/)

Центральними кольорами при цьому є захисний, хакі, болотисто-зелений і брудно-коричневий
(рис. 3а). Також кольорова гама одягових матеріалів, виконаних у стилі мілітарі, включає зелений
різних відтінків, жовтувато-пісочний, сірий, коричневий, іноді з плямами, тобто всі кольори, що спостерігаються у військовій формі різних армій світу
[8]. Забарвлення тканини може бути і однотонним,
наприклад коричневим, зеленим, синім або чорним
(рис. 3б). Іноді використовуються оливковий і навіть темно-червоний, рудий і сіро-зелений кольори
(рис. 3в).
В якості матеріалів завжди застосовуються міцні та щільні матеріали, які довго носяться і добре
зберігають зовнішній вигляд: денім (тканини типу
джинсових), щільна бавовна, шкіра, кашемір, бархат. Для того, щоб окремі фасони жіночого одягу в
стилі мілітарі виглядали більш по-жіночому та витончено, використовують більш легкі тонкі тканини: шовк та шифон (рис. 2д та 3в).
Отже, весь одяг у стилі мілітарі так або інакше
стилізований під військову форму, за довгі роки
свого існування він увібрав в себе частинки одягу і
атрибутику багатьох народів, які воювали у той або
інший час. При цьому військовий стиль за сезоном
експлуатації більшою мірою відноситься до осіннього періоду року, що невипадково, адже його основними рисами є практичність, зібраність і строгість, крім того, він відмінно підходить для повсякденного використання, чим постійно і приваблює
молодь.

використанням найцікавіших і комфортніших силуетних і художніх вирішень 80-х і 90-х, але адаптують їх під потреби сучасного образного сприйняття молодіжного стилю. Таким чином, можна не
тільки говорити про спадкоємність сучасних традицій дизайну одягу молодої людини, але і спостерігати його розвиток; в його основу на сьогоднішній день покладена образна складова і максимальна увага до функціональних і ергономічних
характеристик матеріалу та конструкції одягу молодіжного асортименту.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС
ФОРМУВАННЯ ВОВНЯНИХ ТКАНИН
Анотація. У статті розглянуто проблеми, пов’язані з наданням вовняним тканинам об’ємної форми,
а саме: використання температурного впливу як інтенсифікатора процесу формування. Досліджено
вплив температури робочого середовища (води) на якість відформованих об’ємних деталей швейних виробів. Дослідження проведено на шести артикулах вовняних тканин костюмно-пальтової групи (3 костюмних та 3 пальтових). У результаті аналізу експериментальних досліджень визначено раціональні
значення температури робочого середовища процесу формування, що становить 30-40°С. Подальше
підвищення даного параметра є недоцільним, оскільки призводить до зсідання вовняних тканин та додаткових енергетичних витрат.
Ключові слова: формування, температура, вовняна тканина, висота деталі, вода, якість формування.

Khymych G.M.,
Postgraduate, Khmelnitsky National University, Khmelnitsky

THE INVESTIGATION OF TEMPERATURE INFLUENCE ON THE
PROCESS OF WOOLEN FABRICS FORMATION
Abstract. The article discusses the problems associated with volumetric formation of woolens, in particular
using the temperature influence as intensifier of formation process. The influence of temperature of working
environment (water) on the quality of preformed volumetric details of garments is investigated. The research was
conducted on six articles of woolen fabrics of costume-coat group (3 costume and 3 coat). As a result of analysis
of experimental studies the rational parameters of temperature of working environment of formation process are
determined as 30-40 ° C. Further increase of the given parameter is impractical, since it leads to shrinkage of
woolen fabrics and additional energy costs.
Keywords: formation, temperature, woolen fabric, height of detail, water, quality of formation.
Постановка проблеми. Надання текстильним
матеріалам об’ємної форми здійснюють трьома
способами: конструктивним (з використанням членувань деталей – швів і виточок), дією на “грубу”
структуру матеріалу (за рахунок використання драпірувальних властивостей матеріалу і рухомої сітчастої структури тканини), дією на “тонку” структуру матеріалу (сухе або вологе теплове оброблення). Кожен із них має свої переваги та недоліки,
тому найпоширенішим є комбінований спосіб, який
поєднує два або три способи відразу.
Вовняні тканини завдяки будові волокон найкраще з-поміж усіх інших здатні спрасовуватись та
відтягуватись і, відповідно, піддаватись дії вологотеплового оброблення (ВТО). Однак традиційне
ВТО передбачає застосування досить високих температур робочого середовища, яке не завжди доцільне з точки зору економічної ефективності виробництва, особливо в умовах зростання вартості
електроенергії, що має місце в даний час. Крім
того, при досягненні високих температур всередині

матеріалу на його поверхні вже відбувається часткове руйнування та опал волокон.
Вищесказане обумовлює пошук нових альтернативних способів здійснення ВТО при максимально низьких значеннях температури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відповідно до [1] температура прасування або пресування вовняних тканин не повинна перевищувати
150°С. Робочим середовищем при цьому виступає
насичена пара. Однак під дією води, особливо за
підвищених температур, текстильні матеріали з
високим вмістом вовни зазнають зсідання. Згідно
[2] хімічне чищення виробів із вовняних тканин
необхідно здійснювати при температурі зволожених тканин не вище 60°С.
У роботі [3] надання тканині об’ємної форми
здійснювали у воді при температурі робочого середовища 20÷90 °С. Раціональні значення температури визначено 70÷80°С. Однак тканини, що були використані для досліджень, містили у своєму складі
лише 52÷72 % вовни.
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У дослідженнях [4] процес надання вовняним
тканинам об’ємної форми здійснювали при температурі робочого середовища, яким виступала вода,
20±1°С.
У роботі [5] методами рентгеноструктурного
термічного аналізу та ІЧ-спектроскопією встановлено, що суттєві зміни фізико-механічних властивостей вовняних ниток спостерігаються за температури 50-60°С. Ці зміни пояснюються розпушенням
структури волокон і частковим руйнуванням міжмолекулярних водневих та дисульфідних зв’язків.
Підвищення температури зволожених ниток до 7080°С призводить до утворення нових поперечних
зв’язків між молекулами керотину та ущільнення
структури.
Вищенаведене вказує: існує велика розбіжність
між значеннями температури робочого середовища
у процесі формування вовняних тканин, що спонукає до проведення досліджень у цьому напрямку.

фіксованих значеннях вхідних параметрів: амплітуда вібрації – 3 мм, частота вібрації – 6 Гц, час
формування – 90 с.
Для досліджень обрано 6 артикулів вовняних
тканин костюмно-пальтової групи виробництва
“Камвольно-суконної компанії “Чексіл”, м. Чернігів, характеристика яких наведена у таблиці 1.
Керованим вхідним фактором процесу, який
варіювали на п’яти рівнях, є температура робочого
середовища, яку змінювали у межах від 20°С до
60°С. Згідно з дослідженнями [9] для визначення
здатності тканин до формування обрано півсферичний формувальний елемент, тобто висота формувального елемента відповідає половині його ширини (діаметра) і становить 40,5 мм. Формувальний
елемент виготовлено зі склопластику, оскільки даний матеріал характеризується високою міцністю,
теплостійкістю, зручністю у використанні та малою
вагою виготовленої форми.
Критеріями оцінювання якості формування на
основі [10] обрано загальну висоту деталі після
формування hзаг (мм) та залишкову висоту hзал (мм).
hзаг показує, скільки мм має випуклість деталі
відразу після її формування та висушування і характеризує здатність тканини утворювати об’ємну
форму. Залишкова висота hзал вказує, яка частина
об’ємної форми залишилася після відлежування
деталі у нормальних умовах протягом 24 годин і
характеризує стійкість форми в часі.
Результати досліджень наведено у вигляді діаграм окремо для костюмних (рис. 1, рис. 3) та пальтових тканин (рис. 2, рис.4).

Постановка завдання. Метою роботи є дослідження впливу температури на процес формування
вовняних тканин у воді.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
досягнення поставленої мети автором проведено
дослідження процесу формування зі зміною температури робочого середовища. Формування здійснено розробленим способом, новизна якого захищена
патентом України [6]. Для цього використано експериментальну установку [7].
Дослідження проведено у межах однофакторного експерименту за методикою [8] при наступних

Таблиця 1

вовна 78, ПЕ 22
вовна 78, ПЕ 22

Жорсткість, мкН·см2

Кількість ниток на
10 см

По

Пу

Мs

h

Во

Ву

5

6

7

8

9

10

11

саржа 2/2

313

246

260

0,44

2382

2543

саржа 2/2

159

132

253

0,63

2115

2103

саржа 2/2

228

193

224

0,53

5189

2923

саржа 1/2

138

146

292

1,47

8624

5899

саржа 2/2

133

121

325

1,50

10334

6585

саржа 2/2

167

115

357

1,55

11177

4027

Вид переплетення

Система прядіння

Волокнистий склад, %

Призначення
Пальтова

7812

вовна 100
вовна 78, ПЕ 22

7396
8037

вовна 100

Товщина тканини,
мм

4296

вовна 50, ПЕ 50

4

Поверхнева
щільність, г/м2

4393

3

гребінна

5882

2

апаратна

1

Костюмна

Артикул тканини

Структурні та фізико-механічні характеристики тканин
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Результати досліджень впливу температури на
стійкість отриманої форми (рис. 3-4) вказують на
те, що найбільш стійку форму отримують при температурі робочого середовища 30-40°С для костюмних тканин та при 30°С для пальтових. При вищих
значеннях Т втрата форми збільшується. Винятком
є лише тканина арт. 5882, стійкість форми якої
найбільша при Т 50°С. Цю відмінність можна пояснити знову ж таки її волокнистим складом.
Крім того, варто відзначити, що зберігається
залежність між отриманою формою та її стійкістю
в межах обраних тканин. Тобто з костюмних тканин найкраще піддається формуванню тканина арт.
4393 і вона ж найкраще зберігає надану їй форму. З
пальтових тканин найвищу висоту деталі та її
стійкість забезпечує тканина арт. 7396.

Рис. 1. Залежність hзаг від температури Т, для тканини
костюмної групи:

– арт. 5882;

– арт. 4393;

– арт. 4296

Як видно з рис. 1-2, найбільша висота відформованої деталі як для костюмних, так і для пальтових тканин досягається при нагріванні робочого
середовища до температури 40°С. Подальше збільшення температури призводить до зниження висоти деталі на 1,5÷2,7 % для костюмних тканин та на
4,5÷5,0 % для пальтових, що означає погіршення
якості процесу формування. Очевидно, що зменшення висоти деталі пов’язане з зсіданням тканини.

Рис. 3. Залежність hзал від температури Т, для
тканини костюмної групи:

– арт. 5882;

– арт. 4393;

– арт. 4296

Рис. 2. Залежність hзаг від температури Т, для
тканини костюмної групи:

– арт. 7396;

– арт. 8037;

– арт. 7812

При візуальному оцінюванні якості відформованих деталей складки у перехідній зоні від опуклої
ділянки до плоскої кріплення на 5 артикулах тканин відсутні. Вони мають місце лише для тканин
арт. 5882, що пояснюється волокнистим складом
останньої, оскільки відмічена тканина лише на 50%
складається з вовни, решта – поліефірні волокна.
Варто відзначити, що використання пальтових
тканин дозволяє отримати більшу випуклість деталі
у порівнянні з костюмними. Це пов’язано зі структурними особливостями матеріалу, адже пальтові
тканини мають розріджену, а отже рухливішу
структуру, яка дозволяє матеріалу якісно повторити
поверхню формувального елемента.

Рис. 4. Залежність hзал від температури Т, для
тканини костюмної групи:

– арт. 7396;

– арт. 8037;

– арт. 7812

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Експериментально доведено, що підвищення температури робочого середовища позитивно впливає на якість формування
вовняних тканин. Встановлено діапазон температури робочого середовища, що становить 30÷40°С
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як для костюмних, так і для пальтових тканин.
Визначено, що подальше збільшення температури є
недоцільним, оскільки призводить до зсідання матеріалу та збільшення енергетичних затрат.

10. Бузов Б. А. Материаловедение в производстве изделий легкой промышленности / Б. А. Бузов,
Н. Д. Алыменкова. – М. : Издательский центр
“Академия”, 2004. – 448 с.
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ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ХАРЧОВИХ
ПРОДУКТІВ
УДК 665
Сирохман І. В.,
д.т.н., проф., завідувач кафедри товарознавства і технологій виробництва харчових продуктів, Львівська комерційна академія, м. Львів

ПРОБЛЕМИ ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ І
СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯКОСТІ МОЛОЧНОГО ЖИРУ
Анотація. У статті систематизовано напрями поліпшення споживних властивостей масла вершкового і
його лабільної складової – молочного жиру – з урахуванням перспективних напрацювань вітчизняних та зарубіжних вчених у цьому спрямуванні. Вагоме місце займають дослідження змін якості молочного жиру під час
зберігання, прискореного окислення з використанням антиокислювачів природного походження. Розглянуто
можливості підвищення антиокислювальних властивостей стабілізаторів рослинного походження з використанням синергістів, що особливо актуально для забезпечення належної якості й безпечності високоцінної
продукції з вмістом молочного жиру в процесі товароруху. Подальші дослідження будуть направлені на підвищення стабільності молочного жиру в складі жировмісних кондитерських виробів з метою гальмування небажаних змін продукції під час зберігання.
Ключові слова: масло вершкове топлене, молочний жир, окислювальні перетворення жирів, антиоксиданти молочного жиру натуральні та синтетичні, методи дослідження якості масла вершкового і молочного
жиру.

Syrohman I. V.,
Doctor of Engineering, Professor, Head of the Department of of Commodity Research and
Technologies of Food Production, Lviv Academy of Commerce, Lviv

PROBLEMS OF IMPROVEMENT THE CONSUMER PROPERTIES AND
STABILIZATION OF BUTTERFAT QUALITY
Abstract. The directions of butter consumer properties improvement and its labile component such as
butterfat that are based on perspective research of Ukrainian and foreign scientists in this direction have been
systematized in the article. An important place is occupied by the study of quality changes of butterfat during
storage and accelerated oxidation using antioxidants of natural origin. The possibilities to improve the antioxidant properties of plant origin stabilizers with the use of synergists, which is especially important to ensure
proper quality and safety of high-value products with butterfat content during distribution, are reviewed. Further
studies will be directed at increasing the stability of butterfat in the fat-containing confectionery products with the
aim to stop the undesirable changes of the products during storage.
Keywords: melted butter, butterfat, fats oxidative transformation, natural and synthetic milk fat antioxidants,
research methods of the butter and butterfat quality.
Постановка проблеми. Молочний жир характеризується цінним жирно-кислотним складом і
разом із супутніми речовинами зумовлює харчову й
біологічну цінність масла вершкового та інших
продуктів, у рецептурі яких він присутній. Регулювання споживання масла вершкового визначається
нормованою енергетичною цінністю раціону людини і вмістом холестерину в його складі. Харчова і
фізіологічна цінність масла вершкового і топленого, крім типових ознак, залежить також від наявності продуктів окислення і гідролізу. З метою
гальмування окислювальних і гідролітичних проце-

сів у маслі вершковому і топленому необхідно забезпечити належне зберігання з використанням сучасних пакувальних матеріалів, температурних режимів, а для тривалого зберігання – додавання
антиоксидантів рослинного походження з відповідною біологічною активністю. Тому дуже важливо
досягти відповідного балансу між складом, харчовою і біологічною цінністю молочних жирів та їх
стійкістю в процесі товароруху. Ціла низка досліджень, виконана нами, узагальнена у науковій роботі
[1].
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Масло вершкове вважають класичним продуктом,
але за останні роки якість багатьох торгових марок
бажає кращого. Тому таку продукцію, як сировина,
можна використати для отримання топленого масла. Її витоплюють за температури 95-98 ºС з витримкою розплаву за цієї температури 10 год. Високоякісне вершкове масло, нестандартне за складом,
витоплюють за температури 85-87 ºС протягом 1
год. з наступним вакуумуванням із розрідженням
0,9 мм рт.ст. і отримують молочний жир [3]. За
діючим стандартом смак і запах молочного жиру
повинен бути чистим, нейтральним, характерним
для молочного жиру. Допускається слабкий присмак витопленого молочного жиру. В той же час
смак і запах топленого масла виражений, характерний для витопленого молочного жиру. Консистенція за температури 12±2 ºС повинна бути гомогенною, щільною, а топленого масла – щільна гомогенна або зерниста. Молочний жир, що не відповідає вимогам стандарту за показниками складу та
якості, реалізують як топлене масло. Молочний
жир можна направляти на створення резервів, організації виробництва рекомбінованих молочних продуктів, використовувати у виробництві різних
харчових продуктів.
Відомо, що аромат солодковершкового масла
значною мірою залежить від якісного складу летких сполук, особливо лактонів. Визначені у вершковому маслі шість γ-лактонів, 5 δ-лактонів і 1 εлактон, причому 7 із них – вперше у натуральному
продукті [4] .
Якість продуктів виробництва масла залежить
від багатьох факторів. Тому важливо враховувати
закономірності змін їх споживчих характеристик
залежно від складу з урахуванням можливих способів регулювання, включаючи і використання харчових добавок різних класів, у тому числі барвників і
ароматизаторів, емульгаторів і стабілізаторів, антиоксидантів і консервантів [5]. Важливо враховувати
світовий і вітчизняний досвід практичного використання окремих груп харчових добавок для забезпечення якості цих продуктів.
Доведена можливість і доцільність направленого регулювання забарвлення вершкового масла
шляхом його підфарбовування з використанням натуральних барвників, отриманих на основі β-каротину. Розроблено метод оцінки кольору вершкового масла, що включає еталонну шкалу, використання якої дозволяє вирішувати проблему його підфарбування на сучасному рівні [6].
Споживні властивості масла вершкового значною мірою залежать від жирнокислотного складу і
вмісту жироподібних речовин, зокрема холестерину. Встановлено, що у маслі, отриманому способом
перетворення високожирних вершків, холестерину
міститься дещо більше, ніж виготовленому способом збивання вершків [7]. Це зумовлено тим, що
більша частина холестерину, який міститься у
вершках, переходить у масло. У маслянці, отриманій за виробництва масла способом перетворення
високожирних вершків, вміст холестерину порівняно з початковими вершками складав 80-90%, тоді

як у маслянці, отриманій за виготовлення масла
способом збивання, – 20-30%.
На тривалість зберігання і придатність до використання низькокалорійного консервного стерилізованого масла впливали вид стабілізатора і температура [8]. Додавання метилцелюлози і натрійметилцелюлози забезпечило належну стійкість у
зберіганні дослідного продукту в неохолоджених
умовах, незалежно від ступеня його жирності в межах 50-70%, а протягом 6 міс. масло може бути використане на підприємствах ресторанного харчування в свіжому вигляді.
За результатами досліджень впливу підвищеного вмісту молочної плазми на якість і стійкість
любительського і селянського масла встановлено,
що з її підвищенням стійкість масла під час зберігання знижується [9].
Результати проведеної роботи показали ефективність використаного сухого екстракту розторопші плямистої як антиоксиданта під час зберігання
вершкового масла [10].
Екстракт розмарину сповільнює окислювальні
процеси в різних харчових продуктах. Основні
антиокислювальні властивості забезпечують карнозолова кислота і карнозол розмарину, а також розманол, розмарихінон, розмаринова кислота, епірозманол, 7-метил-епірозманол та інші. Згідно з європейським законодавством рідкі й сухі екстракти
розмарину і суміші розмарину із зеленим чаєм
мають офіційний статус натуральних ароматизаторів (Директива ЄЕС 1334/2008) і можуть у такому
вигляді декларуватися на упаковці готових продуктів [11].
З метою стабілізації якості вершкового масла
під час тривалого зберігання проведені дослідження з обробки продукту високим тиском [12]. Завдяки такому обробітку досягається мікробіологічна
стерильність масла у процесі тривалого його зберігання і поліпшення ряду споживних властивостей,
але має місце підвищення температури плавлення
масла. Циклічна обробка масла високим тиском не
приводить до підвищення температури плавлення і
забезпечує поліпшення поживних властивостей за
понижених значень тиску обробітку.
На основі результатів дослідження впливу сезону виробництва, способу заморожування, виду упаковки на зміну органолептичних, фізико-хімічних,
мікробіологічних показників якості масла вершкового „Селянське” виявлена доцільність заморожування вершкового масла рідким азотом на етапі
розфасовки у споживчу тару для резервування [13].
Об’єктивними критеріями підтвердження справжності вершкового масла вважають результати досліджень з допомогою чисел Рейхерт-Мейссля і Поленске [14]. Цей метод простий, він допомагає швидко ідентифікувати молочний жир, виявити фальсифікацію вершкового масла, особливо з додаванням
рослинних жирів.
Отже, на даний час важливою проблемою залишається досягнення високої якості цінної жирової
продукції та забезпечення її збереженості.
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Постановка завдання. Метою нашого дослідження було встановлення залежності між стійкістю
у зберіганні чисельних зразків молочного жиру з
урахуванням їх споживних властивостей, тривалості зберігання, у тому числі і прискореного кінетичного зберігання за відповідних температур. Для
досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:
- встановлення зв’язку між якістю і стійкістю
у зберіганні молочного жиру з урахуванням сезону
виробництва масла вершкового, умов і тривалістю
зберігання, наявністю природних антиоксидантів;
- дослідження антиоксидантних властивостей
спиртових екстрактів добавок натуральних.

рактів квітів арніки, суцвіття вільхи, трави череди
трироздільної, фіалки триколірної, деревію звичайного і звіробою звичайного. Екстракти квітів арніки, суцвіття вільхи і трави череди надавали розплавленому жиру інтенсивно жовте забарвлення і
зеленуватий відтінок.
Свіжий жир не містив пероксидів, але протягом
однієї доби за температури 98±2 ºС вони утворилися в усіх зразках (перекисне число 0,0016-0,0064 %
йоду), крім жиру з добавкою 0,1 і 0,2% екстракту
арніки. Природні антиокислювачі молочного жиру
помітно гальмували окислення тригліцеридів протягом 5-6 діб, тому ефективність екстрактивних
речовин вища у наступні терміни зберігання (рис.).
Після 7 діб перекисне число контрольного зразка було вище, ніж жиру з екстрактом арніки гірської (0,5%) в 4,2 рази, деревію звичайного (0,2%) – в
4,0 рази, суцвіття вільхи (0,2%) – в 3,5 рази, фіалки
триколірної (0,2%) – в 2,9 рази, звіробою звичайного (0,5%) – в 2,6 рази, череди трироздільної
(0,2%) – в 2,3 рази. Нижчі концентрації екстрактів
були менш ефективними. В наступну добу перекисне число контрольного зразка збільшилося в 2,26
рази, жиру з екстрактом деревію (0,2%) – в 1,46
рази, череди трироздільної (0,2%) – в 1,68 рази, арніки гірської (0,5%) – в 1,64 рази, звіробою звичайного (0,5%) – в 1,16 рази.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Серед чинників, які забезпечують збереженість молочного жиру, важливішими можна вважати термін
і умови зберігання масла вершкового до виділення
молочного жиру, сезон виробництва продукції, що
впливає на наявність природних антиоксидантів, а
також умови виділення молочного жиру.
За результатами досліджень встановлено, що
низький вміст пероксидів у свіжому жирі (0,0018%
йоду) не гарантував тривалого індукційного періоду за температури ініціювання окислювальних перетворень 98±2 ºС. Протягом доби перекисне число
жиру без добавок збільшилося приблизно в 10 разів, а в наступні проміжки дослідження (24 год.) – в
1,5-2,0 рази.
Свіжий жир містив малу кількість вільних жирних кислот, і кислотне число складало 0,25 мг КОН,
яке протягом 10 діб збільшилося у середньому в 6
разів. Основним джерелом вільних жирних кислот
можуть бути продукти реакцій автоокислення.
Молочний жир без перекисних сполук, який
виділили зі свіжовиготовленого масла “Селянське”
весняного виробітку, характеризувався підвищеною
стійкістю до окислювальних перетворень. Слабковиражена прогірклість жиру без добавок була виявлена після 84 год. зберігання за температури 98±2 ºС.
За результатами накопичення пероксидів в умовах прискорено-кінетичного окислення, у молочному жирі багатьох дослідних зразків можна виділити
три етапи розвитку окислювальних реакцій. У
контрольних зразках без добавок перший етап не
перевищує 24 год. і характеризується відсутністю
пероксидів, які визначають хімічним методом. Другий етап продовжується до 96 год. і відповідає вираженому розвитку і початку розгалуження ланцюгів окислення. Наступний період відображає інтенсивний вироджено-розгалужений розвиток радикальних реакцій. Для більшості зразків можна чітко
виділити індукційний період.
Свіжий молочний жир, виділений із масла вершкового любительського зимового виробітку, містив мало пероксидів (перекисне число 0,0033%
йоду), але цієї кількості було достатньо для прискореного окислення і протягом доби кількість їх
збільшилася в контролі у 4,4 раза.
На молочному жирі, виділеному зі свіжого масла вершкового “Селянське” березневого виробництва, нами досліджені стабілізуючі властивості екст-

Рис.1. Вплив екстрактивних речовин лікарськотехнічної сировини на зміну перекисного числа молочного
жиру за температури 98±20 С,
% йоду

Досить високі антиоксидантні властивості на молочному жирі порівняно з контролем виявлені навіть
після 9 діб прискореного окислення сполуки екстракту арніки гірської (0,5%) – 4,78 рази, деревію звичайного (0,2%) – 3,94 рази, звіробою звичайного (0,5%)
– 3,11 рази. Мінімальна концентрація екстракту
арніки гірської (0,1%) мала низьку ефективність.
Протягом 10 діб прискорено-кінетичного автоокислення сполуки 0,1% екстрактів суцвіття вільхи,
череди трироздільної, арніки гірської, звіробою
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звичайного були витрачені на реакції інгібірування
активних радикалів. Стабільно гальмували окислення молочного жиру екстрактивні речовини деревію звичайного – 0,1% (1,5 рази) і 0,2% (2,26 рази).
Підвищена концентрація арніки гірської (0,5%)
забезпечила досить високу стабільність молочного
жиру до автоокислення порівняно з контролем
(2,15%). Антиоксидантні властивості встановлені
також у зразках жиру з додаванням 0,2% екстракту
череди трироздільної (1,46 рази) і 0,5% екстракту
звіробою звичайного (1,38 рази).
Порівняння ефективності антиокислювальних
властивостей екстрактивних речовин дослідної лікарської сировини рівної концентрації наведено на рис.

лоти. Кислотне число жиру без добавок за 3 доби
збільшилося в 1,3 рази і було близьке до зразків із
доданими екстрактами лікарсько-технічної сировини. В наступні 3 доби воно у контролі підвищилося
в 1,26 рази, тоді як у зразках жиру з добавками
екстрактивних речовин мало змінилося. Помітна
різниця між порівняльними зразками і в кінці дослідження (10 діб).
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, можна
зробити висновок про ефективність використання
екстрактів лікарсько-технічної сировини для стабілізації якості молочного жиру під час зберігання.
При цьому важливо враховувати склад і антиокис-

Таблиця 1
Вплив екстрактів лікарської сировини на зміну бензидинового числа молочного жиру за температури
98±2 ºС, Е 1%/1 см
Екстракти лікарської
сировини, % до маси жиру
Контроль (без добавок)
Фіалка триколірна, 0,1
Фіалка триколірна, 0,2

4
0,079
0,086
0,099

5
0,258
0,312
0,323

Деревій звичайний, 0,1
Деревій звичайний, 0,2
Суцвіття вільхи, 0,1
Суцвіття вільхи, 0,2

0,078
0,070
0.041
0,071

0,247
0,247
0,238
0,232

0,252
0,252
0,396
0,238

Череда трироздільна, 0,1
Череда трироздільна, 0,2
Арніка гірська, 0,1
Арніка гірська, 0,2
Арніка гірська, 0,5

0,074
0.092
0,070
0,072
0,111

0,282
0,301
0,280
0,280
0,303

Звіробій звичайний, 0,1
Звіробій звичайний, 0,2
Звіробій звичайний, 0,5

0,78
0.072
0,099

0,274
0,270
0,320

Карбонільні сполуки, які реагують із бензидином, почали накопичуватися з 4 доби зберігання
(табл. 1).
Після 7 діб більш помітні інгібіруючі властивості екстрактів, і вони підтримуються до кінця
експериментальних досліджень. Найбільш ефективно гальмували цей процес екстрактивні речовини
арніки (ефірна олія, каротиноїди, смолисті речовини, арніцин та ін.) і деревію звичайного (ефірні
олії, сескветерпени, ахілеїн та ін.).
Накопичення діальдегідів, які реагують із 2тіобарбитуровою кислотою 2-ТБК, встановлено
тільки в контрольному зразку після 4 діб дослідження (табл. 2).
Стабілізуючий вплив підвищеної концентрації
екстракту найбільш виразний після 7 діб, а для
жиру з 0,2% екстрактів фіалки, деревію і суцвіття
вільхи – з наступної доби. Надалі різко підвищився
вміст діальдегідів у більшості зразків жиру з
екстрактами і, відповідно, скоротилася різниця між
ними і контролем. У жирі без добавок після 9 діб
вміст моноальдегідів перевищував у 1,22 рази кількість діальдегідів.
Разом із продуктами окислення в молочному
жирі поступово накопичувалися вільні жирні кис-

Тривалість зберігання, діб
7
8
0,433
0,633
0,398
0,588
0,349
0,445

9
0,745
0,696
0,557

10
0,831
0,769
0,658

0,410
0,326
0,580
0,469

0,572
0,441
0,658
0,595

0,683
0,661
0,715
0,681

0,397
0,310
0,389
0,370
0,273

0,602
0,472
0,610
0,552
0,362

0,700
0,561
0,685
0,642
0,412

0,771
0,762
0,781
0,801
0,642

0,379
0,349
0,310

0,570
0,552
0,365

0,680
0,618
0,462

0,855
0,819
0,767

Таблиця 2
Вплив екстрактивних речовин лікарської
сировини на накопичення діальдегідів, які реагують із
2-ТБК. Е 2%/2 см
Екстракти лікарської
сировини, % до маси
жиру
Контроль (без добавок)
Фіалка триколірна, 0,1
Фіалка триколірна, 0,2
Деревій звичайний, 0,1
Деревій звичайний, 0,2
Суцвіття вільхи, 0,1
Суцвіття вільхи, 0,2
Череда трироздільна 0,1
Череда трироздільна 0,2
Арніка гірська, 0,1
Арніка гірська, 0,2
Арніка гірська, 0,5
Звіробій звичайний, 0,1
Звіробій звичайний, 0,2
Звіробій звичайний, 0,5
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Тривалість зберігання, діб
6
0,290
0,220
0,235
0,215
0,115
0,250
0,220
0,265
0,210
0,520
0,480
0,160
9,235
0,215
0,190

7
0,910
0,455
0,335
0,245
0,185
0,800
0,360
0,740
0,275
0,880
0,730
0,215
0,815
0,545
0,310

8
1,125
0,788
0,585
0,680
0,288
1,087
0,682
0,988
0,790
1,065
1,025
0,275
0,985
0,965
0,370

9
1,360
0,950
1,050
1,200
0,825
1,060
1,000
1,380
1,088
1,350
1,119
0,560
1,100
1,135
0,737

лювальну дію екстрактивних речовин і на цій основі підбирати відповідну концентрацію екстрактів.
Комплексне дослідження продуктів окислення і
гідролізу молочного жиру об’єктивніше відображає
стабілізуючу дію екстрактів дослідних сполук. Подальші дослідження планується спрямувати на дослідження антиокислювальних властивостей екстрактів, отриманих із використанням найбільш поширених розчинників.
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ВПЛИВ БОРОШНА “ЗДОРОВ’Я” ТА ПОРОШКУ КЕРОБУ НА
ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПШЕНИЧНОГО БОРОШНА
Анотація. У статті розглянуто проблеми збагачення борошняних кондитерських виробів корисними
нутрієнтами. Об’єктом дослідження виступали тістові модельні композиції з суміші пшеничного борошна та борошна “Здоров’я” і порошку керобу. Досліджено вплив борошна “Здоров’я” та порошку
керобу на реологічні характеристики тістових модельних композицій, які визначали на фаринографі, на
білково-протеіназний та вуглеводно-амілазний комплекси пшеничного борошна. Встановлено, що додавання борошна “Здоров’я” до пшеничного борошна зменшує час утворення тіста, стійкість тістових
модельних композицій та ступінь розрідження. Додавання борошна “Здоров’я” та порошку керобу
сприяє зменшенню показників максимальної в’язкості та температури клейстеризації крохмалю, що пов’язано зі змінами вуглеводно-амілазного комплексу тістової системи.
Ключові слова: борошно “Здоров’я”, тісто, реологія, фаринограф, водопоглинальна здатність тіста,
стійкість, розрідження.
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THE INFLUENCE OF FLOUR “ZDOROVIA” AND KEROB POWDER
ON THE TECHNOLOIGICAL PROPERTIES OF WHEAT FLOUR
Abstract. In the article the problems of enrichment of pastry confectionery with beneficial nutrients are
considered. The object of the study were the dough model compositions made of a mixture of wheat flour, flour
"Zdorovia" and kerob powder. Investigated the influence of flour "Zdorovia" and kerob powder on rheological
properties of model dough compositions which were determined on the farinograph on protein-proteinase and
carbohydrate-amylase complexes of wheat flour. It was determined that the addition of flour "Zdorovia" to
wheat flour reduces the time of dough formation, stability of dough model compositions and degree of dilution.
Adding the flour "Zdorovia" and kerob powder contributes to reduction of indicators of maximum viscosity and
temperature of starch gelatinization, which is associated with changes in carbohydrate-amylase complex of
dough system.
Keywords: flour "Zdorovia", dough, rheology, farinograph, dough water absorption ability, stability, dilution.
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Постановка проблеми. Забезпечення населення повноцінними продуктами харчування є однією
з найважливіших проблем сьогодення. Рішенням
цієї проблеми є створення технології виробництва
нових продуктів харчування, під час вживання яких
до організму людини надходили б корисні нутрієнти.
Один із напрямів розвитку технології борошняних кондитерських виробів – покращення їх харчової та біологічної цінності. Сучасні тенденції розвитку ринку борошняних кондитерських виробів
характеризуються збільшенням попиту населення
на бісквітні вироби. Одним із недоліків борошняних кондитерських виробів, в тому числі і бісквітів,
є те, що в них низький вміст таких важливих нутрієнтів, як харчові волокна, вітаміни, макро- та мікроелементи. Борошняні кондитерські вироби – джерело легкозасвоюваних вуглеводів та насичених
жирів, споживання яких призводить до порушення
збалансованого раціону. У зв’язку з цим борошняні
кондитерські вироби є перспективними продуктами
харчування для збагачення їх корисними нутрієнтами.
Перспективна сировина, яка б дозволила підвищити харчову та біологічну цінність бісквіту, –
борошно “Здоров’я” та порошок керобу. За вмістом
білка у борошні “Здоров’я” на 16,03 % більше порівняно з пшеничним борошном вищого ґатунку,
жирів – 46,15 %, вміст крохмалю менший на
21,4 %, а вміст клітковини та моно- і дисахаридів у
3,5 та 2,4 рази більший, також зріс вміст вітамінів
та мінеральних речовин [7].
Порошок керобу містить біологічно активні
елементи (білки, вітаміни, харчові волокна, мікрота макроелементи), тобто виступає концентратом
цінних речовин. Хімічний склад какао-порошку
відрізняється від порошку керобу. Порошок какао
містить білка 24-25 г, жирів – 12-16 г, вуглеводів –
27-29 г, у тому числі харчових волокон – 5,5 г, а
порошок керобу, відповідно, – 4,42 г, 0,45 г, 89,57 г,
36,07 г [3].
Враховуючи, що досліджувані добавки мають
різний хімічний склад, ніж борошно пшеничне вищого ґатунку та порошок какао, можна прогнозувати різні фізико-хімічні та технологічні властивості.
Під час дослідження впливу нових рецептурних
компонентів на показники якості бісквітного тіста
особлива увага приділяється визначенню структурно-механічних властивостей.
Реологічні показники характеризують поведінку тіста під час замісу та мають велике значення
при оцінці якості борошна.

маль, але багато науковців замінюють пшеничне
борошно іншою рослинною сировиною з метою
збільшення корисних нутрієнтів, а також для покращення технологічних властивостей готової продукції.
Науковці [2] розглянули проблему збагачення
борошняних кондитерських виробів, а саме: бісквітів та мафінів, харчовими волокнами. Визначено,
що додавання шроту, освітлених та неосвітлених
волокон буряка в кількості 5,0-20,0 % до маси пшеничного борошна призводить до зниження кількості сирої клейковини.
У праці [4] доведено: заміна пшеничного борошна з сильною клітковиною житнім борошном
покращує структурно-механічні властивості бісквітних виробів.
Встановлено [5], що оптимальним для пшеничного та соргового борошна в борошняних сумішах
у технології бісквітних напівфабрикатів є співвідношення 1:1. Витрати соргового борошна складають 7...15 % при повному виключенні з рецептури
бісквітів крохмалю. Досліджено, що при використанні в борошняній суміші борошна соргового темного (1:1) вміст какао-порошку може бути знижено
на 75 %.
Додавання різних видів сировини до маси борошна по-різному впливає на водопоглинальну
здатність та час утворення тіста, а також призводить до зменшення його стійкості. Заміна борошна
пшеничного на різні види добавок впливає на
вуглеводно-амілазний комплекс тістової системи.
Постановка завдання. Метою дослідження є
визначення фізико-хімічних та технологічних властивостей пшеничного борошна та сумішей борошна
“Здоров’я” і порошку керобу та їх вплив на структурно-механічні властивості тіста та якість бісквітних виробів. Об’єктами дослідження виступали
тістові модельні композиції з додаванням борошна
“Здоров’я” та порошком керобу. В дослідних зразках частину борошна пшеничного вищого ґатунку
замінювали борошном “Здоров’я” у кількості 30 %
та 100 % порошку какао на порошок керобу. Контрольними слугували зразки без добавок. Зміни
білково-протеіназного комплексу борошна пшеничного вищого ґатунку в присутності добавок оцінювали по якості та кількості клейковини, фізичним,
структурно-механічним властивостям тіста, які визначали за допомогою фаринографа Brabender за
ДСТУ 4111.1:2002. Метод базується на основі виміру та реєстрації консистенції тіста в процесі його
утворення з борошна та води, розвитку тіста та змін
його консистенції в процесі замісу. Необхідна консистенція тіста досягається шляхом підбору кількості води. Встановлена таким чином кількість води, яка носить назву водопоглинання, використовується для отримання фаринограми замісу. Вуглеводно-амілазний комплекс визначали за показниками амілограм на амілографі Brabender.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Клейковина, яка міститься в пшениці, є важливою складовою частиною зерна. Для показника клейковини
важливі не тільки кількість, але й якість, тобто її
властивості. Вміст білків та сирої клейковини є гарантією якісних борошняних кондитерських виробів. Для бісквітного тіста важливим показником
якості є борошно з слабкою або середньою клейковиною. В технологіях бісквітних виробів для
зменшення сили борошна використовують крох-

Виклад основного матеріалу дослідження. В
утворенні структури тіста борошняних кондитерських виробів велику роль відіграють білки клейко-
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вини борошна, які під час замішування тіста поглинають воду та, утримуючи її, утворюють клейковинний каркас. Тому саме якість та кількість клейковини пшеничного борошна обумовлюють текстурні характеристики бісквітних виробів.
У процесі дослідження впливу додавання борошна “Здоров’я” на якість клейковинного комплексу пшеничного борошна [6] встановлено, що
додавання борошна “Здоров’я” призводить до зниження кількості сирої клейковини. Так, при додаванні 10-20 % борошна “Здоров’я” до маси борошна пшеничного вміст клейковини зменшується на
11,1-12,5 %, а при додаванні 30-40 % – на 42,8 та
66,6 %. Відмити клейковину з додаванням 50-80 %
борошна “Здоров’я” неможливо, оскільки вона стала сипкою. Тому оптимальне співвідношення борошна “Здоров’я” та борошна пшеничного становить 30 : 70.
Із збільшенням кількості борошна “Здоров’я”
відбувається незначне збільшення показників пружності клейковини, а її розтяжність практично не
змінюється. Зменшення якості клейковини при додаванні борошна “Здоров’я” може бути пов’язано з
тим, що під час сушіння зерна, пророщеного у
розчині морської харчової солі за температури 5560 °C, відбувається денатурація білка, що в подальшому впливає на водопоглинальну здатність тістових мас та на гідратаційну здатність клейковини.

Потрібно відзначити, що зменшення пружності
клейковини борошна не впливає на якість виробів,
оскільки утворення міцного клейковинного каркаса
може призвести до надмірного ущільнення структури бісквітного тіста та недостатнього розпушування м’якуша випечених бісквітів, а також до зниження їх об’єму та пористості. Білки, які містяться
в добавках, характеризуються низькою водопоглинальною здатністю і здатні впливати на процеси
тістоутворення. Тому вважаємо доцільним визначити вплив добавок на структурно-механічні властивості тіста на фаринографі. Вивчення реологічних
властивостей тістових модельних композицій за допомогою фаринографа дозволить отримати дані про
характер динаміки формування тіста, про накопичення потенційної енергії пружної деформації на
початковому етапі замішування та її витрачання
[8]. Результати досліджень наведені на рис. 1-4.
Початковим етапом реологічних досліджень
борошна на фаринографі є кількість води, яку необхідно додати, щоб отримати тісто необхідної консистенції (500 од. фаринографа). Одержані дані характеризують водопоглинальну здатність борошна
та вплив добавок на цей показник.
Згідно з рис. 1-4 при додаванні 30 % борошна
“Здоров’я” та 100 % порошку керобу відбувається
незначне зменшення водопоглинальної здатності
тістових модельних композицій.

Рис. 1. Фаринограма тіста з пшеничного
борошна

Рис. 2. Фаринограма тіста з 30 % борошна
“Здоров’я” та 70 % пшеничного борошна

Рис. 3. Фаринограма тіста з борошном
пшеничним та порошком какао

Рис. 4. Фаринограма тіста з 30 % борошна
“Здоров’я”, 70 % пшеничного борошна та
порошком керобу
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Фаринограми дають графічне зображення процесу утворення тіста, яке можна поділити на п’ять
фаз: швидка гідратація, формування тіста, стабільність тіста, послаблення структури тіста та досягнення рівноваги [8].
Важливим показником фаринограм є ширина
кривої (різниця між максимальним та мінімальним
значенням фаринограми у визначений момент часу), на етапі гідратації відбувається різке збільшення ширини кривої, потім вона досягає максимального значення, після чого настає рівновага [8].

бісквітів. Під час приготування бісквіта відбувається короткочасне замішування з пшеничним борошном, отже набрякання клейковини та утворення
клейковинного каркаса не спостерігається. На формування структури тіста та випечених виробів
впливають властивості крохмалю, такі як набрякання та клейстеризація. Для дослідження впливу
борошна “Здоров’я” та порошку керобу на властивості крохмалю пшеничного борошна були використані амілограми тіста. Результати амілограм
тіста з добавками наведені в таблиці 1.

Таблиця 1
Вплив борошна “Здоров’я” та порошку керобу на властивості крохмалю пшеничного борошна

Температура
клейстеризації, °С

Контроль (без добавок)
Борошно “Здоров’я”
30
Контроль (з какао)
30
Борошно “Здоров’я”
та порошок керобу
100

Тривалість
клейстеризації
крохмалю, хв.

% заміни
борошна та
порошку
керобу

Клейстеризаційний
максимум, ум.од.

Зразки тіста з
добавками

Час до початку
клейстеризації
крохмалю, хв.

Значення показника

20±0,7
21±0,8
24±0,7

284±8,4
283±8,4
580±17,3

10±0,2
11±0,3
14±0,4

78,3±2,3
74,5±2,4
82,0±2,6

23±0,7

535±16,1

10±0,2

79,2±2,4

У фазі швидкої гідратації опір тістових модельних композицій збільшується, у той час як ширина
кривої незначно зросла, що свідчить про високу
пружність тіста на даному етапі. На цьому етапі
відбувається розподіл води в борошні, формування
локальних дільниць клейковини. Також спостерігається швидке збільшення температури тіста, яке
пов’язано з взаємодією білків із водою [8].
Додавання борошна “Здоров’я” призвело до
зменшення часу від моменту додавання води до
появи перших ознак послаблення консистенції, тобто часу утворення тіста. Ймовірно, що білкам борошна потрібно більше часу для гідрофобної взаємодії та утворення клейковинного каркаса. Щодо
тістових модельних композицій із борошном “Здоров’я” та порошком керобу (рис. 4), то можна зазначити, що тісту необхідно менше часу для утворення тіста, ніж із порошком какао.
Стійкість тіста характеризує максимальну силу
опору тіста замішуванню та максимальну ширину
кривої, а також початок послаблення тіста. Якщо
розглядати стійкість тіста, то при додаванні 30 %
борошна “Здоров’я” крива фаринограми знаходиться нижче контрольного зразка (рис. 2), а при додаванні порошку керобу зменшувалася відносно
контролю у 3,4 рази (рис. 4). Це можна пояснити
впливом білків порошку керобу. Вони утворюють
гідратовані шари між ділянками клейковини та
перешкоджають утворенню клейковинного каркаса.
Перехід від фази розрідження структури до фази
рівноваги відбувається поступово.
Крохмаль пшеничного борошна відіграє важливу технологічну функцію в процесі приготування

Аналізуючи дані таблиці 1, можна зазначити:
додавання 30 % борошна “Здоров’я” та 100 % порошку керобу не впливає на показники амілограм.
Аналіз амілограм показав, що додавання борошна
“Здоров’я” в кількості 30 % до маси пшеничного
борошна збільшує час до початку клейстеризації на
4,7 %, а також час від початку клейстеризації крохмалю до досягнення максимальної в’язкості на 9 %
у порівнянні з контрольним зразком. При додаванні
борошна “Здоров’я” та порошку керобу спостерігається зменшення часу до початку клейстеризації
на 4,3 %, а також час від початку клейстеризації
крохмалю до досягнення максимальної в’язкості на
40 % у порівнянні з контрольним зразком.
Температура суспензії при максимальній в’язкості зменшується на 5,1 % при додаванні 30 % борошна “Здоров’я” та на 3,5 % при додаванні порошку керобу. Зниження температури при максимальній в’язкості може впливати на уповільнення черствіння готових бісквітних виробів. Зниження температури клейстеризації може сприяти уповільненню
процесу ретроградації крохмалю [9].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Додавання борошна “Здоров’я” та порошку керобу в кількості 30 та 100 %
відповідно із заміною пшеничного борошна та повною заміною порошку какао призводить до зниження кількості клейковини. Присутність добавок
призводить до зниження водопоглинальної здатності та зменшення часу утворення тіста, а також до
зменшення стійкості. Присутність борошна “Здоров’я” призводить до незначних змін структурно-
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механічних характеристик тіста за рахунок зниження кількості клейковини.
Зменшення водопоглинальної здатності пшеничного борошна вказує на необхідність корегування кількості рецептурних компонентів, необхідних
для отримання бісквітного тіста із заданими технологічними властивостями.
Додавання борошна “Здоров’я” та порошку керобу сприяє зменшенню показників максимальної
в’язкості та температури клейстеризації крохмалю,
що пов’язано із змінами вуглеводно-амілазного
комплексу тістової системи. Зниження температури
клейстеризації крохмалю сприяє уповільненню його ретроградації, що збільшує термін зберігання готових бісквітних виробів.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
ЙОДОВМІСНОЇ СИРОВИНИ ТА ЕКСТРАКТУ ІНАКТИВОВАНИХ
ДРІЖДЖІВ
Анотація. У статті розглянуто проблеми йоддефіциту та шляхи його вирішення за рахунок збагачення
йодом харчових продуктів. Обґрунтовано необхідність створення харчових продуктів із підвищеним вмістом
йоду і дефіцитних нутрієнтів. Окреслено профілактику йоддефіцитних станів і покращення засвоюваності
йоду при вживанні овочевих, що містять біоорганічний йод та інші есенціальні нутрієнти у найкращій для
засвоєння, біодоступній формі. Змодельовано продукцію функціонального призначення з включенням до технології овочевих паст порошків з гідробіонтів, зокрема порошки з ламінарії, креветок, сайди, крабів та тріски.
Визначено вплив добавок на такі структурно-механічні властивості харчової композиції, як гранична напруга
зсуву та адгезія.
Ключові слова: овочева паста, порошки з ламінарії, креветок, сайди, крабів, тріски, дефіцит йоду.
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FUNCTIONAL AND TECHNOLOGICAL PROPERTIES
OF IODINE-CONTAINING RAW MATERIAL AND EXTRACT OF
INACTIVATED YEAST
Abstract. The article considers the problems of iodine deficit and ways to resolve them by iodine enrichment
of food products. The necessity of creating food products with high content of iodine and of deficit nutrients is
grounded. Outlined the prevention of iodine deficit conditions and improving the digestibility of iodine in the
consumtion of vegetables that contain bio-organic iodine and other essential nutrients in the best for digestion,
bioavailable form. Simulated the functional products with the inclusion of hydrocoles powders to technology of
vegetable pastes in particular powders of laminarija, shrimp, pollack, crabs and cod. The influence of these
additives on such structural and mechanical properties of a food composition as critical tension of shift and
adhesion is determined.
Keywords: vegetable paste, powders from laminarija, shrimp, pollack, crabs, cod, iodine deficit.
Постановка проблеми. На сьогоднішній день
структура харчування населення має суттєві відхилення від формули збалансованого харчування,
перш за все, за рівнем споживання мікронутрієнтів
– вітамінів, мінеральних речовин, у т.ч. йоду, що
обумовлює формування факторів ризику для роз-

витку багатьох аліментарних і аліментарно-залежних захворювань. В Україні аліментарні дефіцити
мають масовий характер – у населення багатьох
регіонів виявлено дефіцит таких природних антиоксидантів, як вітаміни С, Е, бета-каротин, есенційних мікроелементів (йоду, селену, заліза та ін.).
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При цьому потреба в цих мікронутрієнтах у населення, що мешкає в екологічно несприятливих умовах, значно підвищена [1, 2, 3].
Дефіцит йоду зафіксовано в більшості регіонів
України. Чернівецьку область, поряд із Волинською, Закарпатською, Івано-Франківською, Львівською, Рівненською та Тернопільською областями,
віднесено до регіонів із вираженим дефіцитом йоду
та максимальними ризиками розвитку йоддефіцитних захворювань. У зв’язку з цим організм людини
замість потрібних 150–200 мкг йоду на добу отримує лише 40-50 мкг [4]. Йодна недостатність викликає зоб, гіпотиреоз, порушення процесу формування і функцій центральної нервової системи,
ураження головного мозку і порушення психічного
розвитку [5].

екстракту інактивованих дріжджів та визначення їх
раціональних концентрацій.
Як основний об’єкт дослідження розглядалися
йодовмісна сировина та екстракт інактивованих
дріжджів.
Для створення технології овочевих паст передбачено використання йодовмісної сировини (порошки з гідробіонтів та суха ламінарія у гідратованому вигляді) та екстракт інактивованих дріжджів
для забезпечення овочевих паст додатковою кількістю необхідних для ефективного засвоєння йоду
вітамінів В6 та В9.
З метою вирішення цієї задачі необхідно дослідити:
• Раціональну концентрацію інактивованих дріжджів.
• Гідратаційні властивості ламінарії й порошків гідробіонтів.
• Розчинність сухого екстракту дріжджів, а також гідратаційні властивості порошку ламінарії у
розчині дріжджів.
Дослідження структурно-механічних властивостей багатокомпонентних систем на рослинній основі з
порошками з гідробіонтів та ламінарії проводили на
вимірювальному комплексі “Фізична лабораторія
ІТМ”, з датчиком сили цифрового динамометра з ціною поділки 0,5 мН та верхньою межею вимірювання
3Н. Період вимірювання – 0,05 с. Дані вимірювань
виводять у вигляді графіку в координатах “сила/час”.
Адгезію визначали методом відриву полірованого
диску з нікель-залізного сплаву діаметром 20 мм. На
горизонтальний зріз продукту опускається динамометр із нерухомо закріпленим диском із нержавіючої
сталі без отворів. Диск вдавлюється в продукт на 0,51,0 мм, при цьому значення сили лежать поза межею
вимірювання динамометра. Після 2-3 с вдавлювання
динамометр із диском повільно піднімали та фіксували значення сили кожні 0,05 с.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Україна включена в програми ЮНІСЕФ і Міжнародної
ради ВООЗ з контролю за йодною недостатністю. В
рамках реалізації програм визначені території
України, які відносяться до йододефіцитних, вжито
заходів щодо забезпечення великих груп населення
додатковою кількістю йоду введенням у харчовий
раціон йодовмісних і збагачених йодом продуктів
[6; 7]. Однак на сьогоднішній день асортимент
таких харчових продуктів на вітчизняному ринку
недостатній. До них відносяться хліб і хлібобулочні
вироби, молоко, масло з використанням неорганічних з’єднань Йоду, продуктів переробки морських
водоростей (ламінарії, цистозіри, зостери, фукуса
та ін.), Дріжджових культур, вирощених на йодованій воді і т.п. [8-10]. Недоліком перерахованих
продуктів є наявність специфічних органолептичних характеристик і нестабільного нутрієнтного
складу, недостатній рівень біозасвоюваності йоду,
оскільки багатьма розробниками не враховуються
непрямі метаболічні фактори біологічної дії цього
мікроелемента в організмі.
Овочеві пасти – цінний дієтичний харчовий
продукт, який традиційно займає важливе місце в
раціоні українського населення. Однак останнім
часом стрімко набирає обертів харчова галузь у
сегменті виробництва продуктів зі зниженою енергетичною цінністю. Тому поряд із динамічно-прогресуючим напрямком розширення асортименту
овочевих паст із застосуванням рослинної та йодовмісної сировини, все більше актуальності набувають продукти з підвищеним вмістом йоду [11-13].
Перспективність виробництва овочевих паст із
йодовмісною сировиною обґрунтовано потребою в
продуктах, збагачених біоорганічними сполуками
йоду і його синергістами, що дозволить вирішити
важливу задачу забезпечення населення достатньою кількістю йоду в органічно-зв’язаній формі та
інших есенціальних нутрієнтів-синергістів йоду і
зробити вагомий внесок щодо профілактики захворювань, пов’язаних із дефіцитом йоду.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Доцільність використання інактивованих дріжджів
підтверджується наявністю в їх складі значної
кількості синергістів йоду (вітаміни групи В), які
сприяють формуванню структури тиреоглобуліну і,
відповідно, синтезу тиреоїдних гормонів.
Першим етапом були дослідження вмісту вітамінів групи В у модельній системі ламінарія + інактивовані дріжджі від 0,1 до 1 %. Результати досліджень представлені на рис. 1.
Оскільки вітаміни групи В належать до водорозчинних вітамінів, то під час розчинення сухих
дріжджів у рідині більша їх частина переходить у
розчин, який повністю всмоктується при подальшій
гідратації ламінарії.
При додаванні 0,1 % інактивованих дріжджів
вміст вітамінів групи В у розчині був мінімальний
та задовольняв добову потребу у вітамінах групи В6
та В9 на 5 та 17 % відповідно, а вітамінів В 12 сліди
та В2 лише від до 0,08%.
Для забезпечення оптимального вмісту вітамінів групи В достатньо 0,5 % інактивованих дріжджів, що забезпечують від 17 до 21% добової потре-

Постановка завдання. Метою роботи є визначення впливу компонентів харчової композиції
на реологічні властивості йодовмісної сировини та
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Одержані результати змін індексу розчинності
інактивованих дріжджів у процесі нагрівання (рис.
2) свідчать про те, що дріжджі добре розчиняються
у воді та при підвищенні температури розчинність
зростає.
За результатами проведених досліджень, зважаючи на необхідність забезпечення високого рівня
споживчої якості розроблених продуктів, зокрема
низького індексу розчинності, було визначено, що
оптимальна температура води для розчинності
дріжджів складає 36°С.

Рис. 1. Вплив концентрації екстракту дріжджів
на вміст вітамінів групи В

би у вітамінах групи В6 та В9 відповідно, а вітаміни
В12 та В2 забезпечують від 15 до 20%.
На рисунку 2 наведено результат дослідження
розчинності інактивованих дріжджів.

Рис. 3. Коефіцієнт набрякання порошків гідробіонтів
та ламінарії залежно від тривалості набрякання

На рис. 3 наведено результати дослідження
набрякання порошків гідробіонтів та ламінарії. Відзначено, що інтенсивне набрякання таких порошків
відбувається в перші 3·102 с гідратації. Подальше
збільшення тривалості контакту порошків гідробіонтів та ламінарії з водою практично не впливає на
процес набрякання, і коефіцієнт набрякання коливається в межах 7,18 ± 0,17 та 8,82 ± 0,12 відповідно.
Ламінарія відрізняється високим вмістом харчових волокон, який досягає 90 % маси сухої рослини [10].
Домінуючою властивістю гідроколоїдів є ефективне зв’язування води і перетворення її в системи
з необхідними структурно-механічними властивос-

Рис. 2. Вплив температури на динаміку змін
індексу розчинності сухого екстракту дріжджів

Таблиця 1
Вплив гідромодуля і тривалості набрякання на структурно-механічні властивості порошків із
гідробіонтів та ламінарії
P≥0,95, n=4
Тривалість набрякання, 102 с
гідромодуль 1:4
гідромодуль 1:5
гідромодуль 1:6
гідромодуль 1:7
Порошок ламінарії
3
2464
1478
868
546
Гранична напруга
6
1596
1200
845
540
зсуву, Па
9
1234
1000
703
452
3
541
586
670
270
Адгезійна
6
525
569
603
275
властивість, Па
9
538
616
624
276
Порошок гідробіонтів
3
1971
2394
1267,5
810
Гранична напруга
6
2217
3696
1302
819
зсуву, Па
9
1662
1851
1054,5
678
3
686
641
770
768
Адгезійна
6
669
625
703
698
властивість, Па
9
716
638
724
720
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у1=3·102 с;

у2=6·102 с;

показник ГНЗ знижується на 35,2%, через 9·102 с на 49,9% (рис. 6-7), а гідромодуля 1:5 через 9·102 с
набрякання показник ГНЗ знижується на 50,5 %.
Результат проведених досліджень вказує на те,
що найбільш високі властивості міцності відзначені
при гідромодулі порошку ламінарії:вода 1:4 і тривалості набрякання 3·102 с та порошку гідробіонтів:вода 1:5 і тривалості набрякання 6·102 с.
Проведені дослідження (рис. 8-9) показали, що
ступінь гідратації порошку ламінарії значною мірою впливає на липкість продукту, що характеризується показником адгезійної властивості (АВ).
Так, при гідромодулі порошок ламінарія: інактивовані дріжджі 1:5…1:6 показник АВ зростає на
8,3…23,8 % порівняно з гідромодулем 1:4 (залежно
від тривалості набрякання), гідромодуль порошок
гідробіонтів:вода 1:6…1:7 показник АВ зростає на
11,09-17,8 % порівняно з гідромодулем 1:5 (залежно від тривалості набрякання), тобто спостерігалося
розрідження структури та, відповідно, значне збільшення коефіцієнта адгезійної міцності.
При вивченні впливу тривалості набрякання на
величину АВ встановлена загальна тенденція зниження цього показника порошку ламінарії при 6·102
с набрякання для всіх досліджуваних гідромодулів
на 2,9-10,0 % та порошку гідробіонтів при 7,8·102 с
набрякання для всіх досліджуваних гідромодулів на

у3 =9·102 с;

Рис. 4. Гранична напруга зсуву від гідромодуля
порошок гідробіонтів: вода

у1=3·102 с;

у2=6·102 с;

у3 =9·102 с;

Рис. 5. Гранична напруга зсуву від гідромодуля
порошок ламінарія: інактивовані дріжджі

тями. При гідратації полісахариди сухої ламінарії
здатні набухати і формувати нерозчинну об’ємну
сітку [10].
У зв’язку з цим при проведенні наступних досліджень тривалість набрякання порошку ламінарії
становила (3…9)·102 с та порошку гідробіонтів
(6…12)·102 (табл. 1).
Найбільша величина ГНЗ порошку гідробіонтів
становить 3696 Па та відповідає продукту, обводненому при гідромодулі 1:5, а порошку ламінарії –
2464 Па при гідромодулі 1:4. Збільшення гідромодуля порошку гідробіонтів та порошку ламінарії від
1:6 до 1:7 та від 1:5 до 1:7 відповідно призводить до
зниження ГНЗ, величина якого при тривалості набрякання порошку гідробіонтів 6·102 с знижується
відповідно на 65 і 78% (1302 Па та 819 Па) порівняно з гідромодулем 1:5 та при тривалості набрякання порошку ламінарії 3·102 с знижується відповідно на 44,52 і 78% (1478 Па та 546 Па) порівняно
з гідромодулем 1:4 та призводить до погіршення
формованості виробів, що обумовлено послабленням зв’язків між компонентами (рис. 4-5).
Збільшення часу набрякання також призводить
до значного зниження ГНЗ обводненого продукту.
Особливо ця тенденція виражена для гідромодуля
порошку ламінарії 1:4 через 6·102 с набрякання

Рис. 6. Гранична напруга зсуву від тривалості
набрякання порошку ламінарії

Рис. 7. Гранична напруга зсуву від тривалості набрякання
порошку гідробіонтів
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5,0-11,0 %. При 6·102 с набрякання порошку ламінарії величина АВ знижується на 0,6 % при гідромодулі 1:4 і на 6,9 % при гідромодулі 1:6 та порошку гідробіонтів величина АВ знижується на 1,5 %
при гідромодулі 1:5 і на 7,3 % при гідромодулі 1:6.
При гідромодулі 1:4 порошку гідробіонтів збільшення тривалості набрякання до 6·102 с призводить

Рис. 10. Адгезійна властивість від тривалості набрякання
порошку ламінарії

у1=3·102 с;

у2=6·102 с;

у3 =9·102 с;

Рис. 8. Адгезійна властивість (АВ) від гідромодуля
порошок ламінарії:інактивовані дріжджі

Рис. 11. Адгезійна властивість від тривалості
набрякання порошку гідробіонтів

гідромодулі 1:6 і який набрякає протягом 3·102 с,
найменший (625 Па) – у зразку з гідромодулем 1:5 і
тривалістю набрякання 7,8·102 с.

у1=3·102 с;

у2=6·102

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. В результаті проведених
досліджень визначено вплив концентрації екстракту дріжджів на вміст вітамінів групи В у розчині.
Встановлено, що для забезпечення оптимального
вмісту вітамінів групи В достатньо 0,5 г сухих
дріжджів, аби забезпечити від 15 до 20% добової
потреби.
Встановлено залежність ГНЗ та АВ від гідромодуля порошок ламінарія:інактивовані дріжджі та
порошок гідробіонтів:вода та від їх тривалості набрякання. Проведені дослідження показали, що найбільш високі властивості міцності відзначені при
гідромодулі порошок ламінарія:інактивовані дріжджі 1:4 і тривалістю набрякання 3·102 с. та порошок
гідробіонтів:вода 1:5 і тривалістю набрякання 6·102 с.
За результатами цих досліджень та обґрунтувань, із урахуванням розроблених схем взаємодії
нутрієнтів та їх вмісту в запропонованих джерелах
сировини, перспективами подальших досліджень
буде розроблення задач оптимізації нутрієнтного
складу овочевих паст із йодовмісною сировиною та
визначення напрямів проектування їх інгредієнтного складу.

у3 =9·102 с;

с;
Рис. 9. Адгезійна властивість (АВ) від гідромодуля
порошок гідробіонтів:вода

до підвищення АВ на 4,1 % та при гідромодулі 1:5
порошку ламінарії збільшення тривалості набрякання до 6·102 с призводить до підвищення АВ на
5,1 % (рис. 10-11).
Результати проведених досліджень (рис. 10)
вказують на те, що найвищий показник АВ (670
Па), який вказує на значну липкість продукту,
відзначений у порошку ламінарії, обводненому при
гідромодулі 1:6 і який набрякає протягом 3·102 с,
найменший (525Па) – у зразку з гідромодулем 1:4 і
тривалістю набрякання 6·102 с.
Також результати проведених досліджень (рис. 11)
свідчать про те, що найвищий показник АВ (770 Па),
який вказує на значну липкість продукту, відзначений у порошку гідробіонтів, обводненому при

67

ЛІТЕРАТУРА

REFERENCES

1. Смоляр В. І. Основні тенденції в харчуванні
населення України / В. І. Смоляр // Проблеми харчування. – 2007. – № 4 (17). – С. 5-10.
2. Корзун В. Н. Проблема мікроелементів у харчуванні населення України та шляхи її вирішення /
В. Н. Корзун, А. М. Парац // Проблеми харчування.
– 2007. – № 1 (14). – С. 5-11.
3. Zimmermann M., Kohrle J. The impact of iron
and selenium deficiencies on iodine and thyroid metabolism : biochemistry and relevance to public health /
M. Zimmermann, J. Kohrle // Thyroid. – 2002. –
12 (10). – P. 867-878.
4. Покровский А. А. Справочник по диетологии /
А. А. Покровский, М. А. Самсонов. – М. : Медицина, 1981. – 704 с.
5. Скурихин И. М. Все о пище с точки зрения
химика / И. М. Скурихин, П. П. Нечаев. – М. : Высшая школа, 1991. – 387 с.
6. Кравченко В. І. Оцінювання йододефіцитних
захворювань та моніторинг їх усунення / В. І. Кравченко // Посібник для керівників програм. Третє
видання. – К. : “К.І.С.”, 2008. – 104 с.
7. Козярін І. П. Медико-соціальні проблеми профілактики йододефіцитних захворювань / І. П. Козярін, В. Н. Корзун // Мистецтво лікування. – 2009.
– № 4. – С. 39-43.
8. Нові методи у профілактиці та лікуванні йододефіцитних захворювань у дітей / В. Н. Корзун,
Т. О. Воронцова, Т. В. Болохнова, А. В. Деркач //
Наук.-практ. журн. “Актуальні питання педіатрії,
акушерства та гінекології”. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2011. – С. 128-130.
9. Мазаракі А. А. Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія /
А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко
та ін. ; [за ред. М. І. Пересічного]. – [2-ге вид.,
переробл. і доп.]. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т,
2012. — 1116 с.
10. Нові підходи у вирішенні проблеми ліквідації йоддефіцитних захворювань / [В. Н. Корзун,
А. М. Парац, К. М. Бруслова та ін.] // Проблеми
харчування. – 2004. – № 3. – С. 21-25.
11. Микронутриенты в питании здорового и
больного человека / Тутельян В. А., Спиричев В. Б.,
Суханов Б. П., Кудашева В. А. – М. : Колос, 2002. –
29 с.
12. Delange F. Screening for congenital hypothyroidism used as indicator of the degree of iodine
deficiency and of its control / F. Delange // Thyroid. –
1998. – Vol. 8, № 12. – P. 85-92.
13. Жукова Г. Ф. Йод. Свойства и распространение в окружающей cреде / Г. Ф. Жукова, С. А. Савчик, С. А. Хотимченко // Микроэлементы в медицине. – 2004. – №5(І). – С. 1-6.
14. Технология рыбы и рыбных продуктов :
учебник / [А. М. Ершов, В. В. Баранов, И. Э. Бражная и др. ; под ред. А. М. Ершова]. – СПб. : ГИОРД,
2006. – 944 с.

1. Smoljar, V. I. (2007), “Osnovni tendencii' v harchuvanni naselennja Ukrai'ny”, Problemy harchuvannja, vol. № 4 (17), pp. 5-10.
2. Korzun, V. N. and Parac, A. M. (2007), “Problema mikroelementiv u harchuvanni naselennja Ukrai'ny
ta shljahy i'i' vyrishennja”, Problemy harchuvannja,
vol. № 1 (14), pp. 5-11.
3. Zimmermann M. and Kohrle J. (2002), “The
impact of iron and selenium deficiencies on iodine and
thyroid metabolism : biochemistry and relevance to
public health”, Thyroid, vol. 12 (10), pp. 867-878.
4. Pokrovskyj, A. A. and Samsonov, M. A. (1981),
Spravochnyk po dyetologyy. [Guide to Nutrition], Medycyna, Moskva.
5. Skurihin, I. M. and Nechaev, P. P. (1991), “Vse
o pishhe s tochki zrenija himika” [All of the food from
the point of view of the chemist], Vysshaja shkola,
Moskva.
6. Kravchenko, V. I. (2008), Ocinjuvannja jododeficytnyh zahvorjuvan' ta monitoryng i'h usunennja
[Assessment of iodine deficiency disorders and monitoring their elimination], Posibnyk dlja kerivnykiv
program. Tretje vydannja, “K.I.S.”, Kiev.
7. Kozjarin, I. P. and Korzun, V. N. (2009),
“Medyko-social'ni problemy profilaktyky jododeficytnyh zahvorjuvan”, Mystectvo likuvannja, vol. № 4, pp.
39–43.
8. Korzun, V. N. Voroncova, T. O. Bolohnova, T. V.
and Derkach, A. V. (2011), “Novi metody u profilaktyci ta likuvanni jododeficytnyh zahvorjuvan' u ditej”
Nauk.-prakt. zhurn. “Aktual'ni pytannja pediatrii',
akusherstva ta ginekologii'”, pp. 128-130.
9. Mazaraki, A. A. Peresichnyj, M. I. and Kravchenko, M. F. (2012), Tehnologija harchovyh produktiv funkcional'nogo pryznachennja [Food Technology functionality], Izdatel'stvo “Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t”.
10. Korzun, V. N. Parac, A. M. and Bruslova,
K. M. (2004), “Novi pidhody u vyrishenni problemy
likvidacii' joddeficytnyh zahvorjuvan'”, Problemy
harchuvannja, vol. № 3, pp. 21-25.
11. Tutel'jan, V. A. Spirichev, V. B. Suhanov,
B. P. and Kudasheva, V. A. (2002), Mikronutrienty v
pitanii zdorovogo i bol'nogo cheloveka [Micronutrients
in the diet of healthy and sick person], Izdatel'stvo
“Kolos”.
12. Delange F. (1998), “Screening for congenital
hypothyroidism used as indicator of the degree of
iodine deficiency and of its control”, Thyroid, vol. 8,
№ 12, pp. 85-92.
13. Zhukova, G. F. Savchik, S. A. and Hotimchenko, S. A. (2004), “Jod. Svojstva i rasprostranenie v
okruzhajushhej crede”, Mikrojelementy v medicine, vol.
№5(1). pp. 1-6.
14. Ershov, A. M. Baranov, V. V. and Brazhnaja,
I. Je. (2006), Tehnologija ryby i rybnyh produktov [The
technology of fish and fish products], Izdatel'stvo SPb.,
GIORD.

68

УДК 639.2
Апач М. В.,
aспірант, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ,
Сидоренко О. В.,
д.т.н., проф. кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ,
Романенко О. В.,
к.т.н., доц. кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ.

ПЕРСПЕКТИВИ ХАРЧОВОГО ВИКОРИСТАННЯ РАПАНИ
ЧОРНОМОРСЬКОЇ (RAPANA VENOSA)
Анотація. У статті надано результати моніторингу стану запасів та вилову рапани чорноморської
(Rapana Venosa) в Україні та світі, обґрунтовано необхідність харчового використання молюска. Обмеження кількості рапани в екосистемі Чорного моря залишається першочерговим завданням, у зв’язку з
чим постає питання про необхідність популяризації споживних властивостей даного молюска в Україні з
метою забезпечення населення біологічно цінною продукцією. Методом віртуально-популяційного аналізу
визначено, що максимальний рівень вилову молюска Україною становив 400 т протягом трьох останніх
років, що вкрай недостатньо для його промислової переробки та харчового використання. Це зумовлено
відсутністю науково обґрунтованих технологій логістики та переробки молюска в Україні. Для вирішення проблеми проведено дослідження морфологічних ознак та масово-розмірних показників чорноморської рапани з метою обґрунтування раціональності переробки та транспортування. Надано розрахунки відношення маси мушлі до її висоти; проведено вимірювання загальної маси молюсків (включаючи
мушлю), масу самої мушлі, сиру масу м’якого тіла, масу нутрощів, масу білого тіла молюсків.
Ключові слова: рапана чорноморська (Rapana Venosa), стан запасів, об’єми вилову, масово-розмірні
показники, логістика.
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PROSPECTS OF FOOD USE OF THE BLACK SEA RAPA WHELK
(RAPANA VENOSA)
Abstract. The article presents the results of monitoring the state of stocks and catches of the Black Sea rapa
whelk (Rapana Venosa) in Ukraine and in the world as well as substantiates the necessity of food use of that
mollusc. The limited quantity of rapa whelk in the ecosystem of the Black Sea remains a top priority, and
therefore arises the question about the necessity to popularize consumer properties of mentioned mollusc in
Ukraine with the aim of provisioning the customers with biologically valuable products. The method of virtualpopulation analysis determined that the maximum catch of mollusc in Ukraine amounted to 400 tons in the last
three years, which is extremely insufficient for its industrial processing and food use. This is due to the lack of
scientifically based technologies of logistics and processing of the mollusc in Ukraine. To solve the problem the
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study of morphological characteristics and mass-dimensional parameters of the Black Sea rapa whelk to justify
the rationality of its processing and transportation was implemented. Provided calculations of ratio of shell mass
to its height; measured the total mass of molluscs (including shell), the mass of the shell, a crude mass of soft
body, innards mass, white body mass of molluscs.
Keywords: Black Sea rapa whelk (Rapana Venosa), the state of stocks, catch volumes, mass-dimensional
parameters, logistics.
Постановка проблеми. Фахівцями постійно проводиться комплекс досліджень, спрямованих на
вивчення біологічних ресурсів та екосистеми Чорного моря, моніторинг стану запасів гідробіостів
[1], що представляють промисловий інтерес для
України з метою їх раціонального використання і
відтворення, забезпечення природоохоронної діяльності. На сьогоднішній день для українського узбережжя Чорного моря залишається гострою проблема щодо необхідності збільшення об’ємів вилову
молюска – вселенця рапани (Rapana Venosa), яка
знищує прибережні поселення мідії – головного
фільтратора води, що може призвести до незворотних змін екосистеми Чорного моря [2].
Обмеження кількості рапани залишається першочерговим завданням для прибережної зони Чорного моря, у зв’язку з чим постає питання про
необхідність популяризації споживних властивостей даного молюска в Україні, державну підтримку
підприємств по переробці рапани чорноморської,
налагодження експортних поставок молюска до
країн, де він традиційно користується підвищеним
попитом, таких як: Японія, Корея, Туреччина тощо.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Починаючи з 90-х рр. XX століття, в уловах усіх
причорноморських країн стала проявлятися загальна тенденція зростання вилову долі молюсків [3,
с. 87-89]. Високі ринкові ціни на м'ясо рапани,
особливо в Японії, стали стимулом до підвищення
здобичі цього молюска у Болгарії, чий вилов у 2000
році склав близько 90 т від загального вилову
(4015,7 т) [4, с. 87-89].
На сьогоднішній день Болгарія є найкрупнішим
переробником і експортером рапани на міжнародний ринок. У середині 90-х років в Болгарії крупні
компанії з США, Великобританії та інших країн
створили спільні підприємства, оснащені сучасним
устаткуванням, з відпрацьованою технологією і відлагодженим ринком збуту. Зараз болгарські підприємства BURGAS PLC (Chernomorski Ribolovbоurgas PLC), Sea Food LTD і Black Sea Topshell
LTD поділили сфери впливу по видобутку і переробці рапани у Чорному морі, отримали сертифікати ЄЕС на продукцію, що експортується, і стабільно розвиваються.
Вилов рапани в болгарській частині Чорного
моря за період з 2001 по 2012 роки включно у
середньому складав 2164,8 тонн на рік (рис. 1).

Постановка завдання. Мета роботи: науково
обґрунтувати перспективність харчового використання рапани чорноморської (Rapana Venosa) на основі систематизації досліджень щодо стану запасів
та об’ємів вилову молюска, дослідження його ідентифікаційних ознак та масово-розмірних показників.
Для досягнення мети були визначені наступні
завдання: досліджено сучасний стан та динаміку
вилову молюска рапани, проаналізовано промислові запаси рапани в Україні та світі, обґрунтовано
необхідність харчового використання молюска з
метою забезпечення населення України біологічно
цінною продукцією.
Об’єкт дослідження: рапана чорноморська (Rapana Venosa) осіннього вилову (місце збору - м. Южний,
Одеська область).
Матеріали та методи досліджень. Віртуально-популяційний аналіз наукових звітів та моніторинг стану запасів, об’ємів вилову рапани чорноморської. Дослідження морфологічних ознак проводили за допомогою штангенциркуля (вимірювання з точністю до 0,1 мм) та лабораторних ваг
(вимірювання з точністю до 0,1 г). Дослідження
проводилися у декілька етапів: 1) планування експерименту; 2) первинна цифрова обробка матеріалів – проведення вимірювань, формування масиву
даних; 3) біологічна статистична обробка результатів дослідження.

Рис. 1. Динаміка вилову рапани чорноморської Болгарією,
2001-2012 рр., т.

Таким чином, найбільший вилов молюска Болгарією спостерігався у 2010 році та склав 4830,8
тонн, а найменший вилов - у 2003 році – 324,6 тонн.
Офіційні дані за 2013-2015 роки відсутні.
Найбільш важливими експортними партнерами
болгарської рапани є Японія, Туреччина та Греція.
Виручка від реалізації рапани у Болгарії за 2012 рік
оцінюється в € 4200 000. Молюск експортується
обробленим (тільки варене м'ясо), адже ця обробка
зменшує вагу майже в 4-5 разів, що є доцільним з
точки зору логістичних перевезень.
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Отже, найменший вилов рапани за досліджуваний період спостерігався у 2002 році, а найбільший
– із 2012 по 2014 роки, і склав 91 т та 400 т відповідно. В цілому для періоду 2002-2015 рр. за
обсягом річного вилову чорноморської рапани в
Україні спостерігається позитивний тренд. Обсяги
вилову молюска можуть бути значно збільшені за
умови наявності науково обґрунтованих технологій
переробки та логістики рапани.
Відповідно, для вирішення проблеми проведено
дослідження ідентифікаційних ознак (морфологічних) та масово-розмірних показників чорноморської рапани з метою обґрунтування раціональності
переробки та транспортування.
Згідно з отриманими результатами вік особин рапани у вибірці складав: самиць – від 2 до 10
років; самців – від 3 до 10 років. Найбільш чисельною була група самиць віком 5 років, самців – віком 6 років. Вік молюсків визначали за річними
віковими мітками на поверхні мушлі [7, с. 53-57]:
підрахунок нерестових міток, що визначався по

Рис. 2. Вилов чорноморської рапани Російською
Федерацією, 2001-2015 рр., т

Російською Федерацією у Чорному морі за період з 2001 по 2010 рік включно було виловлено
близько 536 тонн (рис. 2). Починаючи з 2006 року,
спостерігалася динаміка до зниження об’ємів щорічного вилову.
Проте з 2014 року спостерігається динаміка
щодо збільшення щорічного вилову чорноморської
рапани: 309 тонн та найвищий показник встановив
640 тонн у поточному році [5].
На російському шельфі Чорного моря запаси
промислової рапани за оцінками експертів становлять не менше 17,5 тис. т, причому від м. Утриш до
Новоросійська на глибинах до 20 м зосереджено
62% запасів, а інші припадають на кавказький
шельф [6, с. 53-57].
Таким чином, обмеження кількості рапани в
екосистемі Чорного моря залишається першочерговим завданням, у зв’язку з чим постає питання про
необхідність популяризації споживних властивостей даного молюска в Україні з метою забезпечення
населення біологічно цінною продукцією.
Обсяги вилову рапани в Україні є найнижчими
серед усіх причорноморських країн (рис. 3).

Рис. 4. Дослідження загальної маси (г) тіла рапани
(Rapana Venosa) за статевими ознаками

зупинкам зростання мушлі та потовщення її краю зі
зміною кольору за рахунок переривання пігментації
(рис. 4).
Зроблено наступний висновок: розподіли ознаки “загальна маса тіла” у самиць та самців чорноморської рапани вірогідно не розрізняються, тобто
вага молюсків не залежить від статевої ознаки.
Для обґрунтування в подальших роботах доцільності реалізації та транспортування чорноморської рапани з мушлею проведено морфометричне
дослідження молюсків за показниками: відношення
ширини мушлі до її висоти; відношення висоти
устя до висоти мушлі; відношення маси мушлі до її
висоти; проведено вимірювання загальної маси
молюсків (включаючи мушлю), маси самої мушлі,
сирої маси м’якого тіла, маси нутрощів, маси білого тіла (їстівної частини) молюсків (рис. 5).

Рис. 3. Вилов чорноморської рапани в Україні,
2002-2015 роки, т.
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Рис. 5. Співвідношення складових частин
чорноморської рапани.

Отже, чорноморська рапана (Rapana Venosa)
має дуже масивну мушлю. Так, виміри дослідної
партії показали, що мушля молюска з середньою
загальною вагою 82,53 г складає 44, 96 г, нутрощі –
25,5 г, тоді як їстівна частина (нога молюска) –
лише 12,07 г. Це говорить про те, що, на відміну від
інших гідробіонтів, таких як мідія (Mytilus edulis)
та молюск Букцинум (Bulot), реалізованих із мушлею, реалізація та транспортування м’яса чорноморської рапани в необробленому вигляді, на наш
погляд, є недоцільними з точки зору логістичних
перевезень.
На відміну від України, в Болгарії, Румунії та
Туреччині сертифікатом ЄЕС введена класифікація
сирого і варено-мороженого напівфабрикату рапани
за розміром [8]: LLL – до 15 шт./кг; LL – 15-20 шт./кг;
L – 21-40 шт./кг; M – 41-60 шт./кг; S – 61-80 шт./кг; SS
– 81-120 шт./кг та SSS – понад 120 шт./кг. Впровадження даної класифікації в Україні є доцільним
за умови збільшення об’ємів вилову та переробки.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Моніторинг ринку нерибних об’єктів промислу вказує на перспективність
харчового використання рапани чорноморської та
доцільність збільшення об’ємів її промислу з метою
забезпечення населення України вітчизняною продукцією прогнозованого рівня якості. Необхідно
здійснити заходи для популяризації даного молюска в Україні, впровадити державну підтримку підприємств по переробці рапани чорноморської.
На основі дослідження масово-розмірних характеристик молюска встановлено, що реалізація та
транспортування м’яса чорноморської рапани в необробленому вигляді є неефективними з точки зору
логістичних перевезень.
Таким чином, обмеження кількості рапани в
екосистемі Чорного моря залишається першочерговим завданням, у зв’язку з чим постає питання про
необхідність популяризації споживних властивостей даного молюска в Україні, розробки технологій
переробки та логістики рапани чорноморської.
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ФІЗИЧНІ, ТЕПЛОФІЗИЧНІ ПОКАЗНИКИ КУКУРУДЗИ ЦУКРОВОЇ
ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРИ КАЧАНІВ ПРИ
ОХОЛОДЖЕННІ ТА ЗАМОРОЖУВАННІ
Анотація. У роботі наведені результати експериментальних досліджень інтенсивності зниження
температури в качанах кукурудзи цукрової при їх охолодженні та заморожуванні. На основі отриманих
результатів розраховано інтенсивність зниження температури, відсоток усуненого тепла та тепловміст. Дослідження фізичних та теплофізичних властивостей качанів кукурудзи цукрової проводили за
методичними вказівками, висвітленими в роботах А. С. Гінзбурга, М. А. Громова, В. З. Жадана, В. А. Колтунова. Дослідження здійснювалися на качанах кукурудзи цукрової Кокані F1 у молочній (технічній)
стадії стиглості першої зав’язі.
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PHYSICAL , THERMOPHYSICAL PARAMETERS OF SWEETCORN
AND INTENSITY OF TEMPERATURE REDUCTION OF COBS UPON
COOLING AND FREEZING
Abstract. The article provides the results of experimental research of intensity of temperature reduction in
the cobs of sweetcorn upon their cooling and freezing. Based on the received results the intensity of the temperature reduction is calculated, as well as the percentage of eliminated heat and content of heat. Investigation of
physical and thermophysical properties of sweetcorn cobs were conducted by methodological guidelines
highlighted in the works of A. S. Ginzburg, M. A. Gromov, V. Z. Zhadan, V. A. Koltunov. The research was conducted on the cobs of Kokani F1 sweetcorn in milky (technical) stage of ripeness of first ovary.
Keywords: sweetcorn, enthalpy, true density, physical density, porosity, aperture.
Постановка проблеми. Основним завданням
держави є забезпечення населення високоякісними
продуктами харчування згідно з їх фізіологічними
нормами споживання. Дане завдання вимагає комплексного підходу до проблеми збільшення виробництва сільськогосподарської продукції й скорочення її витрат на всіх етапах її товароруху. Знизити кількісні та якісні витрати при зберіганні важливо, як і досягти підвищення виробництва продукції.

При оцінці якості харчових продуктів визначають їх хімічний склад, фізичні та фізико-хімічні
властивості. Формування всіх перелічених складових починається з селекційного процесу та насінництва, продовжується у відповідних абіотичних
умовах із застосуванням технологій вирощування
та збирання продукції високої якості, яку слід зберігати на всьому наступному шляху її просування
до споживача.
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Отже, виведення сорту, його вирощування і зберігання врожаю, реалізацію і доведення до споживача слід розглядати як єдиний технологічний процес,
що не поділяється на головні та другорядні ланки.
Якісні показники не можна оцінювати без оцінки
фізичних, біологічних та біохімічних властивостей продукції, які треба розглядати без відриву від оточуючого середовища і факторів, що на нього впливають.
Якість харчових продуктів, у тому числі кукурудзи цукрової, знаходиться у нерозривному зв’язку з їх будовою і хімічним складом. Важливими
показниками якості, збереженості й транспортабельності харчових продуктів є їх фізичні властивості. До фізичних властивостей плодоовочевої сировини відносять масу, об’ємну масу, форму, висоту,
діаметр, фізичну та істинну густину, пористість,
шпаруватість, міцність шкірки і м’якоті, структурно-механічні властивості. До теплофізичних показників – теплоємність, тепловміст, теплопровідність,
температуропровідність, які пов’язані зі структурою харчових продуктів. Важливими складовими є
також оптичні, акустичні та електричні властивості,
а у деяких випадках – сорбційна ємність і гігроскопічність. Всі ці показники необхідні для проектування сховищ, правильного складування, науково
обґрунтованих методів зберігання; в цьому плані
качани кукурудзи цукрової ніхто не вивчав.
Вивчення процесу зниження температури качанів, різних за масою та розмірами, які знаходяться у
загальній масі й мають різні показники інтенсивності
дихання та тепловиділення, дозволить удосконалити
технологічні процеси їх заморожування, складування,
тривалого зберігання та поступової реалізації [14].
Тому в зв’язку зі зростаючими потребами споживання кукурудзи цукрової дослідження фізичних і
теплофізичних властивостей качанів є актуальним.
Також актуальними є зміни тепловмісту в качанах у
процесі охолодження і заморожування, які схильні до
швидкого перезрівання і втрат харчової цінності.

Завдання дослідження полягає у визначенні фізичних та теплофізичних показників інтенсивності
зниження температури залежно від температури
оточуючого середовища у качанів кукурудзи цукрової залежно від їх маси та діаметра.
Виклад основного матеріалу дослідження. Для
дослідів брали качани кукурудзи цукрової Кокані
F1 у молочній (технічній) стадії стиглості першої
зав’язі, одного строку дозрівання і збирання, вирощених у фермерському господарстві Вінницької області.
Для визначення швидкості зниження температури
проводилося по три досліди. Дослідження теплофізичних характеристик відбувалися у двокамерному
холодильнику марки WHIRLPOOLBSNF 9782 OX, із
функцією Active0. У відділенні, де здійснювалося
охолодження, температура становила 0°С, заморожування відбувалося при -25°С. Температура контролювалася за допомогою ртутного термометра. Реєстрація зниження температури фіксувалася кожні 3
хвилини, вибірка становила інтервал у 30 хвилин.
Інтенсивність зниження температури в качанах
кукурудзи цукрової вимірювали за допомогою універсального комп’ютерного вимірювального приладу. Вид кліматичного виконання ММ-лабораторій УХЛ, категорія розміщення 4 по ДОСТ 15150
для діапазону температур від 00С до 40°С при відносній вологості 80% при 25 °С.
Вміст загальної сухої речовини визначали методом висушування до постійної маси за ДСТУ ISO
2173:2007 [12].
Дослідження масово-розмірних показників проводили за допомогою ваг по ГОСТ 29329 середнього класу точності з найбільшою межею зважування
не більше 3 кг, з ціною повірочної поділки у ≤2 г та
штангенциркуля 1-го класу точності за ГОСТ 16689 з похибкою вимірювання 0,05-0,10 мм.
Дослідження фізичних та теплофізичних властивостей качанів кукурудзи цукрової проводили за
методичними вказівками, висвітленими в роботах
А. С. Гінзбурга, М. А. Громова [1], В. З. Жадана [3],
В. А. Колтунова [8, 4, 5].
Фізичну густину визначали шляхом поміщення
наважки зразка у градуйований скляний посуд.
Знаючи рівень рідини в посуді до і після поміщення
в нього зразка, встановлювали його об’єм, а зважуванням – його масу. Фізичну густину зразка
розраховували за формулою [1]:

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед способів та методів зберігання і консервування
кукурудзи цукрової найчастіше використовують
охолодження, зберігання в регульованому газовому
середовищі й заморожування [11, 13].
Кукурудза цукрова, яка потрапляє на охолодження та заморожування, повинна бути солодкою, соковитою, з ніжною консистенцією та приємним смаком. Зібрані качани необхідно доставити в цехи не
пізніше ніж за 6 годин після збирання, адже протягом
24 годин вміст цукру в кукурудзі зменшується на
50 % [10, 11, 13], що неможливо виконати в умовах
існуючої матеріально-технічної бази і реалізувати
весь вирощений врожай, зокрема в умовах півдня
за 1-2 доби. Качани кукурудзи цукрової достатньо
не вивчені як об’єкт зберігання. В літературних
джерелах недостатньо інформації про фізичні та
теплофізичні показники, які є важливим фактором
при підтриманні оптимальних режимів зберігання,
обґрунтуванні процесів синтезу і гідролізу в зернах.

pф 

m0 , (кг/м3)
V1  V2

(1)

– маса зразка, кг, г; V1 – об’єм рідини, м3,
3
V2 – об’єм зразка в рідині, м .
Істинна густина – це густина продукту, в якому
відсутні газові включення, тобто пористість дорівнює 0, її розрахували за формулою [5]:
(2)
pc  267000 / 267  nc , (кг/м3)
де

m0

де nc – вміст сухої речовини, %.
Шпаруватість – це відношення сумарного
об’єму незаповнених зразком шпарин до загального
об’єму насипу, який визначається за формулою [1]:

Постановка завдання. Мета досліджень –
визначення фізичних та теплофізичних властивостей качанів кукурудзи цукрової, швидкість і досягнення ними оптимальної температури при охолодженні та заморожуванні.
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Ентальпію (І) розраховували за формулою [7]:
(9)
І  С  t  m ,
де С – питома теплоємність, кДж/т°С; m – маса продукту, кг;
t – різниця температур продукту до і після
його охолодження, °С.
Результати досліджень. Усі дослідження проводилися в один день протягом 24 годин, як передбачено РСТ УССР 297-91 [9]. Качани до відповідних операцій із ними зберігались у холодильнику
при температурі 10-15°С, для попереднього охолодження.
За результатами досліджень нами встановлені
наступні фізичні та теплофізичні показники качанів
кукурудзи цукрової (табл. 1).
Охолоджують харчові продукти у холодильниках до температури, близької до їх кріоскопічної,
але не нижче. Кінцева температура охолодження відіграє важливу роль у збереженні споживних властивостей кукурудзи цукрової й становить 0…1°С [15].
Швидкість видалення тепла і кінцева температура охолоджуваних, у нашому випадку качанів
кукурудзи цукрової, є визначальними для успішного їх холодильного зберігання. Великою мірою
якість охолоджуваних продуктів і в подальшому
успіх їх зберігання залежать також і від швидкості
охолодження. При недостатніх темпах зниження
температури продукту інтенсивність руйнівних
мікробіологічних і ферментативних процесів може
випереджати процес охолодження. І тоді перш ніж
продукт охолоне до потрібної кінцевої температури
в ньому можуть відбутися небажані зміни. Характер цих змін залежить від багатьох факторів, і перш
за все від виду продукту і його вихідного стану [6].
Результати дослідження інтенсивності зниження температури до 0°С в качанах кукурудзи цукрової наведені в табл. 2. Згідно з нашими розрахунками на початку дослідження перший качан містив
18,51 кДж/кг°С тепла, другий – 19,60 кДж/кг°С і
третій – 17,79 кДж/кг°С. Залишкове тепло у першого качана становить 14,27 кДж/кг°С, у другого –
16,77 кДж/кг°С, третього – 15,52 кДж/кг°С. Усунення більшої кількості тепла, ніж було в качанах,
пояснюється утворенням його в процесі дихання.
За період проведення досліду перший качан виділив 20,12 кДж/кг°С тепла, другий – 22,03 кДж/кг°С,
а третій – 19,45 кДж/кг°С.
Маючи дані показники, можемо розрахувати, що
при охолодженні 1 тонни кукурудзи цукрової у середньому слід видалити 18663 кДж/кг°С теплоти, а при
охолодженні 500 тонн – 9331500 кДж/т°С. Кількість
виділеного тепла дозволить спланувати режим роботи
вентиляторів по виділенню його зі сховища.
Заморожування харчових продуктів – це процес
повного або часткового перетворення в лід вологи,
яка в них міститься, внаслідок відведення тепла при
пониженні температури нижче кріоскопічної. При
льодоутворенні дифузійне переміщення розчинених
у воді речовин припиняється, а отже, припиняється
харчування мікроорганізмів і перебіг біохімічних
реакцій. Результативний ефект перетворення води в
лід подібний ефекту зневоднення. Вода з краплеподібного стану переходить у твердокристалічний [2].

рф – фізична густина кукурудзи цукрової
(кг/м3); рн – об’ємна маса (кг/м3).
де

Між пористістю, істинною та фізичною густиною існує така залежність [5]:
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рф – фізична густина (кг/м3);

рс

– істинна густина (кг/м3).
Для розрахунку об’ємної маси качани кукурудзи цукрової поміщували в мірник з відповідним
об’ємом 1 м3 (ящик перетином 1 м2 і висотою 1 м),
повністю заповнювали його і зважували. Об’ємну
масу розраховували за формулою [1]:
(5)
p  mM .O  mM / VM (кг/м3)
H

де mМ .О – маса мірника з качанами кукурудзи
цукрової, кг; mМ – маса мірника, кг; VМ – об’єм
мірника, м3.
Теплоємність (С) визначали за формулою [3]:
С=4,19-0,028 nc , (кДж/кг×°С)
(6)
де 4,19 – питома теплоємність (кДж/кг×°С);
0,028 – постійний коефіцієнт;
nc – вміст сухої речовини у зернятках качана, %
Коефіцієнт теплопровідності розраховували за
формулою [5]:
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)
рс

– фізична густина качанів кукурудзи цук-

рової (кг/м3);

рс

– істинна густина качанів кукурудзи

цукрової (кг/м3); nс – вміст сухих речовин, %.
Коефіцієнт температуропровідності визначали
за формулою [5]:
(8)
   / c  pф , (м2/°С)



де
– коефіцієнт теплопровідності, Вт/м×°С;
с – питома теплоємність, кДж/кг×°С; рф – фізична густина, кг/м3.
Таблиця 1
Фізичні та теплофізичні показники качанів
кукурудзи цукрової
Назва показника
Фізичні
Фізична густина, кг/м3
Істинна густина, кг/м3
Пористість, %
Об’ємна насипна маса, кг/м3
Шпаруватість, %
Теплофізичні
Питома теплоємність, кДж/кг°С
Коефіцієнт теплопровідності, Вт/м×°С
Коефіцієнт температуропровідності, м2/с

Результат
916,67
1090,33
19,23
550,00
40,00
3,57
0,56
0,00017
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Результати дослідження інтенсивності зниження температури до мінус 13 та 25°С в качанах
кукурудзи цукрової наведені в табл. 3 та 4.
Згідно з табл. 3 перший качан містив 25,14
кДж/кг°С тепла, другий – 21,54 кДж/кг°С і третій –
18,23 кДж/кг°С. За період проведення досліду перший качан виділив 49,19 кДж/кг°С тепла, другий –
40,67 кДж/кг°С, а третій – 33,29 кДж/кг°С.
За нашими розрахунками, при зниженні температури, у качанах кукурудзи цукрової до мінус
25 °С на початку дослідження перший качан містив
34,54 кДж/кг°С тепла, другий – 30,75 кДж/кг°С і
третій – 31,08 кДж/кг°С. За період проведення досліду 1 качан виділив 71,14 кДж/кг°С тепла, другий
– 59,75 кДж/кг°С, а третій – 60,62 кДж/кг°С. Звідси
випливає, що для замороження 1 тонни кукурудзи
слід видалити 63836,67 кДж/кг°С теплоти.
Фізичні параметри (маса, діаметр, об’єм) качанів кукурудзи цукрової наведено в табл. 5.

рахунок великої його кількості, а за рахунок малих
цифр остаточного тепла.
При охолодженні качанів кукурудзи цукрової
найбільше зниження температури у центрі плода
спостерігається в перші дві години дослідження, після чого процес починає поступово уповільнюватися.
При заморожуванні такий процес відбувається
повільніше і спостерігається нерівномірним викидом енергії (теплоти) в оточуюче середовище. Це
пояснюється тим, що при різкому зниженні температури може статися часткове призупинення дихання, в результаті чого зростає тепловиділення. Основними факторами, що визначають ступінь оборотності заморожування, є характер кристалоутворення і локалізація льоду. Внаслідок дегідратації
температура замерзання вмісту клітин знижується.
При зниженні температури в клітинах спочатку
настає стан переохолодження, а потім у них спонтанно виникають центри кристалізації, що призво-

Таблиця 5
Тривалість охолодження і заморожування качанів кукурудзи цукрової залежно від їх маси та діаметра
Гібрид
Кокані F1

Маса,
г

Діаметр, мм

Качан 1
Качан 2
Качан 3

396,0
368,0
351,0

50,84
49,24
47,36

Качан 1
Качан 2
Качан 3

441,8
388,6
329,7

55,86
52,64
50,31

Качан 1
Качан 2
Качан 3

410,0
325,0
331,0

52,01
43,12
35,97

Об’єм,
Тривалість зниження
м3
температури, хв.
Охолодження до 0
0,024
480,0
0,021
450,0
0,018
420,0
Заморожування до -13
0,025
540,0
0,021
480,0
0,019
420,0
Заморожування до -25
0,020
630,0
0,018
570,0
0,013
330,0

У початків, які охолоджували до 0°С, різниця у
масі між першим і другим була 28 г, між першим і
третім – 45 г, різниця у діаметрі – 1,60 та 3,48 мм
відповідно. Тривалість зниження температури близько до нульової відмітки була значна, а саме: між
першим і другим качаном – 30 хв, між першим і
третім – 60 хв., і це при тому, що різниця у початковій температурі качанів становила 1,83°С та
1,11°С відповідно.
Динаміка темпу охолодження і заморожування
качанів кукурудзи цукрової свідчить, що тривалість
зниження температури у центрі качана залежить від
його маси та розміру. Для того, щоб охолодити
качан на глибину близько 2,0 см до 0°С, потрібно 8
годин, а на 1,8 см – 7 годин. Заморожування качана
до мінус 25°С на глибину 2,05 см відбувається протягом 10,5 годин, а на 1,6 см – за 5,5 годин (табл. 2, 4).
Дзеркальним відображенням інтенсивності зміни температури в центрі качанів кукурудзи цукрової при їх охолодженні є зміна ентальпії (табл. 2, 3, 4).
Процеси охолодження і заморожування відбуваються нерівномірно, іноді зовсім припиняються,
що свідчить про опір живого рослинного організму
шляхом віддачі теплової енергії. Збільшення показників відсотка усуненого тепла відбувалося не за

Зниження
температури, °С

Початкова
температура, °С

0,04
0,03
0,02

13,09
14,92
14,20

-12,56
-12,56
-12,66

15,93
15,51
15,47

-25,0
-25,0
-25,0

23,6
26,5
26,3

дять до утворення внутрішньоклітинного льоду. В
початка 1 цей процес чітко прослідковується на 120
хв. Заморожування до мінус 25°С, у початків 2 та 3
– на 150 хв.
Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Вперше визначені фізичні
та теплофізичні показники качанів кукурудзи цукрової. Експериментальним шляхом встановлені темпи охолодження і заморожування качанів залежно
від їх масово-розмірних показників. Технологічний
процес тривалості охолодження і заморожування
повинен бути зорієнтований на качани, які мають
максимальні показники маси та діаметра, згідно з
представницькою пробою, визначеною РСТ УССР
297-91.
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ЇСТІВНІ ПЛІВКИ – ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПАКОВАННЯ
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Анотація. У статті висвітлений сучасний стан виробництва їстівних плівок (покриттів). Вперше
систематизовано класифікацію їстівних плівок, враховуючи основні критерії створення даних покриттів.
Наведено теоретичні основи утворення плівок залежно від вихідної сировини. Зазначено вплив складових
плівок на їх властивості. Запропоновано розширити властивості їстівних покриттів шляхом внесення до
їх складу біологічно активних речовин, що дасть можливість полегшити створення функціональних продуктів. Наведено способи виробництва їстівних плівок. Перераховано основні властивості, якими повинні
володіти їстівні плівки. Проаналізовано основні досягнення та перспективи розвитку даного напряму
пакувальної індустрії.
Ключові слова: їстівні плівки, харчові продукти, плівкоутворюючі речовини, плівки, покриття.
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EDIBLE FILMS – PERSPECTIVE DIRECTION OF FOOD PACKAGING
Abstract. The article covers the current state of production of edible films (coatings). Classification of edible
films including basic criteria for creation of these films is systemized for the first time. Theoretical bases of film
formation depending on raw material are given. The influence of films components on their properties is outlined.
It is proposed to extend properties of edible films by adding biologically active substances into their composition,
so it will facilitate the possibility of functional products creation. The methods of production of edible films are
determined. The basic properties of edible film are specified. The main achievements and prospects in this
direction of the packing industry are analyzed.
Keywords: edible films, products, film-forming substances, films, coatings.
Постановка проблеми. Упаковка спрямована
на збереження і захист харчових продуктів, зокрема
захищає від окислювального і мікробного псування, а також розширює характеристики придатності
продукту. Наявність свіжих продуктів, із підвищеним терміном придатності, з кращими смаковими /
ароматичними і текстурними характеристиками та
з високою харчовою цінністю є потребою сьогодення [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Концепція використання їстівних плівок як захисних
покриттів для харчових продуктів для подовження
терміну зберігання не нова. Воскове покриття для
уповільнення висихання свіжих апельсинів і лимонів практикувалося у Китаї ще в XII і XII ст. У XIX ст.
застосовувалася сахароза в якості харчового захисного покриття для горіхів, щоб запобігти окисненню і прогорканню під час зберігання. У 1930 році
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термоплавкі парафінові воски стали комерційно
доступні як їстівні покриття для свіжих фруктів,
таких як яблука і груші, а у 50-ті роки ХХ ст. був
розроблений карнаубський віск для покриття свіжих фруктів і овочів, щоб поліпшити їх зовнішній
вигляд, і для покращення контролю їх дозрівання
та сповільнення висихання [2, 3, 4]. Патенти на
їстівні плівки для подовження терміну зберігання
продуктів розробляються з 1950 року.

цьому питанні та окреслення майбутніх перспектив
розвитку даного напряму і є метою статті.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Їстівна плівка визначається як тонкий шар їстівного
матеріалу, сформований на продукті у вигляді
покриття або попередньо сформований на/або між
харчовими компонентами продукту. Її призначення
полягає у зменшенні міграції вологи, кисню, вуглекислого газу, ароматів та ліпідів. До складу плівок
також включають компоненти (наприклад, антиоксиданти, протимікробні препарати і смакові добавки), що надають їм функціональні властивості. У
деяких випадках їстівні плівки з необхідними механічними властивостями можуть замінити синтетичні пакувальні плівки [6].
Плівкоутворюючі речовини, що використовують для створення їстівних плівок, класифікують за
наявністю дозволу до використання як харчової добавки, природної спорідненості зі шкіркою плодів
та овочів, ступенем кристалічності, розчинністю у
воді, сумісництва з іншими плівкоутворювачами,
здатністю адсорбційно утримувати вологу та змінювати властивості при зміні температурно-вологих режимів зберігання [7]. Класифікація їстівних
плівок та покриттів наведена на рис. 1 [8, 9, 1 0 ].
Плівки на основі полісахаридів захищають харчовий продукт від втрати маси (за рахунок змен-

Постановка завдання. Основне призначення
їстівних плівок – це подовження терміну придатності та покращення якості харчових продуктів.
Плівки також виконують захисні функції, запобігаючи втраті вологи і смаку або зміні кольору харчового продукту. За рахунок зменшення доступу
кисню вони додатково інгібують розвиток окремих
мікроорганізмів. Крім того, застосування нового
паковання на основі природних полімерів сприяє
зниженню використання синтетичних пакувальних
матеріалів [5].
Одним із способів привернення уваги споживача є паковання. Враховуючи інтенсивний розвиток пакувальної індустрії, сучасний споживач розбещений різноманіттям пакувальних матеріалів.
Відносно новими у світі та абсолютно новими на
ринку України є їстівні пакувальні матеріали, тому
систематизація досягнень світових науковців у
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Рис. 1. Класифікація їстівних плівок та покриттів
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шення швидкості випаровування вологи) і створюють певний бар’єр до проникнення кисню та інших
речовин ззовні, тим самим уповільнюючи процеси,
що обумовлюють псування харчового продукту.
При створенні сучасних їстівних пакувальних
матеріалів особливу увагу приділяють білкам рослинного і тваринного походження, розчинних у воді, спирті або жирах: желатин, зеїн, альбумін, казеїн та ін. Покриття на основі білкових плівкоутворювачів володіють високими бар’єрними властивостями по відношенню до деяких газів, у тому
числі О2 і СО2. Головні недоліки білкових плівок і
покриттів – їх гігроскопічність і низька міцність.
Тому для покращення механічних властивостей і
водостійкості білкових покриттів в їстівну композицію вводять різні нетоксичні добавки, головним
чином пластифікатори (моно-, ди- і олігосахариди –
глюкозу, фруктозу, глюкозний сироп, мед, поліспирти, ліпіди), проводять оброблення плівок і покриттів зшиваючими агентами (наприклад, харчові
кислоти, хлористий кальцій, танін), що підвищує їх
міцність [8].
Білки є відмінною біополімерною основою для
створення їстівних плівок (покриттів), оскільки
вони формують достатньо міцну протеїнову матрицю. Крім того, білки мають високу харчову та біологічну цінність, володіють функціональними властивостями. Покриття, отримані на основі білків, як
правило, їстівні й водонерозчинні, вони в’язкі, еластичні, відрізняються високими бар’єрними властивостями [11].
До складу їстівних плівок нового покоління і
покриттів входять природні або хімічні антимікробні компоненти, антиоксиданти, ферменти або інші
функціональні інгредієнти, як, наприклад, пробіотики, вітаміни і мінерали. Антимікробні й антиоксидантні покриття мають переваги порівняно з
прямим застосуванням цих компонентів у складі
продукту, тому вони можуть бути внесені у покриття для уповільнення дифузії активних сполук із
поверхні їжі. Їстівне покриття може підвищити поживну цінність продуктів шляхом введення основних поживних речовин та/або нутрицевтиків до
свого складу. Може бути також поліпшена сенсорна якість продуктів із покриттям шляхом додавання
у матрицю смаку і пігменту.
Загальні напрями досліджень щодо подовження
термінів зберігання продукції в упаковці класифікуються таким чином:
- включення антимікробних агентів у сашети, з
яких вивільнюються леткі біологічно активні речовини протягом зберігання продукції;
- безпосереднє включення антимікробних агентів у пакувальну плівку;
- нанесення на паковання покриття з матрицею, що поводить себе як носій антимікробних агентів і може вивільняти їх на поверхню продукту [12].
Додавання антиоксидантів у харчові плівки
збільшує термін придатності продукту, захищаючи
продукти від окиснення, дегідратації й зміни кольору. Більшість протимікробних компонентів
мають антиоксидантні властивості. Природні антиоксиданти, такі як фенольні сполуки, вітаміни Е і

С, замість синтетичних антиоксидантів широко використовуються у харчових плівках [13].
Пластифікатор – дуже важлива складова, яка
впливає на фізико-хімічні властивості плівок. Загалом пластифікатори додаються для усунення крихкості плівки, що дозволяє легко видалити плівку з
поверхні. Додавання пластифікатора призводить до
зменшення міжмолекулярних сил уздовж полімерних ланцюгів, що покращує гнучкість, еластичність
та зменшує міцність і опір розриву плівки. З додаванням пластифікатора знижується міжмолекулярна сила, ефективно розріджується і пом'якшується структура плівки і збільшується рухливість
ланцюга і міжмолекулярної відстані. Таким чином,
додавання пластифікатора може призвести до помітного збільшення коефіцієнтів дифузії для газу
або водяної пари і зниження зчеплення, міцності на
розрив і температури склування (Tg) плівки. Пластифікатор повинен бути сумісний із полімером і,
якщо можливо, добре розчинний, для того, щоб
уникнути передчасного розшарування під час сушіння плівки. Ефективні пластифікатори повинні
бути наближені за структурою до полімерів. Найбільш часто використовуються поліоли: гліцерин,
сорбіт, поліетиленгліколь, моно-, ди- або олігосахариди, ліпіди та їх похідні [14].
Виробництво плівок здійснюється різними методами. Метод покриття на основі занурення широко використовується для фруктів, овочів і м'ясних
продуктів. За даним методом продукт безпосередньо занурюють у суміш композиційного покриття (водний розчин), виймають і дають висохнути
природним шляхом, у результаті чого на поверхні
продукту утворюється тонка мембранна плівка.
Покриття також може бути зроблене за допомогою
способу нанесення розпиленням. За цим методом
зазвичай використовують емульсії. У зв’язку з високою падаючою активністю необхідно збовтати
суміш для рівномірного розподілу нанесення розчину на поверхні продукту. Метод розпиленням використовується найчастіше. Їстівні пакувальні плівки також отримують шляхом мокрого лиття водного розчину на відповідній основі матеріалу з подальшим висушуванням. Вибір основного матеріалу має важливе значення для отримання плівок, які
можуть легко видалятися без будь-якого розриву і
складок [15]. Необхідно підтримувати оптимальний
вміст вологи (5-8% для висушеної плівки) для її
кращого відшаровування від краю основного матеріалу.
В утворенні плівки зазвичай беруть участь зовнішні й внутрішні молекулярні зв’язки або зшивання полімерних ланцюгів. Ступінь зшивання залежить від структури полімеру, використовуваного
розчинника, температури і наявності інших складових, таких як пластифікатори. Наявність пластифікаторів-ліпідів у складі композиційних покриттів
або плівках забезпечує привабливий прозорий зовнішній вигляд поверхні продукту [5].
Властивості плівки (бар'єрні властивості щодо
водяної пари і/або газу; розчинність у воді або ліпідах, колір, прозорість і зовнішній вигляд; механічні та реологічні характеристики; нетоксичність і
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т.д.) залежать від типу використовуваного матеріалу, його формування та способу застосування.
Пластифікатори, зшиваючі агенти, антимікробні
агенти, антиоксиданти або смакові агенти додаються для поліпшення функціональних властивостей
плівок.
Їстівні плівки і покриття повинні мати нейтральні органолептичні властивості: чисті, прозорі,
без запаху, без смаку, щоб не бути виявленими під
час споживання. За допомогою їстівних покриттів
може покращуватися зовнішній вигляд поверхні
продукту (наприклад, блиск) і тактильні характеристики (наприклад, зниження липкості). Плівки на
основі гідроколоїдів, як правило, є більш нейтральними, ніж на основі похідних ліпідів або воску.
Плівки і покриття також можуть допомогти зберегти високий рівень забарвлення, смак спецій, кислоти, цукру, підсолоджувачів чи концентрації солей,
тим самим надаючи продукту привабливий зовнішній вигляд поверхні. Покриття мають бути
стійкими до подрібнення і стирання (для зміцнення
структури харчового продукту та легкості обробки)
і гнучкими (досить пластичні, щоб адаптуватися до
можливої деформації) [16].
Бар’єрні властивості упаковки – це здатність
пакувальних матеріалів змінювати, збільшувати або
знижувати, а іноді практично повністю припиняти
проходження різних речовин всередину упаковки
або з неї. Пакувальні матеріали ідентифікують як
такі, що здатні забезпечувати “пасивний” або “активний” бар’єр. Пасивний бар’єр – однорідні (наприклад, скло) або багатокомпонентні пакувальні
матеріали, які запобігають проходженню різних речовин всередину упаковки до запакованої продукції. При цьому пакувальні матеріали не взаємодіють із такими речовинами. Активний бар’єр –
пакувальні матеріали, які, взаємодіючи, видаляючи
чи поглинаючи речовини в пакованні або з навколишнього середовища, збільшують термін зберігання продукції в такому пакованні [17].
Проникність конкретного матеріалу по відношенню до газу зазвичай оцінюється за допомогою
показників газопроникненості (коефіцієнт газопроникненості) й маси проникненості газу [18].
Їстівні плівки повинні мати достатню механічну міцність і еластичність, зберігати цілісність і
витримувати зовнішній тиск, що важливо на етапах
оброблення та зберігання [19]. Механічні властивості їстівних плівок і покриттів залежать від типу
плівкоутворювального матеріалу і від його структурної когезії. Механічні властивості також пов'язані з плівкоутворювальними умовами, наприклад
тип розчинника, процес охолодження або випаровування та методу нанесення покриття (див. рис. 1).
Газобар'єрні властивості харчових плівок і покриттів потенційно представляють великий інтерес.
Наприклад, бар'єри від кисню харчових плівок
можуть бути використані для захисту продуктів, які
чутливі до окислення (прогірклості, втрати вітамінів під дією кисню). На відміну від цього, відносно
висока газопроникність необхідна для покриттів
свіжих фруктів і овочів (особливо по відношенню
до двоокису вуглецю). Розвиток їстівних плівок із

селективною газопроникністю (кисень, двоокис вуглецю, етилен) дозволяє контролювати обмін дихання, розвиток мікроорганізмів і є перспективним для
досягнення ефекту “модифікованої атмосфери” у
свіжих фруктів [16].
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Традиційне паковання не
гарантує повної безпеки харчових продуктів, багато
харчових продуктів піддаються вторинній інфекції
на кінцевих стадіях виробничого процесу, що є
однією з причин їх більш швидкого псування. Тому
є доцільним покривати поверхню харчових продуктів новим пакованням, а саме: харчовими їстівними
плівками, які, будучи додатково збагачені активними речовинами з антибактеріальною і протигрибковою властивостями, захищатимуть харчові продукти від розвитку шкідливої мікрофлори. Перспективним напрямом є створення бактерицидних пакувальних матеріалів для захисту харчових продуктів
від несприятливої дії патогенної мікрофлори та
токсичних продуктів їх життєдіяльності.
Їстівні поверхневі шари забезпечують додаткові, а іноді суттєві засоби для управління фізіологічними, мікробіологічними та фізико-хімічними змінами у харчових продуктах.
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ НАКОПИЧЕННЯ ЗАЛІЗА У
БІОФОРТИФІКОВАНИХ ТОМАТНИХ ОВОЧАХ
Анотація. Мета статті полягає у вивченні особливостей накопичення заліза у вирощених з використанням стратегії біофортифікації томатних овочах. Зазначена стратегія у комплексі з іншими підходами підвищення біологічної цінності продуктів харчування здатна вирішити проблему дефіциту заліза в
харчовому раціоні. За результатами проведеного дослідження особливостей накопичення заліза у томатних овочах (перці солодкому, баклажанах, томатах), які вирощували із застосуванням агрономічної біофортифікації за допомогою органічного добрива “Ріверм”, було зроблено висновок, що всі досліджувані
зразки томатних овочів містили більшу кількість заліза порівняно з контрольними зразками. Доведено
доцільність використання біофортифікації томатних овочів, зокрема застосування під час їх вирощування органічного добрива “Ріверм”, для отримання біозбагачених залізом овочів.
Ключові слова: біофортифікація, ”Ріверм”, залізо, овочі, біозбагачення.
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STUDY OF FEATURES OF ACCUMULATION OF IRON IN
BIOFORTIFIED TOMATO VEGETABLES
Abstract. The purpose of the article is to study the features of iron accumulation in cultivated with the use of
strategy of biofortification in tomato vegetables. This strategy, in combination with other approaches, increases
the biological value of food, can solve the problem of shortage of iron in the diet. The results of the research of
features of iron accumulation in tomato vegetables (paprika, eggplant, peppers) which are grown with the use of
agronomic biofortification using organic fertilizer “Riverm” show that all investigated samples of tomato vegetables contain a large amount of iron compared with control samples. The expediency of using biofortification of
tomato vegetables, including application of organic fertilizer “Riverm” during their growing to get iron
bioenriched vegetables was proved.
Keywords: bifofortification, “Riverm”, iron, vegetables, bioenrichment.
Постановка проблеми. До мікронутрієнтів, які
на сьогодні фахівці ВООЗ відносять до групи критичних, тобто таких, яких найбільше не вистачає у
щоденному раціоні людей із низьким рівнем життя,
належать цинк, залізо і вітамін А. Дефіцит заліза
дуже часто називають найбільш серйозною для здоров’я людей проблемою, його нестачу відчувають
на собі близько двох мільярдів людей у різних
країнах світу. Залізодефіцитна анемія має особливо
негативний вплив на дітей, підлітків і жінок. Вона

стає причиною збільшення ризику інфекційних захворювань, смертності вагітних жінок під час пологів [1]. Залізо входить до складу гемоглобіну і метгемоглобіну і виконує кровотворну функцію. Крім
того, залізо прискорює регенерацію крові та підвищує в ній вміст гемоглобіну та еритроцитів, має
антирадіаційну дію, зберігає аскорбінову кислоту
від руйнування і виведення. Також залізо входить
до складу ферментів і виконує каталітичну функцію: бере участь у живленні та диханні тканин,
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підтримує ріст окремих органів і організму в цілому, підвищує опірність організму фізичним навантаженням, бере участь у детоксикації “кров’яних” отрут (бензол, анілін). Основні причини дефіциту заліза – недостатній вміст заліза у продуктах
харчування, мала абсорбція заліза, збільшення втрат
заліза організмом людини. Добова потреба дорослих чоловіків у залізі складає 10 мг, а жінок – 18 мг
(потреба вагітних жінок збільшується до 25 мг) [2].
Результати спостережень свідчать, що понад 50 %
населення України харчується неякісно. Неповноцінне за кількісним і якісним складом, а також незбалансоване за енергетичною цінністю харчування
сприяє розвитку аліментарних та аліментарно-залежних захворювань. Так, лише за офіційними оцінками, близько 9 % невагітних та 27 % вагітних жінок, 22 % дітей дошкільного віку в Україні мають
анемію, у виникненні якої одним із найсуттєвіших
факторів є дефіцит заліза [3]. Україна разом із іншими країнами світу прийняла “Всесвітню декларацію і Програму дій в галузі харчування”, відповідно
до якої вона зобов’язується сприяти подоланню
нестачі в харчовому раціоні незамінних мінеральних речовин і вітамінів. Вирішувати дану проблему
рекомендують комплексно, з використанням всіх
відомих напрямків.

приділяється агрономічній біофортифікації продукції рослинництва. Агрономічні підходи збільшення
життєво важливих елементів у зернових культурах і
овочах ґрунтуються на використанні спеціальних
добрив із корисними добавками важливих мікронутрієнтів (зокрема, заліза і цинку). Ці добрива
вносять у грунт або обприскують ними листя рослин [5]. На сьогодні залишаються недостатньо вивченими можливості розробленого в Україні добрива нового покоління, “Ріверма”, для біофортифікації продукції рослинництва. Під час виробництва
цього добрива використовують підготовлену спеціальним чином воду, яка витягує біологічно активні й поживні речовини з біогумусу. “Ріверм” не
містить жодних синтетичних компонентів, що гарантує його повну безпеку для рослин, тварин, людей; до його складу входить велика кількість поживних речовин, а також живі мікроорганізми. Використання “Ріверма” забезпечує стійкість рослин
до посухи, створюючи високий осмотичний тиск у
клітині [6].
Постановка завдання. Мета статті – вивчити
особливості накопичення заліза у біофортифікованих томатних овочах: солодкому перці сортів Золото Скіфів і Айвенго, баклажанах сортів Айсберг і
Херсонський, а також у томатах сортів Аполло і
Клондайк, вирощених із застосовуванням органічного добрива “Ріверм”; порівняти вміст заліза у
біофортифікованих овочах і в овочах, вирощених
без застосування органічного добрива “Ріверм”
(контрольні зразки).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Біофортифікація – це нова стратегія, спрямована на
подолання дефіциту мікронутрієнтів у продуктах
харчування. Її метою є покращення поживних якостей рослин шляхом розробки оптимальних шляхів
їх мінерального живлення (внесення добрив у грунт),
використання прийомів традиційної селекції та завдяки створенню нових рослин за допомогою молекулярно-генетичних підходів [3]. Біофортифікація –
це напрямок, завдяки якому можна підвищити біологічну цінність врожаїв різних сільськогосподарських культур. А споживання біофортифікованої продукції рослинництва здатне збагатити щоденний раціон важливими незамінними нутрієнтами. У світовій практиці відомі наступні біофортифікаційні проекти: біфофортифікація залізом рису,
бобів і солодкої картоплі; біофортифікація цинком
пшениці, рису, бобів і солодкої картоплі; біофортифікація каротином солодкої картоплі, маїсу і маніоки. Біозбагачені культури не мають на меті стати
єдиним джерелом рекомендованої добової кількості
тієї чи іншої життєво важливої сполуки для людини, але їх задача – істотно скоротити дефіцит незамінних мікронутрієнтів. Відповідно до HarvestPlus
– IZA – SU Projects [4] сільське господарство у
багатьох країнах світу здатне забезпечити два економічно ефективних і стійких напрямки вирішення
проблеми нестачі ессенціальних мікронутрієнтів, у
тому числі і заліза: виведення нових генотипів рослин із високою концентрацією заліза (генетичне
підвищення біологічної цінності харчових продуктів) та застосування добрив, які містять потрібні
мікронутрієнти, під час вирощування деяких культур, зокрема пшениці й рису (агрономічна біофортифікація). Оскільки безпечність вживання в їжу
ГМО-продуктів підлягає сумніву, все більше уваги

Виклад основного матеріалу дослідження. За
результатами досліджень особливостей накопичення заліза у зразках перцю солодкого сортів Золото
скіфів і Айвенго, які вирощували із застосуванням
органічного добрива “Ріверм”, було зроблено висновок, що біофортифіковані овочі містять більше
заліза, ніж контрольні (рис. 1). Зокрема, біофортифікований перець сорту Золото скіфів містить
2,02 мг/кг заліза (контроль – 1,87 мг/кг), а перець
сорту Айвенго – 1,86 мг/кг (контроль – 1,73 мг/кг).
У відсотках таке збільшення складає 7,4 % – для
біофортифікованого перцю солодкого сорту Золото
скіфів і 7,0 % – для біофортифікованого перцю
сорту Айвенго.
Томати сорту Аполло, які вирощували з використанням органічного, екологічно безпечного
добрива “Ріверм”, мають у своєму складі 1,86 мг/кг
заліза, що на 0,19 мг/кг більше, ніж у контрольних
зразках. Подібна тенденція збереглася і під час дослідження вмісту заліза в томатах сорту Клондайк.
Біофортифіковані зразки томатів сорту Клондайк
містять 1,75 мг/кг заліза (контроль – 1,63 мг/кг)
(рис. 2). У відсотках збільшення вмісту заліза в біофортифікованих томатах сорту Аполло знаходиться
на рівні 10,3 %, а в томатах сорту Клондайк – 6,9 %.
Баклажани сорту Айсберг, вирощені із застосуванням добрива “Ріверм”, містять 1,86 мг/кг заліза
(контроль – 1,70 мг/кг), а баклажани сорту Херсонський – 1,78 мг/кг (контроль – 1,62 мг/кг). Як і у
випадку з біофортифікованими томатами і перцем
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солодким, досліджувані зразки накопичили у своєму складі на 0,16 мг/кг більше заліза порівняно з
контрольними зразками овочів. У відсотках збільшення знаходиться на рівні близько 8,6 і 9 % залежно від сорту (рис. 3).
Перець Золото Скіфів

логією. Біофортифіковані продукти харчування, на
відміну від промислово збагачених (із великою
кількістю вітамінів і мінеральних речовин), не можуть відразу забезпечити споживача всіма потрібними сполуками, але вони можуть допомогти мільйонам людей подолати ту мінімальну межу, за
якою “прихований голод” не буде проявлятися так
гостро. Оскільки дефіцит заліза має негативний
вплив на здоров’я людей, то біофортифіковані за
допомогою “Ріверма” томатні овочі здатні сприяти
вирішенню цієї проблеми.

Перець Айвенго

2,2
2
1,8

Вміст заліза, мг/кг

1,6
1,4

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Агрономічну біофортифікацію, яка може стати передумовою природного
біозбагачення, все частіше використовують у світі
для збільшення вмісту життєво необхідних мікронутрієнтів, зокрема цинку і заліза, в зернових культурах. Досліджена ефективність використання спеціальних добрив для збільшення вмісту мінеральних сполук у зерні пшениці, рису, кукурудзи. На
сьогодні експерименти з пшеницею проведено у
чотирьох країнах (Китай, Пакистан, Туреччина,
Індія), з рисом – в Китаї, Індії, Туреччині й Таїланді, а з кукурудзою – в п’яти країнах (Китай, Бразилія, Зімбабве, Туреччина, Мозамбік) [5]. За результатами досліджень було зроблено висновок про те,
що досліджувані зернові культури, які вирощували
з внесенням спеціальних добрив, накопичували
більшу кількість мінеральних речовин в ендоспермі
й алейроновому шарі зерна, ніж вирощені без їх
застосування.
Нами було проведено дослідження вмісту заліза у біофортифікованих томатних овочах (перці
солодкому, баклажанах, томатах). Зокрема, вміст
заліза визначали у томатних овочах, під час вирощування яких було використано агрономічну біофортифікацію за допомогою екологічно безпечного
органічного добрива нового покоління – “Ріверма”.
Під час порівняння отриманих даних було зроблено
висновок, що всі досліджувані зразки біофортифікованих томатних овочів містили більшу кількість заліза порівняно з контрольними зразками
(вирощеними без використання “Ріверма”). У відсотках таке збільшення складає 7,0-7,4 % – для
біофортифікованого перцю 6.
Оскільки результати досліджень стосувалися
лише окремих ботанічних сортів томатних овочів,
то перспектива подальших досліджень полягає у
вивченні дії даного органічного добрива на овочі
інших ботанічних сортів, вирощені на різних ґрунтах, з урахуванням особливостей кліматичних умов
та специфіки вирощування.
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Рис. 1. Вміст заліза у досліджуваних зразках перцю
солодкого
Томати Аполло

Томати Клондайк
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Рис. 2. Вміст заліза у досліджуваних зразках томатів
Баклажани Айсберг

Баклажани Херсонський
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Рис. 3. Вміст заліза у досліджуваних зразках
баклажанів
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РОЗРОБКА М’ЯСНИХ ВИРОБІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
БІЛКОВМІСНИХ РОСЛИННИХ ДОБАВОК
Анотація. У статті викладені питання розробки рецептури і технології нових добавок з рослинної сировини, з високою біологічною цінністю та її поєднання, з білками м’ясної сировини. Проаналізована харчова і
технологічна можливість застосування білоквмісних рослинних добавок із продуктів переробки пшениці, сої,
білково-жирового продукту з сої, олійних культур і композицій. Розглянуто вміст незамінних амінокислот у
продуктах переробки пшениці, ковбасних виробів із “Ековітом”, вміст важливих харчових речовин у рекомендованій до розробки білковій добавці рослинного походження, використання перерахованих вище продуктів
при їх реалізації у технології м'ясних виробів. Великий практичний інтерес становить вивчення функціональнотехнологічних властивостей (водопоглинання, водоутримування, жиропоглинання і жироутримування), можливості ефективного і рівномірного утримування жирових компонентів м'ясних виробів, які виробляються.
Запропонований склад харчової білкової добавки з рослинної сировини свідчить про перспективність її використання в якості компонента м'ясних виробів.
Ключові слова: рослинна добавка, м'ясні вироби, продукти.

Oshchypok I. M.,
Doctor of Engineering, Professor, Professor of the Department of Food Technologies, Hotel and
Restaurant Business, Lviv Academy of Commerce, Lviv

DEVELOPMENT OF MEAT PRODUCTS WITH THE USE OF PROTEIN
CONTAINING HERBAL SUPPLEMENTS
Abstract. The article outlines the questions of development of recipes and technology of new supplements
from vegetable raw materials with high biological value and its combination with the proteins of raw meat. The
nutritional and technological possibility of using protein containing herbal supplements produced of wheat, soy,
protein-fat soy products, oilseeds and compositions is analyzed. Considered the content of essential amino acids
in the processed wheat products, sausages with "Ecovite", the content of important nutrients in the recommended
protein supplement of herbal origin and using the above mentioned products in meat products technology.
Great practical interest represents the study of functional and technological properties (water absorption, water
retention, fat absorption, fat retention) as well as possibilities of effective and even retention of components of
meat products that are produced. The proposed content of the protein food supplement from herbal raw material
reveales perspective of its use as a component of meat products.
Keywords: herbal supplements, meat products, food products.
Постановка проблеми. У м’ясній промисловості при виготовленні великої кількості виробів різного асортименту в якості функціональних інгредієнтів використовують текстуровані соєві білкові
продукти [6], такі як текстуроване соєве борошно,
ізольований соєвий білок і текстурований соєвий
концентрат. Незважаючи на всі позитивні властивості соєвих білкових інгредієнтів, використання
їх у м’ясній промисловості часто піддають різкій
критиці. Це, як правило, пов’язують із тим, що
виробники та постачальники не завжди гарантують
якість та відсутність фальсифікації продукту. Занепокоєння викликає і проблема біологічної безпеки
продукту для людей, оскільки соя та її похідні

виготовляються з генетично модифікованих рослин, а відповідний контроль за їх якістю не проводиться ретельно.
Зниження обсягів і зміна асортименту споживаних людиною м’ясних виробів змінили її забезпеченість есенціальними харчовими речовинами. Раціон
харчування сучасного українця характеризується
дефіцитом білка, вітамінів групи В, антиоксидантів,
макро- і мікронутрієнтів. Для підтримки працездатності організму в таких умовах важливо більш
уважно ставитися до рівня надходження різних поживних речовин із повсякденними продуктами харчування. Звідси зросла популярність збагачених
харчових продуктів, склад яких розроблено саме з
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метою поповнення нутрієнтного профілю раціону.
В раціоні харчування сучасного українця найбільш
вживаними є м’ясні продукти.
Особливого значення набуває розробка рецептур і технологій нових комбінованих напівфабрикатів із високою біологічною цінністю на основі
поєднання м’ясної сировини з білками рослинного
походження [3, 5, 7-9]. Встановлені відомості про
більш високі органолептичні показники якості розроблених м’ясних напівфабрикатів у порівнянні з
контрольними зразками за рахунок отриманих даних про їх харчову, біологічну цінність та біологічну ефективність із використанням рослинної сировини у м’ясних напівфабрикатах. При збільшенні

переробки рослинної сировини у виробництві м’ясних продуктів Б. А. Рскелдієв, Л. К. Байболова,
А. Т. Кунчібаєва.
Постановка завдання. Вивчити та проаналізувати харчову і технологічну можливість застосування білоквмісних рослинних добавок з продуктів
переробки пшениці, сої, білково-жирового продукту з сої, олійних культур і композицій.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Статистично усереднені дані, що характеризують
харчову відповідність досліджуваних продуктів переробки пшениці, представлені даними табл. 1.

Таблиця 1
Харчові
речовини
Волога
Білок
Жир
Крохмаль
Клітковина
Моно-, дисахариди
Зола
Калій, мг / г
Кальцій, мг / г
Фосфор, мг / г
Хлор, мг / г
Залізо, мкг / г
Цинк, мкг / г
Мідь, мкг / г

Хімічний склад продуктів переробки пшениці
Продукти переробки пшениці
зародки
висівки
борошно
Хімічний склад, %
8,08±0,27
8,73±0,30
12,16±0,67
27,88±0,63
7,16±0,44
11,31±0,18
8,23±0,42
6,31±0,18
2,15±0,09
2,64±0,37
4,54±0,18
71,78±0,25
9,73±0,20
16,28±0,82
0,21±0,03
39,12±0,85
39,47±1,81
0,53±0,01
4,08±0,20
6,26±0,22
0,83±0,15
Мінеральний склад
4,64±0,15
4,53±0,18
3,83±0,13
0,87±0,03
0,96±0,05
0,61±0,01
6,14±0,26
5,89±0,18
3,23±0,15
0,35±0,01
0,22±0,01
118,21±6,62
135,13±6,62
59,20±3,22
57,52±2,91
69,00±3,45
38,02±0,90
5,25±0,25
5,75±0,25
4,55±0,20

білка зростає і вміст жиру, який у більшій кількості
містить ненасичені жирні кислоти, які сприяють
кращому перетравленню і полегшують розщеплення важких для шлунка речовин. Таким чином додавання рослинної сировини не тільки розширить
асортимент м’ясної продукції, але й дасть можливість покращити функціональний склад виробів,
зокрема збагативши їх природними рослинними
компонентами (вітамінами, мінералами та іншими
нутрієнтами), покращивши смакові властивості готових виробів.
Вміст, співвідношення і задоволення організму
людини необхідними харчовими речовинами складає основу харчової пропорційності використовуваної сировини.

клейковина
6,60±0,10
88,12±0,26
2,04±0,11
1,36±0,15
0,55±0,01
0,30±0,07
3,90±0,13
0,63±0,02
4,38±0,14
0,44±0,02
62,77±2,70
32,77±1,50
5,35±0,15

Вміст таких речовин у висівках і зародках
свідчить про те, що приблизно однаковою масовою
часткою білка характеризуються зародки і висівки,
а це у цілому не суперечить довідковим даним. Як
відомо, висівки при відносно високій масовій частці жиру і клітковини мають дуже перспективний
вид сировини для виробництва комбінованих м'ясопродуктів профілактичної спрямованості. Особливу
вагу має високий вміст у висівках калію і, що
особливо важливо, мікроелементів, відповідальних
за гемопоез, – заліза, цинку, міді [3].
Аналізуючи дані табл. 2 з біологічної цінності
білка продуктів переробки пшениці, напрошується
висновок: білок кожного з чотирьох досліджуваних
продуктів лімітований. Наприклад, за ізолейцином
лімітований білок висівок; за лейцином – зародків і
висівок; за лізином – висівки, борошно, клейковина; за сумою метіоніну і цистину – зародки, висівки
і клейковина; фенілаланіном і тирозином – висівки;
треоніном – висівки, борошно і клейковина; триптофаном – клейковина; валіном – висівки і клейковина. Вищевказане свідчить про необхідність
проектування рецептур полікомпонентних продуктів харчування на м'ясній основі з використанням
рецептурних інгредієнтів, продуктів переробки пшениці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями застосування рослинних добавок у м’ясних
виробах займалися Єгоров Б. В., Віннікова Л. Г.,
Гарбуз В. Г. – застосування структуроутворюючої
добавки “Ековіт” у м’ясних системах, використання вітчизняної зернової добавки для виробництва
паштетних виробів [1, 2, 4]. Щербаков В. Г. розглянув виробництво білкових продуктів із насіння
олійних культур [12]. Із зарубіжних авторів вивчали питання технологічної адекватності продуктів
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Таблиця 2
Вміст незамінних амінокислот у продуктах переробки пшениці
Незамінні
амінокислоти
Ізолейцин
Лейцин
Лізин
Метіонін + цистин
Фенілаланін + тирозин
Треонін
Триптофан
Валін
Сума НАК

Вміст, г / 100 г білка
висівки
борошно
2,42±0,11
4,53±0,19
6,68±0,10
7,27±0,16
3,37±0,08
3,44±0,13
2,93±0,12
3,06±0,18
5,19±0,23
7,90±0,24
3,01±0,11
3,15±0,15
1,04±0,03
1,09±0,04
3,42±0,15
5,14±0,16
28,06
35,59

зародки
4,23±0,22
6,77±0,17
5,45±0,07
2,79±0,02
6,87±0,23
4,24±0,12
1,15±0,04
5,14±0,16
36,64

Раціональне й адекватне використання продуктів переробки рослинної сировини є наступним
етапом досліджень. У межах виконання цього завдання необхідним стало отримання інформації, що
дозволяє прогнозувати ефективність використання
перерахованих вище продуктів при їх реалізації у
технології м'ясних виробів, що передбачають максимальне збереження вихідної рецептурної вологи
або, навпаки, ефективного зневоднення у процесі
технологічної обробки. Разом з тим, великий практичний інтерес становлять вивчення функціонально-технологічних властивостей (водопоглинання,
водоутримування, жиропоглинання і жироутримування), можливості ефективного і рівномірного утримування жирових компонентів м'ясних виробів,
які виробляються, і необхідність максимального
вологоутримування при виготовленні продуктів,
технології яких орієнтовані на ефективне зневоднення. Аналіз динаміки зміни результатів свідчить
про те, що найбільшу водовбирну здатність мають
пшеничні висівки. Та ж сама тенденція спостерігається і щодо жиропоглинальної та жироутримуючої здатності. На гідрофільні й ліпофільні властивості продуктів переробки пшениці впливає їх дисперсність. При цьому в міру збільшення дисперсності зростають гідро- і ліпофільні властивості
клейковини і зародків пшениці. У висівок дана
тенденція проявляється в протилежному напрямку.
Високі функціональні властивості продуктів
переробки пшениці обумовлює тривалість гідратації подрібнених частинок, для клейковини цей показник склав 52 хв., для борошна – 25 хв.
Досягнення високої технологічної сумісності
складових комбінованих м'ясних продуктів, що
містять білоквмісну сировину, неможливе без вивчення структури (гістоструктури) цих компонентів.
У результаті дослідження гістології продуктів
переробки пшениці було встановлено наступне:
- клітинна структура зародків асиметрична і
недостатньо виражена. У зародках присутня велика
кількість, яка знаходиться поза клітинами частини
вуглеводів різноманітних форм і величин з агрегованими в них білковими композиціями, що додає
пористості структурі. При цьому клітинні утворення не мають визначених меж, оточені щільними тонкими оболонками і заповнені компактно прилеглими один до одного крохмальними гранулами з розташованими між ними білковими формуваннями;

клейковина
3,98±0,09
7,21±0,13
3,04±0,14
3,74±0,19
8,17±0,34
2,40±0,03
0,71±0,29
4,15±0,17
33,39

- пшеничному борошну властива структура
компонентів рослинного походження, яка представлена в основному крохмальними зернами кулястої
й гранульованої форм із одиничними включеннями
білкових утворень;
- пшенична клейковина, зокрема її частини,
представлена окремими крохмальними зернами і
частинками білкових речовин кристалічної форми,
поверхня їх нерівна з мікротріщинами і порами;
- мікроструктура пшеничних висівок є скупченням клітин, покритих “товстими” оболонками, сформованих із елементоутворюючих структур харчових
волокон, вуглеводневі складові розташовуються
всередині клітин у вигляді глобулярних зерен, між
якими виявлялися білкові субодиниці. Крім того,
спостерігалися окремі білкові утворення, зерна
крохмалю і фрагменти клітинних стінок, розташовані у міжклітинному просторі.
Аналіз даних про технологічну відповідність
продуктів переробки пшениці дозволяє зробити
наступні висновки:
- при виробництві комбінованих харчових продуктів на м'ясній основі, технологія яких передбачає подрібнення основної сировини і максимальне
збереження рецептурної вологи, використовувати
подрібнені зародки і клейковину;
- при виробництві фаршевих м'ясопродуктів
доцільно використовувати грубоподрібнені відруби
або соєвий білковий ізолят;
- борошно доцільно вводити у фаршеві композиції у складі паст, емульсій тощо.
Дослідження ковбасних виробів із “Ековітом”,
який містить продукти переробки пшениці, у порівнянні з традиційними вареними і напівкопченими
та ліверними ковбасами показали наступне (табл. 3).
Внесення зернової добавки майже не змінює
харчову цінність ковбас. Енергетична ж цінність
знижується за рахунок зниження вмісту жиру.
При визначенні біологічної цінності встановлено, що використання нового рослинного компонента не викликає погіршення амінокислотного
складу і біологічної цінності продукту, а по деяким
незамінним амінокислотам (лейцин, фенілаланін +
тирозин) призводить до оптимізації складу білків.
Ковбаси з “Ековітом” мають високу біологічну цінність і відповідають вимогам повноцінного харчування.
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Таблиця 3
Дослідження ковбасних виробів із “Ековітом”

Показники

Вихід продукту, %
Водозв’язуюча здатність, %
рН
Структурно-механічні
властивості:
напруження зрізу,
Q·104, Па
робота різання,
Аріз, Дж/м2

Варена
Чайна
з “Ековіконтроль
том”
117,5
129,4
73,2
75,1
6,22
6,10

Ковбаси
Напівкопчена
Черкаська
з “Ековіконтроль
том”
69,9
72,4
67,7
72,0
6,40
6,36

Ліверна
Ліверна
з “Ековіконтроль
том”
110,2
119,2
51,4
63,7
6,20
6,30

7,1

7,4

7,9

8,2

7,7

8,0

671

690

750

780

70,0

72,1

Органолептичні показники досить високі і не
відрізняються від показників ковбас, вироблених за
стандартними технологіями.
Дослідження функціонально-технологічних властивостей показало, що при введенні “Ековіту” підвищується міцність зв’язування вологи в усіх видах
ковбас, а також, відповідно, збільшується їх вихід
від 2,5 до 9 %.
Це свідчить про високу технологічну ефективність і універсальність добавки. Дані структурно-механічних властивостей ковбас інструментально підтверджують факт поліпшення консистенції виробів.
Мікробіологічні показники ковбас із “Ековітом” після виготовлення свідчать про їх доброякісність і позитивний вплив добавки на зниження
мікробного обсіменіння ковбас.
Соєві боби також у силу своїх переваг використовуються в багатьох галузях харчової промисловості у вигляді продуктів їх переробки, що
нараховують велику кількість найменувань (шрот,
борошно, ізолят, концентрат, білково-жировий продукт, “молоко” тощо). Вони сприяють як поліпшенню якості випущених продуктів, так і підвищенню
економічної ефективності роботи підприємств.
Вміст білка в ізоляті і соєвих бобах істотно різниться, тому порівняння вмісту основних макроживильних речовин в аналізованих продуктах видається недоцільним. Викликає особливий інтерес
те, що у соєвому білковому ізоляті наявна значна
кількість заліза та інших гемовмісних елементів.
Амінокислотний склад аналізованих білкових
інгредієнтів представлений усіма незамінними амінокислотами, серед яких лімітовані метіонін + цистин, а для білкового ізоляту додатково – треонін і
валін.
Аналіз гідро- і ліпофільних властивостей білкового ізоляту (табл. 4)
показує, що завдяки дрібнодисперсній структурі (середній розрахунковий діаметр 6,42 ± 0,25 10-6м)
даний продукт здатний зв'язувати вологу практично
в такому ж ступені, як і м'ясна сировина, при цьому
вологопоглинання, що відбувається в стані спокою,
забезпечує мимовільне вбирання поверхневими шарами частинок ізоляту води у співвідношенні 1: 4,
що дозволяє оцінити перспективність його вико-

ристання в технології комбінованих продуктів харчування на м'ясній основі. Ліпофільні властивості
ізоляту соєвого білка проявляються у досить високій здатності його сорбувати на своїй поверхні жир.
Аналіз мікроструктури соєвого білкового ізоляту показав, що частинки білка мають сфероподібну
форму з нерівною поверхнею.
Сукупність результатів технологічних досліджень соєвого білкового ізоляту дозволяє припустити, що його використання у технології комбінованих харчових продуктів на м'ясній основі найбільш
перспективне при виробництві тонко подрібнених
м'ясних продуктів. У цьому випадку будуть забезпечені високі якісні характеристики готових продуктів при одночасній економії м'ясної сировини.
Таблиця 4
Функціональні властивості соєвого білкового ізоляту
Об’єкт
Соєвий
білковий ізолят

ВЗЗ % до
загальної
вологи
74,4±2,36

ВПЗ % до
сухої
речовини
465,5±8,06

ЖПЗ % до
сухої
речовини
131,8±4,76

Гарбузова маса отримується при виробництві
пюре, соків і олії з гарбуза за особливою вітаміннозберігаючою технологією “холодного” пресування
або за стандартною технологією. Маса, як і пюре,
зберігає лікувальні властивості, притаманні гарбузу. Це один із найбільш корисних для здоров'я продуктів переробки плодів і ягід, який містить понад
90% ненасичених жирів, від 45 до 60% лінолевої
кислоти і всього до 15% ліноленової кислоти, багатий жирними кислотами омега-3 і омега-6 .
Вміст основних харчових речовин гарбузової
маси показаний у табл. 5. Наведені в таблиці значення, які характеризують харчову відповідність
маси, свідчать про присутність у ній макроелементів, що беруть участь у формуванні кісткових тканин, тим самим забезпечуючи продукти, що містять
лікувально-профілактичні властивості. У його білку
виявляються наявні всі незамінні амінокислоти, але
ізолейцин, лізин є лімітований. Тому введення даного продукту в рецептури комбінованих продуктів
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харчування на м'ясній основі можливе тільки після
комп’ютерного моделювання їх рецептур по амінокислотній збалансованості сумарного білка.
Після вибору та аналізу якісної характеристики
рослинної сировини було проведено комплекс робіт із обґрунтування білкової добавки з використанням розглянутого сировинного набору [13, 14].
Згідно з технологією сировину рослинного походження гідратовану в присутності гарбузової олії
витримують протягом 40 хвилин при температурі

складу, обумовлену високим вмістом ліпідів, білків
і вітамінно-мінерального комплексу.
Вміст поліненасичених жирних кислот у харчовій білковій добавці зумовлює доцільність введення
її в м'ясні вироби для надання їм профілактичних
властивостей.
Незважаючи на деякий дефіцит сірковмісних
незамінних амінокислот, сумарна кількість перевищує аналогічний показник для білка-еталона ФАО /
ВООЗ.
Таблиця 5

Вміст основних харчових речовин гарбузової маси
Показники

Маса гарбузова
10,0±0,28
29,4±0,93
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25 0С, потім у реакційну суспензію суміші висівок,
соєвого ізоляту вносять ферментний препарат при
різних його співвідношеннях до субстрату від 1: 100
до 1: 1000. У даних умовах для визначення оптимальних параметрів суспензію витримують протягом 5-7
годин, періодично відбираючи проби для аналізів.
На початковому етапі спостерігається нелінійна
залежність (часто частковий механізм гідролізу),
який із часом переходить у лінійну залежність (повсюдно кооперативний механізм гідролізу). Область переходу нелінійної залежності у лінійну і є
областю найбільшого вмісту високомолекулярного
продукту в залежності від ензим/субстрат співвідношення. Дана область знаходиться в інтервалі
110-145 хв. Однак найбільш раціональним з огляду
на ефективність гідролізу та економну витрату
ензиму, є співвідношення E / S = 1/400, при цьому
накопичення високомолекулярного продукту відбувається протягом двох годин при дотриманні вищевказаних умов.
Наступним етапом є визначення харчових переваг і оптимального співвідношення білкової добавки рослинного походження. Необхідний вміст харчових речовин наведено у табл. 5.
Аналізуючи дані таблиці й порівнюючи їх із
відповідними результатами для подібних продуктів, можна бачити принципову відмінність такого
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тіамін
Жирні кислоти, у % до їх маси
насичені
С14:0 (мірістинова)
С16:0 (пальмітинова)
С18: 0 (стеаринова)
Мононенасичені
С16: 1 (пальмітолеїнова)
С18: 1 (олеїнова)
С20: 1 (гадолеїнова)
С22: 1 (ерукова)

0,51±0,01
10,40±0,68
0,30±0,02
7,50±0,49
2,30±0,15
20,60±1,35
0,1±0,006
18,80±1,23
сл.
1,70±0,11

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Запропонований склад
харчової білкової добавки з рослинної сировини
свідчить про перспективність її використання в
якості компонента м'ясних виробів.
Завданням наступних досліджень є отримання
інформації, що дозволяє прогнозувати ефективність
використання продуктів рослинного походження
при їх реалізації у технології м'ясних виробів, що
передбачає максимальне збереження стандартних
вимог до основних параметрів продукції у процесі
технологічної обробки. Разом з тим, великий практичний інтерес становить вивчення функціональнотехнологічних властивостей.
ЛІТЕРАТУРА
1. Віннікова Л. Г. Технологічні аспекти застосування структуроутворюючої добавки “Ековіт” в
м’ясних системах / Віннікова Л. Г., Гарбуз В. Г. //
Збірник наукових праць “Обладнання та технології
харчових виробництв”. – Дон Дует. – 2005. – Вип.
13. – Т. 1. – С. 36-41.
2. Віннікова Л. Г. Використання вітчизняної зернової добавки для виробництва паштетних виробів /
Віннікова Л. Г., Гарбуз В. Г., Янкова К. Д. // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв
ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць.
– Х. : ХДУХТ, 2005. – Вип. 2. – С. 48-55.

94

Таблиця 6
Вміст важливих харчових речовин у білковій добавці рослинного походження
Харчові речовини
Волога,%
Білок,%
Жир,%
Вуглеводи,%
Зола,%
Жирні кислоти,% від загальної
кількості жирних кислот:
С14:0 (мірістинова)
С16:0 (пальмітинова)
С16: 1 (пальмітолеїнова)
С18: 0 (стеаринова)
С18: 1 (олеїнова)
С18: 2 (лінолева)
С18: 3 (ліноленова)
С20: 1 (гадолеїнова)
С22: 1 (ерукова)
Вітаміни, мг / 100 г:
β каротин

Кількість
31,8±1,19
18,74±0,50
14,58±0,51
3,42±0,26
2,65±0,13

Харчові речовини
Незамінні амінокислоти, г / 100 г білка:
ізолейцин
лейцин
лізин
Метіонін + цистин
Фенілаланін+тирозин

4,92±0,16
9,78±0,27
4,98±0,14
3,17±0,12
6,98±0,28

0,30±0,02
9,12±0,17
7,50±0,49
2,90±0,13
21,30±1,01
49,38±2,47
11,58±0,60
Сл
1,70±0,11

треонін
триптофан
валін
Сума НАК

5,06±0,19
1,77±0,07
5,94±0,24
42,6

Макроелементи, мг / г:
Калій
Кальцій

9,99±0,33
2,25±0,07
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ЗАСТОСУВАННЯ СЕНСОРНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ М’ЯСА СВИНИНИ
ЗАМОРОЖЕНОЇ ЯК ОСНОВИ ЕКСПЕРТНОГО МЕТОДУ
Анотація. У статті розглянуто доцільність застосування методів сенсорного аналізу для контролю
якості м’яса свинини замороженої. Показано, що основна перевага методу – можливість щодо швидкого
й одночасного виявлення комплексу органолептичних показників продукту, що доводить ефективність та
доцільність використання під час наукових досліджень. Отримані результати підтвердили можливість
використання профільного методу для об’єктивної оцінки показників якості свинини замороженої (запах,
колір, консистенція, соковитість) впродовж визначеного терміну зберігання. Подальші дослідження
будуть спрямовані на використання інструментальних методів, що дозволять підтвердити об’єктивність одержаних результатів дослідження свіжості м’яса свинини замороженої під час зберігання при
низьких температурах.
Ключові слова: м’ясо свинини, сенсорний аналіз, балова шкала, показники якості.

Havryliak M. Y.,
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Customs and Technical
Regulation, Lviv Academy of Commerce, Lviv

THE USAGE OF SENSORY ANALYSIS FOR FROZEN PORK MEAT
AS A BASIC EXPERT METHOD
Abstract. The article examines the feasibility of sensory analysis methods for control of quality of frozen pork
meat. It is shown that the main advantage of the method – is the possibility of rapid and simultaneous detection of
a mix of organoleptic characteristics of the product, that proves the effectiveness and appropriateness of usage of
this method in scientific researches. The received results have confirmed the possibility of using profile method
for the objective evaluation of quality indicators of frozen pork (smell, color, texture, juiciness) over the specified
period of storage. Further researches will be directed on the use of instrumental methods that will enable to
confirm the objectivity of the received research results of frozen pork freshness during the storage at low
temperatures.
Keywords: pork meat, sensory analysis, indicator panel, quality indicators.
Постановка проблеми. Найбільш древнім і поширеним способом визначення якості продовольчої
сировини і харчових продуктів є сенсорний (органолептичний) аналіз, проведений з допомогою органів чуття людини. Сенсорна оцінка може служити основою контролю якості продуктів харчування
і прогнозування купівельного попиту. Сьогодні
розроблені стандарти регіонального та міжнародного рівнів, які регламентують основні умови і
методи проведення органолептичного аналізу, що
дають високу об’єктивність оцінок дегустаторів.

турно-механічних властивостей, газової та рідинної
хроматографії, мас-спектрометрії тощо) [10]. Слід
зазначити, що основним недоліком деяких із зазначених методів є складність підготовки проб, а
також ризик видозміни речовин у результаті хімічних взаємодій, що може вносити помилку в результати аналізу. Серед розробок сучасних інструментальних приладів заслуговує на особливу увагу
мультисенсорна система “електронний ніс”, яка в
основному на сьогодні використовується у хімічній
промисловості для кількісного та якісного аналізу
[2]. Невеликий досвід використання подібних систем для оцінки якості харчових продуктів (чай, соки, молочні продукти, прянощі) підтвердив, що
“електронний ніс” має ряд переваг, оскільки є об’єктивним методом, результати якого легко піддаються математичній обробці. Однак відсутній детальний порівняльний сенсорний аналіз, виконаний органолептичними та інструментальним методами

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як
свідчать дослідження останніх років, існуючі на
сьогоднішній день методи органолептичної оцінки
є підстави назвати суб’єктивними, тому що багато з
перерахованих показників якості можуть бути визначені з використанням сучасних інструментальних
методів дослідження (спектроскопії, вивчення струк-
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стосовно м’яса і м’ясних продуктів. Зі сказаного
вище можна зробити висновок: дослідження, спрямовані на розробку методів оцінки показників якості м’яса з використанням сенсорної інструментальної системи, своєчасні та актуальні.

час зберігання сенсорний аналіз використовувався
нами впродовж всього життєвого циклу товару від
початку зберігання до випуску м’яса після циклу
зберігання на переробку чи ринок. Дослідження
сенсорних характеристик свинини проведені у
процесі тривалого зберігання у холодильній камері
при середній температурі мінус 23±2⁰С. Зберігання
здійснювалось у штабелях за однорідними партіями
замороженого імпортного м’яса свинини (Канада)
компанії ЛТД ‘Крамар” у вигляді трьох відрубів
(окіст, грудинка, шийний), які були упаковані у
поліетиленову плівку, потім поміщені в ящики з
гофрованого картону, обтягнуті зверху полімерною
плівкою. За даним маркуванням виробник гарантує
термін зберігання свинини у відрубах при температурі мінус 18ºС 24 місяці. Згідно з вимогами
ДСТУ термін зберігання свинини замороженої залежить від температури зберігання [6]. Зокрема, рекомендований термін придатності відрубів із свинини при температурі мінус 12 ºС складає 3 міс.;
при температурі мінус 18 ºС – 6 міс.; при температурі мінус 20 ºС – 7 міс. і при температурі мінус
25 ºС – 12 міс. Контроль якості свинини з відбором
проб здійснювали щоквартально за комплексом
органолептичних, фізико-хімічних і мікробіологічних показників [7].
Підготовку зразків м’яса для дегустації проводили шляхом варіння відповідно до методики з
певним співвідношенням води і солі. Оцінку підготовлених зразків свинини проводили за 9-баловою
шкалою. Шкала дозволяє оцінити м’ясо як за якісними показниками, так і кількісно – за інтенсивністю і бажаністю окремих показників, якими були
зовнішній вигляд і колір м’яса, аромат, смак, консистенція, соковитість, бульйон – за зовнішнім
виглядом, кольором, ароматом, смаком. Використана нами шкала розширює діапазон оцінки сенсорних показників якості м’яса і дозволяє об’єктивно
прослідкувати зміни, які відбуваються під час
зберігання. При оцінці запаху продукту визначали
типовість аромату, встановлювали наявність сторонніх запахів [4].
При оцінці консистенції враховували щільність,
волокнистість, грубість, ніжність, крихкість, соковитість м’яса. При оцінюванні смаку визначали
типовий смак для даного виду продукту, встановлювали наявність специфічних невластивих смакових відчуттів та інших сторонніх присмаків. Кожен
показник шкали має визначені кількісні характеристики: для відмінної якості – 9 балів; для дуже
доброї – 8; для доброї – 7; вище середньої – 6; середньої – 5; прийнятної, але небажаної – 4 або 3;
неприйнятної – 2 або 1 бал. Сенсорна оцінка вихідного зразка свинини за відрубами наведена на
рис. 1.

Постановка завдання. З огляду на те, що сенсорний аналіз не є засобом тільки констатації органолептичних властивостей продукту, а орієнтований на поліпшення його якості, то перед проведенням сенсорної оцінки розробляється методика, яка
визначає ключові показники продукту, які найбільш важливі для споживача; мету та методику
дослідження; вивчається специфіка виробництва
продукту; можливості контролю якості сировини,
напівфабрикатів і технологічного процесу; враховуються всілякі чинники, що впливають на сенсорну оцінку [5]. Відповідно до ДСТУ 4823:2007 органолептичну оцінку м’яса проводили після теплової
обробки за такими основними показниками, як
зовнішній вигляд, колір на розрізі, запах, смак,
консистенція, соковитість, якість бульйону [4].
Виклад основного матеріалу дослідження. Охолодження або заморожування м’яса, його подальше
зберігання при низьких температурах вважається
найбільш перспективним методом консервування.
При цьому сповільнюється або припиняється розвиток мікроорганізмів, гальмується швидкість фізико-хімічних і біохімічних процесів, дія протеолітичних ферментів, порушується обмін речовин у
мікробних клітин. Чим швидше знижується температура продукту, тим скоріше пригнічується розвиток мікроорганізмів і активність ферментів, а хімічні та структурні зміни відбуваються повільніше [1, 8].
Сенсорний метод оцінки сукупності ознак-властивостей (аромату, смаку, консистенції) з використанням попередньо обраних описових характеристик має на увазі словесний опис і кількісне вираження органолептичних ознак, які оцінюються в балах і графічно, і розташованих за схемою. Характерні нюанси ознак, їх інтенсивність, порядок прояву відтінків, післядія називаються профілем продуктів. Профільний метод базується на тому, що
окремі смакові, нюхові та інші стимули, об’єднуючись, дають якісно нове визначення смачності продукту [5]. Виділення найбільш характерних для
даного продукту елементів смаку дозволяє визначити профіль смачності продукту, а також вивчити
вплив різних факторів (технологічних режимів,
умов зберігання, сировини). Спочатку визначали
профіль запаху, потім смаку і консистенції, потім
рівень інтенсивності кожної ознаки (дескриптора).
Цей метод можна застосовувати для оцінки якості
продуктів зі складною характеристикою ознак. При
реалізації програми контролю якості свинини під
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Рис. 1. Профілограма сенсорних показників якості відрубів свинини замороженої на початок
зберігання

За даними рис. 1 можна побачити, що вихідні
дані показників якості відрубів свинини замороженої є неоднакові. Так, відруб грудинка фактично за
всіма показниками якості мав більш низькі балові
оцінки. За зовнішнім виглядом і кольором м’яса є
підстави судити про роботу певних груп м’язів, а
також про деякі зміни, які можуть відбуватися у
м’ясі [1, 3]. Так, колір м’яса залежить від концентрації міоглобіну в м’язовій тканині й стану білкової
частини макромолекули глобіну. Зміни кольору
відбуваються за рахунок окислювальних перетворень гемових ферментів із утворенням коричневого, сірого або зеленого забарвлення. На міжнародному ринку колір м’яса є індикатором його якості,
тому дуже важливим слід вважати підвищення
стійкості м’яса до окислення і псування [8]. Оцінюючи відруби за зовнішнім виглядом і кольором,
було відмічено, що дані показники на початковій
стадії зберігання були виражені в окісту (8,4 бали),
в інших відрубів – по 8,1 бали (вищий – шийний,
нижчий – грудинка). Характеристику специфічного
запаху і смаку м’яса досить важко розділити, оскільки багато ознак смаку сприймаються у тісному
взаємозв’язку із запахом. Сире м’ясо свинини майже без запаху, а варене набуває ніжний приємний
аромат. У замороженого м’яса запах відсутній, а
розморожене – має запах, властивий для кожного
виду, і запах сирості. М’ясо із злегка кислим або
затхлим запахом – сумнівної свіжості, а з явними
ознаками гниття або кислим – несвіже. Слід зазначити, що інтенсивність запаху і смаку м’ясопродуктів обумовлена наявністю численних компонентів, які відносяться до різного складу органічних
сполук. Попередниками їх є азотисті екстрактивні
речовини: глютатіон, карнозин, ансерин, глютамінова кислота, треонін, метіонін, цистин, інозінова
кислота, гіпоксантин, креатин тощо [8, 9]. За ароматом і смаком найкращі показники при прийманні

на зберігання мали відруби окіст і шийний (8,2-8,7
бали), відруб корейка за двома показниками (аромат і смак) мав вихідну оцінку нижче 8 балів.
Однією з важливих властивостей м’яса є його
консистенція (ніжність і соковитість), яка залежить
від кількості сполучної тканини, внутрішнього м’язового жиру, діаметра м’язових волокон, розміру і
стану м’язових білків, ступеня їх гідратації, асоціації міозину й актину, рівня деструкції. На ніжність
м’яса впливає не тільки загальний вміст сполучної
тканини, але і співвідношення в ній колагену й
еластину, ступінь полімеризації основної речовини
– мукополісахаридів, а також величина рН м’язової
тканини, яка визначає ступінь гідратації м’язових
білків. За даними літературних джерел консистенція м’яса може істотно змінюватися під час холодильного зберігання, солінні, а при тепловому обробітку повністю змінюється [8]. Вихідну якість
свинини за консистенцією і соковитістю було оцінено в межах від 7,2 до 8,2 бали з урахуванням терміну транспортування від місця виготовлення, упакування і заморожування відрубів, який складав
4 міс. Зміни сенсорних (органолептичних) показників свинини при холодильному зберіганні (мінус
23±2 ⁰С) наведено у табл. 1.
Дані, одержані при дегустації, були статистично оброблені. При цьому встановлена тенденція до
поступового зниження балової оцінки показників
якості вареної свинини. За кожним показником у
середньому розраховано коефіцієнти для рівняння
прямолінійної регресії. На рис. 2 показана динаміка
зміни сенсорних показників замороженої свинини
за рівнянням прямолінійної регресії.
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Таблиця 1
Зміни органолептичних показників свинини (за 9-баловою шкалою) при холодильному зберіганні
Балова оцінка при терміні зберігання, міс.

бали

Вид відрубу

4

7

Окіст
Шийний
Грудинка
Середнє значення

8,4
8,1
8,1
±0,2

7,6
7,4
7,5
±0,1

Окіст
Шийний
Грудинка
Середнє значення

8,7
8,2
7,9
±0,4

7,8
6,9
7,5
±0,5

Окіст
Шийний
Грудинка
Середнє значення

8,4
8,6
7,6
±0,5

7,6
7,2
7,4
±0,2

Окіст
Шийний
Грудинка
Середнє значення

7,9
8,1
7,6
±0,5

7,3
7,4
7,4
±0,3

Окіст
Шийний
Грудинка
Середнє значення

7,9
8,3
7,2
±0,6

7,2
7,4
6,8
±0,3

10

Зовнішній вигляд і колір
8,4
7,8
8,4
7,8
7,9
6,8
±0,3
±0,5
Запах
8,3
7,1
8,1
7,1
7,4
6,6
±0,5
±0,3
Смак
8,3
7,1
7,9
7,1
7,1
6,6
±0,6
±0,3
Консистенція
7,2
6,8
8,2
7,2
7,1
6,6
±0,7
±0,4
Соковитість
7,8
6,4
8,3
7,2
6,8
6,4
±0,8
±0,5

9
8
7
6
5
4
3
2
1

міс.

0
0.1 3 6 9 12 15 18 21 24

Зовнішній вигляд
Консистенція

13

Аромат
Соковитість

Рис. 2. Динаміка зміни сенсорних показників
замороженої свинини
(за рівнянням лінійної регресії)

16

Середнє
значення

7,5
7,5
7,7
±0,3

7,9
7,9
7,6

7,5
7,8
7,0
±0,4

7,9
7,6
7,3

7,0
8,0
7,8
±0,5

7,7
7,8
7,3

7,3
8,4
7,8
±0,6

7,3
7,9
7,3

7,2
8,3
7,4
±0,6

7,3
7,9
6,9

з деякими коливаннями на окремих етапах зберігання. Проте дослідні зразки м’яса свинини всіх
трьох відрубів після 16 місяців зберігання (з дати
виготовлення) в основному мали оцінки “вище
середнього” і “добре”.
У цілому за період зберігання не було відзначено появи стороннього аромату чи присмаку і негативних показників якості (нижче 5 балів). Зниження окремих показників у середньому для відрубів
склало (в балах): зовнішній вигляд і колір на 0,5;
аромат – на 0,9; смак – на 0,6; соковитість – на 0,2.
Комплексний сенсорний показник знизився з 8,1 до
7,6 бали, тобто на 0,5 бали. На підставі вимог для
позитивної оцінки продукції погіршення органолептичних показників упродовж запропонованого
терміну зберігання повинно складати за 5-баловою
шкалою не більше 0,5 бали, при 9-баловій – на 0,9
бали. На даному етапі дослідження після 16 місяців
зберігання свинина заморожена відповідає даним,
заявленим виробником (24 місяці).
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, сенсорний аналіз із
використанням балової шкали під час холодильного зберігання свинини дозволяє об’єктивно
визначити споживні й товарознавчі характеристики
м’яса замороженого на етапах зберігання, а також
здійснити експертизу якості продукції після циклу
зберігання. Перспективним у даному напрямі буде
поєднання інструментальних та органолептичних
методів дослідження для вивчення якості м’ясної
сировини, що надходить на ринок України.

За отриманими даними можна констатувати:
найбільших змін під час холодильного зберігання
замороженої свинини зазнали такі показники, як
аромат та смак, меншою мірою змінювалися консистенція і соковитість м’яса. З отриманих експериментальних даних випливає, що за період холодильного зберігання спостерігається зниження балової оцінки за окремими сенсорними показниками
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ГІГІЄНІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БАРВНИКІВ У
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТАХ
Анотація. Внесення барвників до складу харчових продуктів – один із найпоширеніших способів
покращення їх зовнішнього вигляду. Однак позитивний вплив на організм людини забезпечує лише незначна
кількість натуральних барвників, а дія інших або ще не вивчена, або ж доведено їх шкідливість та небезпечність. У статті проаналізовано результати досліджень безпечності барвників провідними фахівцями, науковцями та наведено узагальнення щодо доцільності їх використання у харчових продуктах, а
також викладено результати власних досліджень. Метою проведених досліджень було встановити
походження барвників, внесених до рецептури низки харчових продуктів, відібраних у роздрібній мережі
м. Львова, та виявити можливість використання виробниками барвників, незадекларованих чи не
дозволених чинним законодавством.
Ключові слова: барвник, натуральні та синтетичні барвники, безпечність, оптична густина, довжина
хвилі, зміна рН, харчовий продукт, токсична дія, інтенсивність забарвлення.
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HYGIENIC ASPECTS OF DYES USE IN FOOD PRODUCTS
Abstract. Adding dyes to the food is one of the most common ways to improve its appearance. However, the
positive impact on the human body is provided by very few natural dyes, and the action of others have not been
studied yet or their harm and danger have been proved. The article reveales the results of dyes safety investigations which have been analyzed by leading experts and scientists. The generalizations considering the expediency of their use in food products are given, as well as the results of own researches. The aim of the research
was to establish the origin of dyes, added to the recipes of a range of food products taken from a retail chain in
Lviv and reveal the possibility for manufacturers to use dyes, undeclared or unauthorized by valid legislation.
Keywords: dye, natural and synthetic dyes, safety, optical density, wave length, changes in pH, food product,
toxic effects, color intensity.
Постановка проблеми. Представлена у реалізації товарна маса харчових продуктів вабить покупця цілою низкою характеристик, серед яких
однією з визначальних при прийнятті рішення про

купівлю є приємний зовнішній вигляд. Серед речовин, що безпосередньо впливають на зовнішній
вигляд харчових продуктів, одними з найважливіших є барвники. Колір харчового продукту для
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споживача є надзвичайно важливим: це не тільки
показник свіжості та якості продукту, але і необхідна характеристика його впізнаваності. За колір
продукту відповідальні присутні у ньому барвники.
Вони можуть міститися в ньому природним чином
(буряк, морква, яєчний жовток і т.д.) або можуть
бути додані в процесі переробки.
З точки зору гігієни харчування від використання барвників у харчуванні доцільно відмовитися
зовсім. Однак сучасні способи технологічної обробки сировини – кип’ятіння, стерилізація та інші –
спричиняють зміну початкового забарвлення і виникнення неестетичного, непривабливого зовнішнього вигляду харчових продуктів [1].
Більшість із пропонованих у даний час на ринку барвників мають штучне походження. Однак із
розвитком досліджень у галузі токсикології намітилася тенденція до обмеження їх використання в
харчових цілях майже у всіх країнах. У свою чергу,
нешкідливість більшості натуральних барвних речовин, як правило, не викликає сумнівів, адже адаптація людського організму до природних харчових
компонентів відбувалася в ході еволюції. При
цьому для багатьох із них все ж встановлені гранично допустимі концентрації.
В Україні використання харчових добавок, до
яких належать барвники, регулюється Законом
України “Про безпечність та якість харчових продуктів”. У липні 2014 року цей закон зазнав певних
змін, які набули чинності з 1 січня 2015 р. Контроль
над виробництвом та застосуванням харчових
добавок покладено на Державну службу України з
питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів і Міністерство охорони здоров’я України. Кабінет Міністрів України своєю постановою
від 4 січня 1999 р. №12 “Про затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання
у харчових продуктах” визначає перелік дозволених харчових добавок, включно з харчовими барвниками. Однак до сьогодні в Україні не створено
ефективного та дієвого контролю над виробництвом та використанням харчових добавок. Вибіркові
перевірки, передбачені чинними механізмами контролю, не дозволяють уповні гарантувати належне
дотримання затверджених стандартів виробництва і
повне виключення ситуації, за якої виробники
використовують недозволені харчові барвники.
Виникають також сумніви у безпечності офіційно дозволених в Україні барвників.
Доказові дані досліджень впливу окремих добавок на організм людини, проведених в останні десять років у розвинутих країнах, це підтверджують.
Отже, існує певна невідповідність чинного українського законодавства у сфері харчових добавок сучасним даним про їхній потенційний вплив на здоров’я людини [1].

ратурні джерела, де висвітлено питання токсичних
властивостей синтетичних барвників, свідчать про
те, що останні здатні викликати негативні реакції
організму. Чітко виявлена токсичність окремих
харчових добавок спостерігається порівняно рідко,
та все більшого значення набуває небезпека віддалених наслідків. На думку багатьох дослідників,
синтетичні барвники можуть індукувати алергічні
реакції організму. Порушення з боку нервової системи проявляються у зміні поведінки – дитина стає
дратівливою, неспокійною, неуважною, спостерігається порушення сну. Цими симптомами характеризується так званий синдром гіперактивності. У
зв'язку з тим, що барвники не надходять в організм
людини ізольовано, значну кількість останніх досліджень присвячено комбінованій дії барвників та
інших хімічних речовин (лікарських препаратів,
харчових добавок і т. п.) [2, 3, 4, 5, 6, 7].
Постановка завдання. З метою виявлення можливості використання виробниками барвників у
складі харчових продуктів та встановлення природи їх походження було проведено низку експериментальних досліджень. Об’єктами досліджень було обрано продукти, що заборонено підфарбовувати – соки фруктові, йогурти, та ті, що підфарбовують доволі часто – цукерки.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Використання барвників, у тому числі штучних, у
відібраних зразках соків не декларує жоден виробник. Основними забарвлюючими пігментами більшості ягід та плодів, у тому числі гранатів, вишні,
винограду червоного, полуниці та інших, є глікозиди антоціанідів – антоціани, які містяться в клітинному середовищі та надають червоного, фіолетового та синього забарвленням цим плодам. Потрапляючи в організм людини, антоціани проявляють
дію, схожу з вітаміном Р, – вони підтримують нормальний стан кров’яного тиску судин, попереджуючи внутрішні крововиливи. Антоціани потрібні
головному мозку, вони покращують пам’ять. Дослідження довели користь антоціанів для зору [8].
Антоціани – рослинні глікозиди, тобто похідні
вуглеводів, у яких вуглеводнева частина молекули
зв’язана з невуглеводним радикалом, у даному
випадку антоціанідином. Відрізняються антоціани
лише замісниками у фенольному ядрі та вуглеводними частинами молекули (залишками глюкози,
галактози). Різноманіття барв антоціанів обумовлене тим, що залежно від кислотності середовища
відбувається їх структурне перетворення, у результаті в кислому середовищі антоціани знаходяться у
вигляді пірилієвих солей, що надають червоного
кольору, в нейтральному – в хіноїдній формі, що
зумовлює фіолетове забарвлення, а в лужному – у
вигляді солей цієї ж форми – калієвих, кальцієвих,
натрієвих або магнієвих, і, відповідно, колір змінюється на синій або синьо-зелений [8]. Оскільки
вибір показників для оцінювання якості соків базується на природних особливостях цих дисперсних
систем, саме властивості антоціанів є одним із
критеріїв оцінки їх справжності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У
зв’язку з тим, що харчові добавки, зокрема барвники, як за кордоном, так і в Україні експериментально досліджувалися недовготривалі терміни,
останнім часом у науковій літературі все частіше
з’являються публікації щодо їх негативних впливів
на організм людини. Слід наголосити, що всі літе-
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За результатами аналізу чотирьох зразків гранатового соку та п’яти зразків вишневого нектару
лише у двох не відбулося характерного почервоніння у ході підкислення (табл. 1), яке притаманне
антоціанам, що може свідчити про незначну кількість забарвлюючої природної речовини пеларгонідину.

для натуральних соків відхилення оптичної густини
розведеного соку від початкової концентрації до
розведення знаходиться в межах 2% [9].
Різниця значень оптичної густини вихідного
соку та розведеного згідно з методикою для всіх
трьох досліджуваних зразків гранатових соків значно перевищила допустиму межу, тобто 2% (табл. 2).

Таблиця 1
Результати візуального спостереження за зміною забарвлення соків та нектарів у кислому та лужному
середовищах

Сік гранатовий “Квант”
Сік гранатовий “Sandora”
з турецьких гранатів
Сік гранатовий “TOVUZ”
Сік гранатовий “Jalə”

Коричнево-червоне

Зміна забарвлення при
рН=2
Яскраво-червоне

Насичене темно-червоне

Яскраво-червоне

Темно-синє

Коричнево-червоне
Коричнево-червоне

Коричневе
Коричневе

Нектар вишневий “Rich”

Насичене темно-червоне

Нектар вишневий “Jaffa”

Насичене темно-червоне

Коричнево-червоне
Коричнево-червоне
Насичене темночервоне
Насичене темночервоне

Нектар вишневий
“Sandora”

Насичене темно-вишневе

Яскраво-червоне

Темно-синє

Яскраво-червоне

Темно-коричневе

Яскраво-червоне

Темно-коричневе

Назва зразка

Нектар вишневий “Біола”
Нектар вишневий “Наш
Сік”

Початкове забарвлення

Темно-червоне з
коричнюватим відтінком
Червоне з коричнюватим
відтінком

Результати зміни забарвлення у лужному середовищі соків гранатових “TOVUZ” та “Jalə” також
свідчать про незначний вміст природних антоціанів
у їх складі.
Внаслідок порівняння показників оптичної густини зразків соків та нектарів за довжини хвилі 490
нм (табл. 2) було встановлено, що найбільш інтенсивне забарвлення мали сік гранатовий “Sandora”
та нектар вишневий “Rich” і “Sandora”. Це може
свідчити про низький вміст плодової частини у соці
гранатовому “Jalə” та вишневих нектарах “Jaffa”,
“Біола” і особливо “Наш Сік”, або ж про тривалу
термічну обробку чи процес зберігання.
З метою встановлення натуральності гранатових соків було використано спосіб, запатентований
науковцями Одеської національної академії харчових технологій, в основу якого покладено метод
індексу розведення.
Відомо, що оптична густина соку обумовлена
наявністю розчинних пігментів у дисперсійному
середовищі. Метод ґрунтується на властивості антоціанів при розведенні соків десорбуватися з поверхні дисперсної фази та переходити у дисперсійне середовище і, відповідно, сприяти підвищенню
інтенсивності забарвлення соку при його розведенні (порівняно з чистим розчином антоціанів). Це
дозволяє контролювати наявність дисперсної фази
та її зниження при фальсифікації. Обов’язковою
умовою способу є проведення підкислення до
рН=2, необхідне для переведення безбарвних форм
антоціанів у червоні. Розчинення 1:1 є граничним
для соків, після чого ефект сталості значень оптичної густини при подальшому розведенні вже не спостерігається. Експериментально встановлено, що

Зміна забарвлення при
рН=7,5
Темно-коричневе

Коричневе
Коричневе

Відповідно, при розведенні 1:1 концентрація барвних сполук знижувалася майже вдвічі. Це свідчить
про те, що соки були відновлені з попередньо концентрованих або ж фальсифіковані розведенням. Підтверджує сформульований висновок і те, що жоден
із аналізованих зразків гранатового соку за величиною оптичної густини при довжині хвилі 540 нм не
увійшов у діапазон значення цього показника для
свіжовідтисненого гранатового соку (табл. 3) [10].
Таблиця 2
Оптичні характеристики зразків соків та нектарів

Сік гранатовий “Квант”

0,630

Різниця значень оптичної густини
початкового
і розведеного
соків, %
41,3

Сік гранатовий “Sandora”
з турецьких гранатів

0,775

36,8

Сік гранатовий “TOVUZ”

0,600

40,2

Сік гранатовий “Jalə”

0,435

56,7

Нектар вишневий “Rich”

0,950

-

Нектар вишневий “Jaffa”
Нектар вишневий
“Sandora”
Нектар вишневий “Біола”

0,590

-

0,930

-

0,580

-

Нектар вишневий “Наш Сік”
Сік вишневий свіжовідтиснений

0,290

-

Назва зразка
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Оптична
густина
при довжині хвилі
490 нм, од.

1,5

-

Таблиця 3
Оптичні характеристики зразків соків

Слід зазначити: підфарбовують йогурти майже
всі виробники, використовуючи з цією метою найчастіше кармін (Е120) – яскраво-червону фарбу, що
виготовляється з пігментів тіла самиць червця. Виробники, які використовують кармін (кошеніль),
зобов’язані надавати відповідну інформацію на етикетці продукту, оскільки у невеликого відсотка людей барвник викликає анафілактичний шок або контактну алергію. Допустима добова доза Е120 не повинна перевищувати 5 міліграм на 1 кілограм ваги
людини.
З трьох відібраних зразків цукерок із желейними корпусами зразок “Південна ніч” не змінив
забарвлення при зміні рН середовища на лужне, що
свідчить не лише про наявність барвних речовин
соків, які входять до складу рецептури цукерки, а й
про можливу наявність підфарбовувача, якого виробник не декларує на етикетці.

Оптична густина за
довжини хвилі 540 нм

Назва зразка
Сік гранатовий
свіжотиснений
Сік гранатовий “Квант”
Сік гранатовий “Sandora” з
турецьких гранатів
Сік гранатовий “TOVUZ”
Сік гранатовий “Jalə”

0,584-0,704 [10]
0,630
0,650
0,435
0,500

До продуктів, які заборонено підфарбовувати,
належать кисломолочні продукти. Досліджуючи
природу походження барвників у відібраних зразках йогуртів, було встановлено, що до їх складу,
крім барвників, входить значна кількість стабілізаторів, ароматизаторів та регуляторів кислотності.
Хоч зазначені добавки дозволені до використання в
харчових продуктах, однак, коли продукт призначений для дитячого харчування і належить до лікувально-профілактичних, до його складу повинні
входити лише корисні для організму сполуки.
Результати аналізу йогуртів показали, що з 4 відібраних зразків два містили барвники ненатурального походження – йогурт питний із наповнювачем
«Персик» «Молочний Дім» та йогурт питний із наповнювачем «Бісквіт» «Маша и Медведь» (табл. 4).

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Результати проведених
досліджень підтвердили можливість використання
ненатуральних барвників у складі харчових продуктів. Зважаючи на те, що виробництво синтетичних
харчових добавок відсутнє в Україні і всі барвники
завозяться до нас із інших країн (Ізраїль, Англія,
США, Німеччина, Китай), дуже часто на них відсутня будь-яка документація (сертифікат безпеки,
сертифікат якості та інші). Саме тому слід перш за
все дотримуватися суворої гігієнічної регламентації
дозволених синтетичних барвників згідно з асортиментом харчових продуктів. Необхідно також проводити систематичний постійний контроль за вмістом синтетичних барвників у контексті проведення
вибіркових планових та позапланових перевірок комітетом захисту споживачів та санітарно-епідеміологічними станціями.
Крім того, більшість методів виявлення фальсифікації харчових продуктів стримується складністю
забезпечення необхідним обладнанням об’єктивних
методів аналізу. А більш прості методи не завжди
дозволяють розпізнати серед натуральних складових продукту штучні. Тому актуальним є обґрунтування простих та доступних методів, застосування
яких може з достатньою достовірністю забезпечити
встановлення факту ймовірної фальсифікації.

Таблиця 4
Результати візуального спостереження за
зміною забарвлення у лужному середовищі
Назва продукту
Йогурт живий
“Черешня”
Йогурт питний з
наповнювачем
“Персик”
Йогурт питний з
наповнювачем
“Бісквіт”
Йогурт “Малинашипшина” з фруктовим наповнювачем
Цукерки “Південна
ніч”, глазуровані
шоколадною глазур’ю, корпус фруктовий
Цукерки “Пані
Желейка” полуничний смак, глазуровані шоколадною глазур’ю,
корпус - желейний
Цукерки “Графиня
вишенька”, глазуровані шоколадною глазур’ю,
корпус - желейний

Початкове
забарвлення

Зміна
забарвлення
при рН=7,5

Рожеве з фіолетовим відтінком

Брудно-зелене

Жовтуватокремове

Жовтуватокремове

Кремовожовтувате

Кремовожовтувате

Кремове з легким рожевим
відтінком

Брудно-зелене

Вишневокоричневе

Вишневокоричневе

Світло-рожеве

Брудно-зелене

Яскраво-рожеве

Брудно-синє
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ПЕРСПЕКТИВНІ ЗБАГАЧУВАЛЬНІ ДОБАВКИ
ІЗ ЗАРОДКІВ ПШЕНИЦІ ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Анотація. З урахуванням раціонального використання сировини підвищено харчову цінність борошняних кондитерських виробів із листового тіста. Досліджено вплив знежиреної дієтичної добавки
“Глюкорн-100” на зміну кількості та якості клейковини, на водопоглинальну здатність і пружно-еластичні властивості тіста та якість листового напівфабрикату. Експериментально підтверджено доцільність застосування дієтичної добавки з метою покращення структурно-механічних властивостей
тіста, що забезпечує якісне багаторазове його листування. За даними хімічного складу й органолептичної оцінки побудовано модель якості листових напівфабрикатів. На основі вибраних показників якості та
коефіцієнта вагомості розраховано комплексний показник якості.
Ключові слова: екстракт зародка пшеничного, шарування, біологічна, харчова цінність, структурно-механічні властивості.
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PROMISING ENRICHMENT SUPPLEMENTS FROM WHEAT GERM
PASTRY FOR CONFECTIONERY PRODUCTS
Abstract. The nutritional properties of flour puff pastry confectionery products have been raised by the
rational use of raw materials. The influence of a low-fat diet supplements “Glucorn-100” to the gluten quantity
and quality change, to absorptivity and elastic properties of dough and quality of flat semi-finished product is
shown. The feasibility of the use dietary supplements to improve the structural-mechanical properties of the dough
that provides multiple quality of dough lamination was experimentally confirmed. According to the chemical
composition and organoleptic evaluation the quality model of the laminated dough semi-finished products has
been composed. On the basis of selected quality indicators and a weighting factor complex index of quality is
calculated.
Keywords: wheat germ extract, lamination, biological nutrition value, structural-mechanical properties.
Постановка проблеми. Перед працівниками
громадського харчування постають завдання: значного підвищення якості, біологічної цінності й смакових властивостей продуктів харчування, поліпшення їх асортименту, впровадження нових ефективних способів вироблення продукції з урахуванням раціонального використання сировини [1]. У
здійсненні цих завдань важливу роль повинні відіграти наукові дослідження, направлені на вдосконалення й інтенсифікацію технологічних процесів,
підвищення ефективності виробництва і поліпшен-

ня якості продукції, що випускається. Вирішення
цих проблем повинно спиратися на сучасні досягнення науки і техніки. Нові технології мають бути
універсальними, придатними як для великих підприємств, так і для підприємств малого і середнього бізнесу. Серед великої кількості видів тіста
значне місце у кулінарії займає листове тісто, з
якого готують широкий асортимент кулінарних і
кондитерських виробів: пиріжків, валовини, флюрони, торти і тістечка [9].
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Об’єкт дослідження – технологія виробів з
листового тіста.
Предмет дослідження – підвищення харчової
цінності борошняних кондитерських виробів з листового тіста за рахунок додавання натуральної
дієтичної добавки “Глюкорн-100”.
Мета дослідження – дослідити та проаналізувати технологію приготування борошняних кондитерських виробів з листового тіста з натуральною
дієтичною добавкою “Глюкорн-100”.
Методи дослідження – фізико-хімічні, реологічні, органолептичні, методи планування експерименту та математичного моделювання.
Методом експериментально-статистичного моделювання встановлені оптимальні параметри технологічного процесу виробництва виробів з листового тіста з дієтичною добавкою “Глюкорн-100”.

Вони являють собою концентрат цінних в фізіологічному і біологічному відношенні харчових
речовин, у ньому міститься 12 вітамінів, 18 амінокислот, 21 макро- і мікроелемент.
Із усіх частин зерна найбільш багатий білками
зародок. Білки зародка перевищують протеїни решти частин зерна не тільки за кількісним складом,
але і за біологічною цінністю, яка наближається до
біологічної цінності білка м’яса і перевершує білки
сухого незбираного молока, сухого яєчного білка
[13].
Серед вуглеводів зародку немає крохмалю, приблизно на 60% вони складаються з цукрів – сахарози
і рафінози, близько 30% сухих речовин становлять
пентозами, решту – клітковина.
У зародку значно більший вміст макро- і мікроелементів, ніж у борошні, в тому числі кальцію,
заліза, калію, магнію, загальний їх вміст – 4,5-6,7%.
У великих кількостях містяться селен і каротиноїди, що відрізняються потужними антиоксидантними властивостями.
Зародки пшениці за вмістом токоферолу (12-22
мг/100 г) перевищують багато харчових продуктів.
Вітамін Е має потужні імуностимулюючі й антивікові ефекти.
Завдяки цінному хімічному складу і високій
біологічній цінності пшеничні зародки широко застосовуються при виробництві хлібобулочних і кондитерських виробів [13].
Слід зазначити, що основною проблемою при
використанні пшеничних зародків є їх маленький
строк зберігання.
Великий інтерес представляють дієтичні добавки, вироблені із зародку пшениці фахівцями КП
“Білоцерківхлібопродукт”: “Олія із зародків пшениці”, “Глюкорн” та “Шрот зародків пшеничний харчовий”. Екстракцію зародків проводять за новітньою технологією питним спиртом “Екстра”. Екстрагування спиртом дозволяє одержувати продукт
із високим вмістом біологічно активних речовин та
без сторонніх домішок, тобто цілком натуральний
продукт з запахом свіжого хліба та приємним смаком.
“Олія із зародків пшениці” ТУ У 20608169.
003-2000 вироблена із зародка пшеничного харчового шляхом спиртової екстракції. Загалом комплекс сполук, які входять до складу “Олії із зародків
пшениці”, має антиоксидантні властивості за рахунок великого вмісту вітаміну Е.
“Олія із зародків пшениці” позитивно впливає
на фізичну та психічну працездатність; ефективно
протидіє впливу несприятливих чинників; сприяє
посиленню ранозагоюючих ефектів при нанесенні
на виразки шкіри, викликані термічними і хімічними опіками та рентгенівським опроміненням.
Екстракт зародка пшеничного харчового “Глюкорн” ТУ У 20608169.004-2000 – густа рідина жовто-коричневого кольору з характерним для зародка
пшеничного (хлібним) запахом, одержана із зародка пшеничного харчового шляхом спиртової екстракції. Містить майже всі відомі замінні й незамінні
амінокислоти [7, 8].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Статистичні дані за останні роки свідчать про значне
зниження в Україні споживання біологічно цінних
продуктів: м’яса та м’ясопродуктів – на 37%, молочних продуктів – 38,8%, яєць – 37,5%, риби –
81%, овочів і фруктів – на 49%. Водночас спостерігається стабільно високий рівень споживання хлібобулочних, борошняних кондитерських виробів,
тваринних жирів, зернобобових, картоплі. В харчовому раціоні бракує вітамінів, особливо антиоксидантного ряду – А, Е, С, макро- та мікроелементів
(йоду, заліза, кальцію, фтору, селену) [2].
Як відомо, в природі не існує харчових продуктів, які містили би всі необхідні людині компоненти. Тому тільки комбінація різних харчових
продуктів краще за все може забезпечити організму
доставку з їжею необхідних речовин. Розробка
харчових продуктів функціонального призначення
є одним із пріоритетних напрямків розвитку в галузі харчування як в Україні, так і в усьому світі [11].
Аналіз наукових та виробничих розробок у
сфері функціональних продуктів свідчить, що в
наш час у світі активний розвиток здобули чотири
групи функціональних продуктів: продукти на зерновій, молочній та жировій основі, а також безалкогольні напої [3].
Борошняні вироби і страви з них є зручним
об’єктом для збагачення їх різним вмістом біологічно активних і поживних речовин, що дозволяє
отримати вироби підвищеної харчової та біологічної цінності з високими органолептичними та
фізико-хімічними показниками якості [4, 5, 6].
Люди з найдавніших часів знали про високі поживні й цілющі цінності пророщеного зерна і
зародків пшениці.
При хлібопекарських сортових помелах зерна
пшениці отримують зародки пшеничні харчові (ТУ
У 46.22.014—95). Зародки пшеничні харчові, що
призначені для використання в хлібопекарській та
кондитерській промисловості, повинні мати жовтий
із світло-коричневим відтінком колір, специфічний
для зародків пшениці запах, смак солодкий специфічний, масову частку вологи не більше 15,5 %,
масову частку зародків не менше 60 %. Не допускається зараженість хлібними шкідниками.
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Доцільне збагачення цією дієтичною добавкою
раціонів харчування хворих на такі захворювання,
як: хронічний панкреатит; холецистит; гепатит;
цукровий діабет; атеросклероз, а також при профілактичному харчуванні.
“Шрот зародків пшеничних харчовий” ТУ У
20608169.002-99- дієтична добавка, отримана із
зародка пшеничного харчового після його екстракції харчовим етиловим спиртом з метою виділення
із зародка жиру і жиророзчинних речовин. Характеризується високим (43%) вмістом білка, зниженою
кількістю жиру.
“Шрот зародків пшеничних харчовий” може
бути використаний у раціонах дієтичного харчування з метою загального зміцнення організму, підвищення його стійкості й для оптимізації хімічного
складу раціону харчування.

У результаті визначення впливу добавки на
властивості пшеничного борошна встановлено, що
використання спиртового екстракту “Глюкорн-100”
сприяє збільшенню кількості, підвищенню пружності та зниженню розтяжності клейковини. Проте
через високу активність амілаз добавки інтенсифікується гідроліз крохмалю, що призводить до зменшення стійкості та збільшення розрідженості тіста.
Це дозволяє коригувати технологічні параметри
замішування тіста із дослідною добавкою, а саме:
знизити температуру тіста до 16 оС, і тривалість
замішування становить 8-10 хв.
У табл. 1 наведено результати визначення впливу спиртового екстракту “Глюкорн-100” на фізикохімічні властивості нових листових напівфабрикатів.
Таблиця 1
Фізико-хімічні властивості листових
напівфабрикатів

Постановка завдання. У зв’язку з вищевикладеним недостатньо науково обґрунтовано та вивчено вплив дієтичних добавок із зародків пшениці
на процеси, що відбуваються в тісті, на якість борошняних кондитерських виробів та їх біологічну
цінність. Методом експериментально-статистичного моделювання встановлені оптимальні параметри
технологічного процесу виробництва виробів з листового тіста з дієтичною добавкою “Глюкорн-100”.

Контроль (за традиційною
технологією)
Дослід 1 (внесено спиртовий
екстракт зародків пшениці 5 %
до маси борошна)
Дослід 2 (внесено спиртовий
екстракт зародків пшениці 8 %
до маси борошна)

Виклад основного матеріалу дослідження.
Для розробки технології листового тіста запропоновано використовувати натуральну дієтичну добавку
“Глюкорн-100”.
Контрольний зразок приготування листового
тіста здійснювався за уніфікованою рецептурою, з
дотриманням технологічних режимів. Найкращу шарувату структуру напівфабрикату забезпечує борошно з сильною клейковиною і вмістом її від 38% [9].
Раціональне дозування спиртового екстракту
“Глюкорн-100” за результатами органолептичних та
фізико-хімічних показників становить 4…8% до маси
борошна. Дослідну добавку вносили на стадії замішування тіста у вигляді суспензії з водою Т=12-14 оС.
Основні колоїдні процеси, які визначають структуру тіста, обумовлюються гідратацією білків, внаслідок чого формується клейковинний каркас. Він
огортає крохмальні зерна та інші нерозчинні складові тіста й утворює трьохмірну пружно-еластичну
конструкцію. На формування структурно-механічних властивостей тіста поряд із кількістю та якістю
клейковини у борошні впливають складові рецептури, параметри технологічного процесу, внесені харчові добавки, нетрадиційна сировина. Так, відомо,
що клейковинні білки зміцнюють структуру тіста, а
жири, ліпоїди пластифікують його [9].
Зважаючи на особливості хімічного складу і
технологічні властивості цієї сировини, визначали
вплив спиртового екстракту “Глюкорн-100” на кількість і властивості клейковини, що відмивається з
тіста, водопоглинальну здатність і пружно-еластичні
властивості тіста за допомогою валориграфа ОА209, в’язко-пластичні властивості визначали пенетрометром АП-4/2 та на віскозиметрі “Реотест – 2”, а
також по розпливанню кульки тіста.

9,0±0,5

Питомий
об’єм,
см3 / г
1,9±0,1

9,2±0,5

2,2±0,1

9,0±0,5

2,1±0,1

Вологість,
%

Зразки

Отримані дані свідчать: вологість готових виробів залишається без змін, тоді як питомий об’єм
відносно контрольного зразка збільшується на 1015%.
На основі вибраних показників якості та коефіцієнта вагомості розраховуємо комплексний показник якості контрольного зразка та дослідного зразка 2. Дані розрахунку наведені в табл. 2.
Таблиця 2
Розрахунок комплексного показника якості

Показники

Коефіцієнт
вагомості
М1

Зовнішній вигляд
Структура
Колір
Смак та запах

0,5

Енергетична цінність

0,5

Комплексний
показник якості КПЯ

Контроль

Дослід 2

М1 j
0,3
0,2
0,3
0,2

4,6
4,7
4,6
4,7

5,0
5,0
5,0
5,0

1,0

4,5

4,8

4,62

4,96

У розроблених виробах хімічний склад розширюється за рахунок низькомолекулярних фенольних сполук і каротиноїдів, що містяться у дослідній
добавці. Крім того, спостерігається підвищення
вітаміну Е – в 1,5 рази, В1 – у 2,5 рази, В3 – у 1,5
рази, РР – у 1,8 рази порівняно з контрольним
зразком.
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За даними хімічного складу й органолептичної
оцінки побудовано модель якості листових напівфабрикатів (рис. 1).

Рис. 1. Модель якості листового напівфабрикату

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Результати досліджень
показали, що використання спиртового екстракту
“Глюкорн-100” при приготуванні виробів з листового напівфабрикату дають змогу більше задовольнити добові потреби у вітамінах Е, В1, В6. Позитивний вплив добавки підтверджено у формуванні
структурно-механічних властивостей, де провідне
місце належить колоїдним процесам, які надають
тісту еластичності, що забезпечує якісне багаторазове листування тіста. На основі експериментальних даних та результатів оптимізації вдосконалено
технологічні параметри виготовлення виробів з
листового тіста на стадії його замішування та скорочення тривалості його вилежування. Аналіз проведених досліджень дає підставу стверджувати про
функціональну направленість розроблених листових виробів, адже вони містять значну кількість
речовин із антиоксидантними властивостями (низькомолекулярних фенольних сполук, дубильних
речовин, каротиноїдів). Готові вироби з дієтичною
добавкою характеризуються високими органолептичними та фізико-хімічними показниками якості.
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РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИГОТОВЛЕННЯ
ОВОЧЕВИХ САЛАТІВ ПІДВИЩЕНОЇ БІОЛОГІЧНОЇ ЦІННОСТІ
Анотація. У статті розглянуто проблеми йододефіциту та створення нових харчових продуктів із
підвищеним вмістом йоду. Тому запропоновано й обґрунтовано можливість використання морських водоростей у рецептурах овочевих салатів з метою підвищення їх біологічної цінності. Подано рецептуру та
технологію виготовлення овочевих салатів “Осінь” із використанням ламінарії та цистозіри. Проведена
органолептична оцінка овочевих салатів із водоростями для визначення їх оптимальної кількості у рецептурах. Встановлено, що за органолептичними та технологічними властивостями доцільно використовувати ламінарію або цистозіру в кількості 4% до маси білоголової капусти. Така кількість морських водоростей відповідає фізіологічній добовій нормі йоду, враховуючи втрату йоду та інших мікроелементів
при термічній обробці. При цьому одночасно нами було поставлено завдання збагатити раціон харчування дефіцитними для населення вітамінами, макро- та мікроелементами, особливо йодом.
Ключові слова: овочеві консерви, ламінарія, цистозіра, мінеральний склад, вітамінний склад, йод.
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DEVELOPMENT OF RECIPES AND PRODUCTION TECHNOLOGIES
FOR VEGETABLE SALADS OF INCREASED BIOLOGICAL VALUE
Abstract. The problems of iodine deficiency and the creation of new food products with high content of iodine
are considered in the article. Therefore, the possibility of seaweeds using in vegetable salads recipes to increase
their biological value has been proposed. The recipes and production technology for vegetable salad “Autumn”
with the use of Laminaria and Cystoseira has been proposed. Conducted the organoleptic evaluation of vegetable
salads with seaweeds to determine their optimal volume in recipes. Established that by the organoleptic and
technological properties is expedient to use Laminaria or Cystoseira in the amount of 4% to the weight of cabbage. Such amount corresponds to physiological daily rate of iodine, considering the loss of iodine and other micronutrients during thermal treatment. Thus at the same time we had the task to enrich the diet of the population by
scarce vitamins, macro- and micronutrients, especially by iodine.
Keywords: canned vegetables, Laminaria, Cystoseira, mineral composition, vitamin composition, iodine.
Постановка проблеми. В даний час кожна людина проінформована, наскільки зовнішнє середовище і харчування впливають на стан її здоров’я. І
саме тому вона намагається запобігти несприятливому впливу навколишнього середовища на свій
організм.
Випробування ядерної зброї та аварії на атомних реакторах (подібні до аварії на Чорнобильській
АЕС) спричинили радіоактивне забруднення великих територій. Останніми роками в Україні після

Чорнобильської катастрофи рівні забруднення продуктів харчування місцевого виробництва 137Cs ще
залишаються вище національних допустимих рівнів.
У зв’язку з цим упродовж тривалого часу радіонукліди переходять у сільськогосподарські культури, молочні, м’ясні та рибні харчові продукти [1, 2].
Все це, можливо, є однією з причин зниження народжуваності, зростання захворюваності та смертності населення. Особливо непокоїть вчених неста-
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ча у раціонах харчування дітей мікроелементів –
йоду, селену, заліза, міді, цинку, кобальту та ін.
Нестача йоду в продуктах харчування – загальносвітова проблема, що стосується 2 млрд. населення земної кулі й зумовлює виникнення цілого
спектра патологічних станів, що отримали назву
йододефіцитних захворювань (ЙДЗ). Серед них:
кретинізм, вроджений зоб, вроджений гіпотиреоз,
висока перинатальна смертність, вроджені вади
розвитку, відставання у фізичному і психічному
розвитку, глухонімота, спастичні диплегії, висока
смертність немовлят, ювенільний гіпотиреоз, анемії, порушення репродуктивної функції: безплідність, невиношування вагітності, передчасні пологи
та інші. Вирішенню цієї проблеми було присвячено
ряд сесій ООН, рішень ВООЗ, Дитячого фонду ООН.
Україна включена у програми ЮНІСЕФ і
Міжнародної ради ВООЗ із контролю за йодною
нестачею. В межах реалізації цієї програми визначені території України, які відносяться до йододефіцитних, прийняті заходи із забезпечення великих
груп населення додатковою кількістю йоду шляхом
введення у раціон харчування водовмісних і збагачених йодом продуктів [5].
Актуальність йодної профілактики в Україні
обумовлена ще й і тим, що майже вся територія
України знаходиться у зоні епідемічного дефіциту
йоду.
Збагачення харчових продуктів – ефективний
механізм для корекції харчування населення. Для
цього використовують ті мікронутрієнти, дефіцит
яких реально має місце, достатньо широко розповсюджений і небезпечний для здоров’я. Йодна профілактика насамперед спрямована на захист щитоподібної залози від накопичення радіоактивних
ізотопів йоду, які на ранній фазі радіаційної аварії
проникають інгаляційним шляхом у щитоподібну
залозу. Найбільш вдалим методом збагачення перманентної потреби організму в йоді є збагачення
харчових продуктів морськими водоростями.

цитних захворювань) рекомендують використовувати йодовану сіль. Йодування солі – це метод доступний і дешевий, але має один важливий недолік:
значне зменшення вмісту йоду в солі при зберіганні. Одночасно застосовується йодування і інших
харчових продуктів, таких як хлібобулочні вироби,
рослинна олія, а також продукція тваринництва.
В якості цінної йодвмісної добавки у харчові
продукти рекомендують використовувати гідробіонти рослинного походження –морські водорості.
Вони дозволяють збагатити харчовий раціон дефіцитними для більшості продуктів біогенними елементами, йодвмісними сполуками, поліненасиченими жирними кислотами, харчовими кислотами.
Біологічно активні речовини водоростей мають багатоаспектну позитивну дію на організм людини [3].
На основі раціонального поєднання традиційних овочевих інгредієнтів та морських водоростей
(ламінарії та цистозіри) вперше розроблена рецептура та створена технологія виробництва овочевих
консервів-салатів як функціональних продуктів
спеціального харчування населення з метою профілактики йододефіцитних захворювань.
При розробці спеціальних продуктів головними
вимогами ми вважали їх нешкідливість при тривалому використанні, відповідно відмінні органолептичні властивості, високу харчову та біологічну
цінність, простоту приготування [4].
Використання морських водоростей у рецептурі овочевих консервів сприяє підвищенню їх біологічної цінності завдяки їх цінному хімічному
складу.
Основну цінність водоростей визначають вуглеводи та мінеральні речовини (макро- та мікроелементи). Серед мінеральних речовин велике значення мають йод та селен. Вміст йоду в водоростях
Чорного моря – 0,01-0,05 % на суху масу для представників червоних та бурих водоростей. Морські
водорості – єдине природне джерело йоду і його
органічних сполук. Велика його кількість міститься
у бурих водоростях і дещо менше – в червоних.
Дуже важливо те, що йод міститься у вигляді
йодорганічних речовин. Це сприяє більш легкому
їх засвоєнню порівняно з мінеральним йодом і
використовується при лікуванні щитовидної залози
і судинних захворювань.
Під час розробки рецептур овочевих консервів,
а саме: салатів із ламінарією, нами виготовлено
пробні зразки та проведено дегустаційну оцінку розроблених овочевих салатів з добавками морських водоростей у кількості від 4 до 8% до маси основної
сировини, а в даному випадку білоголової капусти.
Така кількість морських водоростей (4-8%)
відповідає фізіологічній добовій нормі йоду (100250 мкг/добу), враховуючи втрату йоду та інших
мікроелементів при термічній обробці. При цьому
ми одночасно ставили завдання збагатити раціон
харчування дефіцитними для населення макро- та
мікроелементами: кальцієм, магнієм, залізом, йодом, селеном, міддю, цинком та ін.
Проведена органолептична оцінка консервованих овочевих салатів із водоростями для визначення раціональної (оптимальної) концентрації морсь-

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам йододефіциту та створення нових харчових
продуктів із підвищеним вмістом йоду із застосуванням морських водоростей присвячені багаточисленні праці Корзуна В. Н., Дробот В. І., Арсеньєвої Л. Ю., Рудавської Г. Б., Головко М. П., Пересічного М. І. та інших науковців.
Постановка завдання. Використання морських водоростей при виробництві овочевих консервів дозволить розширити сировинну базу консервної промисловості та асортимент овочевих салатів
та маринадів. Одночасно використання ламінарії й
цистозіри у рецептурі овочевих консервів сприяє
поліпшенню їх вітамінного та мінерального складу,
особливо збільшенню вмісту вітамінів А, Е, С, РР
та мінеральних речовин калію, магнію, натрію та
особливо йоду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для боротьби з дефіцитом йоду ВООЗ, ЮНІСЕФ і
ICCIDD (Міжнародна рада з контролю йододефі-
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ких водоростей. Встановлено, що за органолептичними та технологічними властивостями доцільно
використовувати водорості у концентрації 4% до маси
білоголової капусти для овочевого салату “Осінь”.
У результаті проведених досліджень нами було
розроблено рецептуру і технологію виготовлення
салату “Осінь” із білоголової капусти та морських
водоростей (табл. 1 і рис. 1).
Для приготування овочевого салату “Осінь” використали основну сировину: білоголову капусту,
перець солодкий, моркву, цибулю ріпчасту та морські
водорості, й додаткову: олію, сіль, оцет яблучний в
якості консерванту. Для доведення овочевого салату до смаку використали перець духмяний та гвоздику.
При виробництві овочевих салатів спочатку
основну сировину піддавали попередній обробці,
що включає калібрування, миття, сортування та
очищення. Після перерахованих операцій овочі піддавали механічній обробці, а саме: нарізуванню у
відповідності до технології виготовлення.
Сіль

Капуста
білоголова

Перець
солодкий

Таблиця 1
Рецептура овочевого салату “Осінь” із білоголової
капусти та морськими водоростями

Назва сировини
Капуста білоголова
Перець солодкий
Морква
Цибуля ріпчаста
Морські водорості
відварені
(ламінарія або
цистозіра)
Оцет яблучний
Олія соняшникова
Сіль
Перець духмяний
Гвоздика
Вихід

Цибуля
ріпчаста

Морква

Посипання

Нарізування
шматочками
шириною
3 мм

Нарізування
соломкою
довжиною
30-40 мм

Перемішування
Оцет

Морські
водорості

30
50
19,6
0,2
0,2
1000

Вода

Подрібнення

Набухання
Т=12*602с
Промивання
Варіння
Т=2*602с

Заправляння

Рослинна олія

Спеції

30
50
19,6
0,2
0,2
1000

Заливання
гідромодуль
1:8

Механічна обробка

Шаткування

Кількість сировини, нетто, г
салат
салат “Осінь”
“Вітамінний”
з водорос(контроль)
тями
533
493
150
150
150
150
67
67
40

Подрібнення
Доведення до
смаку
Фасування у
банки

Закупорювання
Стерилізація й
охолодження
Салат із білоголової капусти та
морськими водоростями

Рис. 1. Технологічна схема виробництва овочевих консервів - салату “Осінь” із білоголової капусти та
морськими водоростями
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При цьому підготовлену білоголову капусту
шаткували та посипали сіллю, перець червоний
солодкий – розрізали на шматки шириною до 3 мм,
моркву – соломкою довжиною 30-40 мм, цибулю –
смужками до 3 мм.
Морські водорості використовували у сушеному вигляді. Їх заливали холодною водою у співвідношенні 1:8 та залишали для набухання на 12
годин. Після цього водорості промивали до повного
видалення піску та інших механічних домішок. Віджату водорість занурювали у киплячу воду (на 1 кг
водоростей брали 2 л води) і варили протягом 2 годин до розм’якшення, охолоджували, нарізали
смужками до 4-5 мм.
Подрібнені овочі пересипали сіллю, додавали
олію, яблучний оцет, перець духмяний, гвоздику та
перемішували. Готовий салат закладали у чисті,
попередньо підготовлені скляні банки місткістю 0,5
літра, закупорювали і стерилізували.
Нами було проведено дегустаційну оцінку овочевого салату “Осінь” із морськими водоростями.
Розроблені овочеві салати з водоростями характеризувалися відмінним зовнішнім виглядом, приємним запахом та смаком із легким присмаком водоростей. Слід відзначити, що за консистенцією салати відрізнялися соковитістю та легкою хрумкістю.
При аналізі харчової та енергетичної цінності
салатів із морськими водоростями видно, що за
вмістом білків, жирів, вуглеводів та енергетичною
цінністю нові вироби суттєво не відрізняються від
контрольних. Одночасно з харчовою цінністю овочевих салатів із морськими водоростями нами було
досліджено їх біологічну цінність, а саме: мінеральний склад (табл. 2).

збільшилася у понад 2 рази, магнію – у 1,5 рази та
натрію – 1,2 рази.
Суттєво змінився мікроелементний склад розроблених овочевих салатів. Так, вміст йоду в овочевому салаті з білоголової капусти з ламінарією та
цистозірою (4% водоростей на заміну основної сировини) складає 1570,0 мкг та 365,0 мкг відповідно,
тобто збільшився у 500 та 120 разів у порівнянні з
контрольним зразком.
Слід зауважити, що в овочевих салатах із морськими водоростями значно зріс вміст селену. Так,
при внесенні до складу овочевих салатів ламінарії
та цистозіри його вміст складає 35,4 і 38,6 мкг відповідно, а у контролі – 2,1 мкг, тобто збільшився у
17 раз.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У науковців і виробників
зростає інтерес до розробки овочевих салатів із
використанням морських водоростей як джерела
цінних біологічно активних речовин. Рецептура і
технологія виготовлення консервованих овочевих
салатів “Осінь” ламінарією та цистозірою досить
вдало підібрана із застосуванням фізіологічно функціональних інгредієнтів природного походження,
що дозволяє усунути дефіцит незамінних харчових
сполук і поліпшити органолептичні властивості
розроблених виробів. Встановлено за функціональними та органолептичними властивостями раціональність та доцільність використання водоростей
ламінарії та цистозіри у кількості 4% для розроблених салатів.

Таблиця 2
Мінеральний склад салатів із білоголової капусти та морськими водоростями
Мінеральний склад

Fe
K
Ca
Mg
Na
P
I
Co
Cu
Zn
Se
Mn
F
Cr

Кількість мінеральних речовин, мг/100 г
салат “Осінь” з
салат “Осінь” з
контрольний зразок
ламінарією
цистозірою
Макроелементи, мг/100 г
0,63±0,05
1,4±0,11
1,3±0,12
165,0±14,7
218,0±20,0
268,8±23,3
43,9±4,2
48,6±4,6
47,4±4,1
17,3±1,5
26,6±2,5
27,1±2,5
788,0±76,7
941,0±87,7
914,0±85,1
31,1±2,7
36,7±2,8
38,2±3,3
Мікроелементи, мкг/100 г
3,0±1,1
1570,0±112,1
365,7±30,3
3,0±0,2
12,9±1,2
14,9±1,3
78,1±6,4
95,8±8,1
104,2±9,9
408,0±33,3
589,0±46,9
645,0±52,2
2,1±0,2
35,4±2,7
38,6±2,9
165,0±15,5
221,0±17,3
222,0±16,9
16,7±1,3
20,3±1,7
18,7±1,3
4,1±0,4
4,3±0,3
4,0±0,3

Як видно з табл. 2, у розроблених овочевих
салатах значно зросла кількість мікроелементів, а
особливо калію, магнію і натрію. Так, завдяки використанню морських водоростей в овочевих салатах із морськими водоростями кількість заліза
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ОЦІНКА АНТИОКСИДАНТНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФРУКТОВИХ ТА
ОВОЧЕВИХ ДОБАВОК
Анотація. У статті акцентовано увагу на важливості природних антиоксидантів для організму людини. Проаналізовано результати досліджень вітчизняних та іноземних науковців, які підтверджують антиоксидантну дію свіжих фруктів, овочів і продуктів їхньої переробки. Як джерело природних антиоксидантів автором запропоновано використовувати порошок моркви та порошок із насіння яблук. На основі експериментальних досліджень доведено високий вміст у запропонованих добавках таких біологічно активних
сполук, як катехіни, лейкоантоціани, флавоноли, каротиноїди, хлорофіли та ін. З використанням волюметричної установки визначено антиоксидантну активність порошків моркви та насіння яблук. Отримані
результати підтверджують антиоксидантну активність досліджуваних фруктових й овочевих добавок.
Ключові слова: природні антиоксиданти, антиоксидантні властивості, антиоксидантна активність,
порошок моркви, порошок з насіння яблук.

Rodak O. Y.,
Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Commodity Research and
Technologies of Food Production, Lviv Academy of Commerce, Lviv

ASSESSMENT OF ANTIOXIDANT PROPERTIES OF FRUIT AND
VEGETABLE ADDITIVES
Abstract. In the article the attention is focused on the importance of natural antioxidants for the human body.
Analyzed the results of studies of domestic and foreign researchers, confirming the antioxidant effect of fresh fruits,
vegetables and products of their processing. As a source of natural antioxidants author suggested to use carrot
powder and apples seeds powder. Based on experimental studies the author proved the high content in the proposed
additives of such bioactive compounds as catechins, leukoanthocyanins, flavonols, carotenoids, chlorophylls and
others. Using the volumetric installation the antioxidant activity of carrot powder and apple seeds powder is
determined. The received results confirm the antioxidant activity of investigated fruit and vegetable additives.
Keywords: natural antioxidants, antioxidant properties, antioxidant activity, carrot powder, apple seeds
powder.
Постановка проблеми. Сьогодні, в умовах погіршення екологічної ситуації, простежується тенденція розвитку виробництва харчових продуктів
функціонального спрямування. Такі продукти завдяки наявності в їх складі біологічно активних компонентів здатні поліпшити більшість фізіологічних
процесів в організмі людини, підвищити його опірність до захворювань [1].
Важливими компонентами фруктів і овочів є
антиоксиданти – речовини, які підсилюють захист
від вільних радикалів, підвищуючи таким чином
імунітет, стійкість організму до дії несприятливих
факторів зовнішнього середовища (шкідлива дія
кисню повітря, ультрафіолетового і радіоактивного
випромінювання), сповільнюють процеси старіння
[2, 3]. Тому дослідження антиоксидантів та розширення їх асортименту є актуальною задачею.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомі результати досліджень антиоксидантної активності свіжих фруктів, овочів і продуктів їхньої
переробки. Так, дослідження відходів переробки ірландських фруктів та овочів як джерела поліфенольних антиоксидантів показали, що найбільше
антиоксидантів містять цілі плоди ківі. Найвищий
антиоксидантний потенціал серед овочів мають
стебла броколі. Вміст поліфенольних сполук, визначений з допомогою реагента Folin-Ciocalteu, добре корелює з результатами, визначеними методом
ВЕРХ з детектируванням з допомогою діодної матриці (r=0,93), які, в свою чергу, несуттєво пов’язані
з антиокиснювальною активністю. Добрим джерелом і поліфенолів, і антиоксидантів є яблучні вичавки та відходи переробки овочів, що можуть використовуватись як харчові інгредієнти [4].
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Підсумовано результати визначення антиоксидантної активності кісточкових плодів: вишні,
сливи, персика, абрикоса, нектарина за методами
DPPH, ABTS, TBARS. Наведено результати дослідження антиоксидантної дії кісточкових плодів у
порівнянні з іншими плодами та ягодами: малиною,
яблуками, манго та ін. Наведено дані по вивченню
впливу умов технологічної обробки – заморожування, консервування, отримання напівфабрикатів
– на антиоксидантну здатність кісточкових плодів.
Розглянуті приклади практичного застосування кісточкових плодів як інгібіторів процесу окиснення у
м’ясних продуктах [5].
Проводиться оцінка антиоксидантних властивостей концентрованих екстрактів із продуктів переробки ягід сімейства брусничних. Представлено
параметри антиоксидантної активності концентрованих плодово-ягідних екстрактів і показано, що
вони є типовими акцепторами пероксидних радикалів [6].
Яблука характеризуються значним антиокислювальним комплексом, важливе значення в якому
мають аскорбінова кислота та фенольні речовини.
Особливою цінністю відрізняються сорти, в плодах
яких поєднується високий вміст аскорбінової кислоти і поліфенолів (катехіни, лейкоантоціани, флавонові глікозиди та ін.). Науковцями Таврійського
державного аграрного університету було вивчено
вплив обробки антиоксидантною композицією
ДЕПАА на сумарний вміст поліфенолів у плодах
яблунь під час зберігання. Встановлено, що найбільшою кількістю поліфенолів після тривалого
зберігання характеризувалися плоди яблунь сортів
Роял Ред Делішес, Лігол та Ренет Симиренка
(251,0-253,4 мг/100 г). Найвища збереженість поліфенолів була зафіксована для плодів яблунь сортів
Ренет Симиренка, Джонаголд та Лігол, на кінець
зберігання рівень поліфенолів перевищував контрольний варіант у 1,3-1,8 рази [7].

сприяють засвоєнню аскорбінової кислоти в організмі людини. Найбільш важливою біологічною
властивістю катехінів є їх антимікробна дія [8].
Лейкоантоціани – це безбарвні фенольні сполуки, що змінюють забарвлення залежно від температури. Так, за 135 оС вони мають жовтий колір, за
165 оС – винно-червоний, вище 225 оС – синьосірий, за 260 оС – чорний [9].
Відомо, що завдяки особливостям хімічної
будови всі феноли здатні нейтралізувати електрон
вільних радикалів і формувати відносно стабільні
феноксильні радикали й таким чином припиняти
радіоіндуковані ланцюгові окиснювальні реакції у
клітинах. Отже, ці сполуки реалізують антиоксидантну і протизапальну активність та запобігають
розвитку онкологічних захворювань [10].
Флавоноли – це група флавоноїдів, які володіють антиоксидантними властивостями. Вони допомагають у лікуванні та профілактиці серцевосудинних захворювань, знижують артеріальний
тиск [11].
Результати визначення вмісту катехінів, лейкоантоціанів і флавонолів у порошках моркви та насіння яблук наведено у табл. 1.
Таблиця 1
Результати визначення вмісту катехінів,
лейкоантоціанів і флавонолів у фруктових та овочевих
добавках
Добавка
Порошок
моркви
Порошок насіння яблук

катехінів

Вміст, мг%
лейкоантоціанів

флавонолів

128

< 0,001*

1080

480

530

< 0,001*

*< 0,001 – відсутність забарвлення (не було якісної реакції)

З наведених даних видно, що порошок моркви
характеризується високим вмістом флавонолів і катехінів, а порошок насіння яблук – лейкоантоціанів
і катехінів.
Крім того, дослідні фруктові та овочеві порошки містять багато каротиноїдів і хлорофілів.
Каротиноїди є найбільш розповсюдженою, численною та важливою групою природних пігментів.
За хімічною будовою каротиноїди належать до
класу терпенів, вони широко розповсюджені як у
фотосинтезувальних, так і у нефотосинтезувальних
організмах. Антиоксидантні властивості каротиноїдів зумовлюють їхню фотозахисну, радіопротекторну, антимутагенну й антиканцерогенну дію. У живих організмах каротиноїди відіграють важливу
роль у захисті тканин від ультрафіолетового опромінення [12].
Хлорофіли – це складні ефіри дикарбонової
кислоти хлорофіліну, в якої одна карбоксильна група етирифікована залишком метилового спирту, а
інша – залишком спирту фітолу. Вони виявляють
антимікробну активність та стимулюють кровотворення [13].

Постановка завдання. Цілями наших досліджень були пошук ефективних природних антиоксидантів на основі місцевої фрукто-овочевої сировини, дослідження вмісту біологічно активних добавок у запропонованій сировині та оцінка її антиоксидантної активності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Нами досліджено антиоксидантні властивості фруктових та овочевих добавок, таких як порошок моркви і порошок із насіння яблук.
Антиоксидантні властивості цих добавок обумовлені вмістом у них таких біологічно активних
сполук, як катехіни, лейкоантоціани, флавоноли,
каротиноїди, хлорофіли та ін.
Катехіни відносяться до групи флавоноїдів, які
є вторинними метаболітами рослин. У ході лабораторних досліджень було виявлено, що катехіни
інгібують ріст ракових клітин, а також обмежують
активність вільних радикалів, які викликають пошкодження клітин і призводять до розвитку онкологічних захворювань. Окрім того, катехіни підвищують резистентність стінок кровоносних судин і
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Результати визначення вмісту каротиноїдів і
хлорофілу в порошках моркви та насіння яблук
відображено на рис. 1.

нахилу прямої залежності кількості поглинутого
кисню від часу окиснення, відповідно до вибраної
кількості ініціатора. Результати визначення антиоксидантної активності порошків з моркви та насіння
яблук наведено в табл. 2.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Отже, результати експериментальних досліджень підтверджують антиоксидантну активність порошків з моркви та насіння
яблук, що пов’язано з вмістом у них біологічно активних речовин із антиоксидантними властивостями. В подальшому нами буде досліджено вплив
різних концентрацій порошку моркви та порошку з
насіння яблук на процеси окиснення і гідролізу
харчових жирів і жировмісних продуктів.

30,16
каротиноїди

211,85
115,46

сума α- і βхлорофілів

75,31
75,17

β-хлорофіли

48,62
40,29
26,69

α-хлорофіли
0

50

100

150

200

250

мг/100 г

порошок насіння яблук
порошок моркви
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Рис. 1. Вміст каротиноїдів і хлорофілів у фруктових та
овочевих добавках

Як видно з рис. 1, порошок моркви відрізняється високим вмістом каротиноїдів – 211,85 мг/100 г,
що у 7 разів більше у порівнянні з порошком насіння яблук. Водночас порошок з насіння яблук
містить у 1,5 рази більше α- і β-хлорофілів, аніж
порошок з моркви.
Таким чином, багатокомпонентний склад порошків з моркви та насіння яблук робить складним
їх аналіз за величиною антиоксидантної активності
окремих складників, при цьому не враховується їх
взаємний вплив.
Враховуючи вищезазначене, ми дослідили загальну антиоксидантну активність порошків з моркви та насіння яблук. Досліджували такий параметр,
як окислюваність модельного вуглеводню (кумолу)
в присутності інгібітора окиснення і без нього.
Експериментальні дослідження проводили на волюметричній установці. Ця установка дає можливість дослідити кінетику поглинання кисню. Температура реакції становила 74 °С, тривалість експерименту – 12-15 хв.
Величину «окислюваність» визначають швидкістю окиснення (швидкістю поглинання кисню)
модельного вуглеводню у присутності визначеної
кількості ініціатора та інгібітора окиснення. Швидкість окиснення визначали графічно як тангенс кута
Таблиця 2
Результати визначення антиоксидантної активності
фруктових та овочевих добавок
А

Природна
добавка
Порошок
моркви
Порошок
насіння яблук

н

т

и

о

к

с

и

а

к

т

ь

tg α,
(мм/хв)/мл

tg α =(k2∙ [RH] /

3,834

18,025
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12,538

0,703
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ВПЛИВ МОРФОМЕТРИЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА СПОЖИВНІ
ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОМОРСЬКОЇ АКУЛИ КАТРАН
Анотація. У статті проведено системний аналіз чинників формування споживних властивостей акули катран з метою забезпечення вітчизняного ринку якісною біологічно цінною рибною сировиною.
Визначено морфометрично-ідентифікаційні ознаки чорноморської акули катран: загальна довжина тіла,
довжина без хвостового плавця, довжина тіла від краю зябер до кінця хвоста, промислова довжина, довжина голови, довжина рила, діаметр ока, максимальна та мінімальна висота тіла, висота голови, антедорсальна та постдорсальна відстань, обхват тіла, кількість зябер, ширина лоба, відстань між ніздрями, розмір зяберних щілин. На основі отриманих результатів надано рекомендації щодо подальшої технологічної переробки акули катран.
Ключові слова: акула катран, морфометричні показники, ідентифікаційні ознаки, масова характеристика.
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THE INFLUENCE OF MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS ON
CONSUMER PROPERTIES OF THE BLACK SEA DOGFISH
Abstract. The article carried out a systematic analysis of forming factors of the dogfish nutritional properties
to provide the domestic market with biologically valuable raw fish of high-quality. The morphometric-identifying
signs of the Black Sea dogfish are determined: total body length, length without caudal fin, body length from the edge
of the gills to the end of the tail, industrial length, the length of the head, the length of the snout, the diameter of
the eye, the maximum and minimum height body, height of the head, antedorsal and postdorsal distance, circumference of the body, the number of gills, the width of the forehead, the distance between nostrils, size of a gill’s cracks.
Based on the obtained results the recommendations for the further technological processing of the dogfish are given.
Keywords: dogfish, morphometric parameters, identifying features, mass characteristics.
пошуку нових мало використовуваних видів морських гідробіонтів [3, с. 353].
Встановлено, що в Азово-Чорноморському басейні за 8 місяців 2015 р. було виловлено 16,298 тис.
тонн риби, що на 33% більше, ніж за аналогічний
період минулого року. Динаміка росту промислового лову у внутрішніх водоймах становить 2%: з
6441 тонн у 2014 р. до 6575 тонн у 2015 р. [4].

кг

Постановка проблеми. Будучи незамінним
продуктом здорового харчування і об’єктом продовольчої безпеки країни, продукція рибного господарства відрізняється соціально-стратегічним характером. Саме тому споживання риби й рибних
продуктів є одним із важливих показників економічного та соціального рівня розвитку країни. Проте протягом 2010-2014 років спостерігається значне
коливання споживання риби й рибної продукції в
розрахунку на душу населення за рік (рис. 1) [1].
Низький рівень споживання риби можна пояснити багатьма чинниками, серед яких: фінансовоекономічна криза, скорочення імпорту, недостатнє
використання внутрішнього рибного потенціалу,
незадовільний технічний стан риболовного флоту
та ін. [2]. На сьогодні задоволення попиту населення здійснюється за рахунок імпортної рибної
продукції.
Одним із основних завдань для нашої країни є
насичення вітчизняного ринку якісною біологічно
цінною рибною сировиною. Під впливом сучасних
факторів відбувається зміна запасів багатьох традиційно промислових риб. Виникає необхідність
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Рис. 1. Споживання риби і рибних продуктів за
2010-2014 рр., кг/душу населення
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Згідно з оцінками ПівденНІРО попередній
прогноз загального допустимого вилову акули катран у Чорному та Азовському морях складає 125 т.
при запасі 1232 т [5, с. 19]. Таким чином, запаси
катрана в українських водах не використовуються
повною мірою. Інтенсивність вилову катрана з 2001
по 2009 рр. склала лише 0,2-0,8%, а міра використання ліміту – 2-8% [6, с. 72].
В той же час для багатьох країн акула катран є
перспективною сировиною для харчової промисловості. Вона характеризується особливим біологічним складом, а окремі частини тіла використовуються в лікувально-профілактичних цілях. Білки
м'яса акул містять усі незамінні амінокислоти, а
жир, отриманий із печінки, – поліненасичені жирні
кислоти (омега-3 та омега-6) та жиророзчинні
вітаміни [7, с. 208].

них характеристик на споживні властивості чорноморської акули катран.
Постановка завдання. Метою роботи є дослідження, аналіз морфотипу та визначення основних
ідентифікаційних ознак чорноморської акули катран.
Об’єкт дослідження: зрілі особини акули катран, виловлені біля мису Тарханкут (Крим). Середня маса особин становила 10.25 ± 0.55 кг; довжина
– 1.27 ± 0.02 м.
Виклад основного матеріалу дослідження. Акула катран є одним із найбільших хижаків у водах
Чорного моря. Основна ідентифікаційна ознака зовнішнього вигляду колючої акули – гострі шипи, які
знаходяться на початку першого та другого спинних плавців та покриті слизом. На шипах є річні

а) шип першого спинного плавця

б) луска плакоїдної форми

Рис. 2. Ідентифікаційні ознаки акули катран (а, б)

Доцільність комплексного використання чорноморської акули катран для виробництва харчових
продуктів передбачає необхідність системних досліджень впливу морфологічних характеристик на
формування споживних властивостей акули [8].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанню морфологічного аналізу різних видів акул
приділена увага в численних наукових працях
вітчизняних та зарубіжних вчених [9-12]. На основі
морфометричних ознак науковці надають оцінку
екологічного стану водної екосистеми, визначають
чинники впливу на фізіологічні процеси акул,
виявляють особливості існування одного виду риб
у різних водоймах.
В іхтіології застосовують різні схеми вимірювання риб, найбільш поширеними є методи Кеслера К., Правдіна І., Сміта Дж. Завдяки особливій
анатомічній будові тіла акула отримала комплексне
використання як у харчовій галузі, так і в медицині.
Відповідно, є необхідність розрахунку співвідношення маси окремих частин тіла акули для вирішення питань ефективності обробки, транспортування, зберігання продукції [13].
Деякі вчені під час вивчення морфологічних
ознак акули приділяли увагу формі рота та його
розташуванню. Л.С. Берг при класифікації акул
описував інші анатомічні ознаки, а саме: зуби, розмір зябрових щілин, ніздрів [14, с. 48].
Однак відсутні розробки концептуального характеру щодо дослідження впливу морфометрич-

кільця, завдяки яким можна вирахувати вік акули
(рис. 2, а).
Тіло акули катран має веретеноподібну форму
та покрито дрібною лускою плакоїдної форми (рис. 2,
б). Структура такої луски схожа зі структурою
зубів: дентин, який покритий зверху емаллю.
Важлива ідентифікаційна ознака акули катран –
забарвлення. Характерним для акули катран є світло-плямисті боки тіла.
Морфометрично-ідентифікаційні вимірювання
наведені у табл. 1.
Таким чином, найбільша висота акули катран
досягає 23,2 % від довжини тіла, найменша висота
тіла – 3,8 %. Масовий склад акули залежить від віку,
статі, розмірів риби та періоду вилову. Самки дещо
перевищують за розмірами самців. Максимальна довжина акули катран досягає 150 см, а вага – до 14 кг.
У процесі розбирання було також встановлено
масовий склад акули катран (табл. 2).
Отже, за результатами оцінки масового складу
акули катран встановлено, що голова становить
18,1%, печінка – 16%, плавці – 5% від загальної
маси тіла. М’ясо, яке містить до 72 % води від
загальної маси тіла, становить 40,5%. Нутрощі
склали 33,0 % від маси тіла, оскільки основна маса
припала на яйця, а саме: 21,0 %. Окремі частини
тіла акули мають унікальні споживні властивості,
тому їх застосовують для виробництва якісних
харчових продуктів, добавок та лікарських засобів.
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Таблиця 1
Морфометрично-ідентифікаційні ознаки акули катран, р≥95, n=5
№ з/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Характеристика
Загальна довжина
Довжина без хвостового плавця
Довжина тіла (відстань від краю зябер до кінця хвоста)
Промислова довжина (відстань від середини ока до кінця анального плавця)
Довжина голови (від вершини рила до кінця зябер)
Довжина рила (відстань від вершини рила до переднього краю ока)
Діаметр ока
Довжина від кінця ока до кінця зябер
Висота голови
Максимальна висота тіла
Мінімальна висота тіла (у найбільш вузькому місці тіла)
Антедорсальна відстань (відстань від вершини рила до початку основи спинного
плавця)
Постдорсальна відстань (від вертикалі заднього краю основи спинного плавця до
кінця останнього хребця)
Антеанальна відстань (відстань від вершини рила до початку основи анального
плавця)
Найбільший обхват тіла, без плавників
Кількість зябер
Ширина лоба (відстань між очима)
Відстань між ніздрями
Розмір зяберних щілин
Таблиця 2
Масовий склад акули катран

Частина тіла
Маса тіла без нутрощів
Печінка
Голова
М’язова частина
Загальна маса всіх плавців

Маса, % до загальної маси
тіла
70,0±0,17
16,0±0,11
18,1±0,14
40,5±0,2
5,0±0,05

Значення, см
127,2±0,02
110,7±0,13
103,6±0,27
73,2±0,21
20,2±0,14
8,21±0,05
2,98±0,08
9,21±0,1
11,23±0,07
18,26±0,11
2,96±0,02
46,7±0,16
68,7±0,21
77,6±0,19
51,2±0,17
5±0,02
8,75±0,08
3,91±0,03
9,23±0,09

води – 71,9 г, білків – 19,9 г, жирів – 7,0 г, золи –
1,2 г,екстрактивних речовин – 1,0 г. Енергетична
цінність становить 143 ккал [7, с. 210].
Відповідно, споживні властивості чорноморської акули катран є високими та залежать від розмірно-масових характеристик.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. У результаті систематизації проведених досліджень встановлено, що на
формування споживних властивостей чорноморської акули катран впливають масово-розмірні характеристики. Акула катран відзначається високим
виходом найбільш цінної м’язової частини (40,5 %)
та печінки (16,0 %). Отримані у результаті досліджень морфометрично-ідентифікаційні ознаки акули
катран є необхідними критеріями для визначення
оптимальних параметрів технологічної переробки сировини з метою виробництва різних видів продуктів.

Отримані показники можуть бути використані
для раціональної технологічної переробки чи встановлення норм виходу продукції.
Особливу харчову цінність також мають плавці
акули, що використовуються у приготуванні делікатесних супів, та хрящі. Хрящова тканина є джерелом цінних у біологічному відношенні глікозаміногліканів [16, с. 177].
За результатами наших досліджень масова частка жиру становила майже 70% від маси печінки за
умови використання, коли йдеться про особин
акули катран, визначених масово-розмірних характеристик [7]. Жир, виділений із печінки акули катран, відрізняється особливим складом та лікувально-профілактичними властивостями. Склад жиру
може бути неоднаковим, коливатися залежно від
часу вилову акули. Доведена висока біологічна
ефективність ліпідів печінки за рахунок збалансованого вмісту ненасичених жирних кислот. Особлива цінність акулячого жиру пов'язана з наявністю
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) класу
омега-3, які здатні знижувати запалення і ризик
розвитку хронічних захворювань [15].
Встановлено, що харчова цінність 100 г їстівної
частини м’яса акули катран визначених масоворозмірних характеристик відзначається вмістом:
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АНАЛІЗ ХАРЧОВОЇ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ЦІННОСТІ СУХИХ
СНІДАНКІВ
Анотація. У статті узагальнені літературні відомості, наукова інформація та матеріали вітчизняних авторів щодо питання раціонального харчування та вживання харчових концентратів сухих сніданків, а саме: повітряних зерен, пластівців, фігурних виробів, кукурудзяних паличок, хлібців та сухариків.
Наведені дані про види харчових концентратів сухих сніданків та їх асортимент. Представлені дані
зернових продуктів за харчовою цінністю, співвідношенням основних речовин (жирів, білків, вуглеводів), а
також за енергетичною цінністю. Проведений аналіз показав необхідність корекції хімічного складу
сухих сніданків на основі зернової сировини, які займають одне з головних місць у раціоні харчування різних груп населення з метою дотримання відповідних співвідношень між основними харчовими речовинами
та підвищення харчової цінності.
Ключові слова: харчові концентрати, сухі сніданки, ранжування, співвідношення, харчова цінність.
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ANALYSIS OF NUTRITIONAL AND ENERGETIC VALUE
OF DRY BREAKFASTS
Abstract. This article summarizes literary information, scientific information and materials of domestic
authors on the issue of rational nutrition and food concentrates consumption such as dry breakfasts, in particular:
air grains, flakes, shaped products, corn sticks, breads and crackers. The data on the types of food concentrates of
dry breakfasts and their range is provided. The data about cereal products considering their nutritional value, the
ratio of basic substances (fats, proteins, carbohydrates), as well as energy value is represented. The analysis
showed a need to adjust the chemical composition of dry breakfasts produced of grain raw materials that take up
one of the main places in the diet of different groups of people in order to maintain appropriate ratios between the
main food substances and nutritional value increase.
Keywords: food concentrates, dry breakfasts, ranking, ratio, nutritional value.
Постановка проблеми. Харчові концентрати
являють собою продукти, які готові до вживання
або вимагають незначної термічної обробки. Відмітними особливостями їх є низький вміст вологи
(від 4 до 12%), що сприяє тривалому зберіганню
продукту без зниження якості, висока концентрація
поживних речовин і хороша засвоюваність [1, 3].
В останні роки відбувається розширення асортименту й збільшення випуску харчових концентратів, вдосконалення технології за рахунок більш
широкого впровадження сублімаційної сушки, застосування нових матеріалів для упаковки. Харчова
цінність концентратів визначається складом сировини і може бути значно підвищена за рахунок раціонального підбору продуктів, введення в рецептуру збагачувачів, а також технологічної обробки,
що дозволяє підвищити засвоюваність концентратів
[1, 2, 4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним джерелом постачання харчових концентратів залишається імпорт, хоча і деякі вітчизняні
виробники теж закуповують нові технології, які за
кордоном пройшли випробування і набули позитивної оцінки фахівців. Серед технологій, що активно розвиваються в Україні, можна назвати екструзійну, за допомогою якої виготовляється більшість сухих сніданків [3].
Перспективність екструзійних технологій полягає у можливості використання широкого асортименту сировини, застосування сумішей круп, борошна, крохмалю, різних добавок. Подальшому
розширенню виробництва екструдованих продуктів
сприяє застосування добавок, що підвищують їх
харчову і біологічну цінність [2].
Нині в Україні працює близько десятка підприємств по виробництву сухих сніданків. Серед
українських виробників можна відзначити такі про-
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мислові гіганти, як ЗАТ “Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”, ПАТ “Луганськ Нива”, Український завод сухих сніданків у
Хмельницькій області та ін. Продукція даних підприємств знаходиться в низькому і середньому ціновому сегменті й доступна широкому колу споживачів. Незважаючи на явне домінування на рин-

ку сухих сніданків українського виробника, боротьбу за споживачів ведуть такі компанії, як “Bruggen”
(Німеччина), “Кунцево” (Росія), а також польські,
чеські виробники [3, 4, 5].
Постановка завдання – проаналізувати харчову
та енергетичну цінність харчових концентратів сухих сніданків, представлених у торговельній мережі.
Таблиця 1

Харчова та енергетична цінність сухих сніданків
Назва продукту

Повітряні зерна з кукурудзи
Повітряні зерна з пшениці
Повітряні зерна з рису
Повітряні зерна з кукурудзи
Повітряні зерна з пшениці
Повітряні зерна з рису
Повітряні зерна з кукурудзи
Повітряні зерна з пшениці
Повітряні зерна з рису

З глюкозою
Солоні
Солодкі
Солодкі
З глюкозою

Солодкі
Солоні
Солодкі

Солодкі
Солоні
Солодкі
Неглазуровані
- цукровою глазур’ю
- цукровою глазур’ю зі
смаковими добавками
- сиропом із глюкози
Солоні

Співвідношення
основних речовин
Повітряні зерна кукурудзи, пшениці й рису
Без добавок
8,0
1,2
72,4
1:0,2:9
11,5
1,1
70,6
1:0,1:6,1
7,0
1,0
71,8
1:0,1:10,3
Солодкі
6,5
0,9
71,8
1:0,1:11
9,0
0,9
70,4
1:0,1:7,8
5,5
0,8
71,4
1:0,1:13
Солоні
7,9
1,1
68,8
1:0,1:8,7
11,2
1,1
68,5
1:0,1:6,1
6,8
1,0
69,7
1:0,2:10
Фігурні вироби
Неглазуровані
8,4
8,8
74,3
1:1:8,8
9,3
8,0
73,1
1:0,9:7,9
8,4
8,9
76,9
1:1,1:9,2
Глазуровані
9,1
1,4
71,3
1:0,2:7,8
9,1
1,4
72,2
1:0,2:7,9
Кукурудзяні батончики повітряні
Неглазуровані
6,3
13,4
70,0
1:2,1:11,1
7,3
13,5
62,6
1:1,9:8,6
Глазуровані
5,9
0,8
83,2
1:0,1:14,1
Круп’яні палички
Неглазуровані
6,1
12,9
67,2
1:2,1:11
7,0
13,0
60,1
1:1,9:8,6
Глазуровані
5,7
0,8
80,4
1:0,1:14,1
Пластівці кукурудзяні
15,1
1,3
73,3
1:0,1:4,9
Глазуровані
10,6
0,9
78,9
1:0,1:7,4

Білки, г

Жири, г

10,2

1,5

15,1
15,1

Вуглеводи, г

85,5

Енергетична цінність
100 г, ккал

340,0
345,0
331,0
324,0
327,0
317,0
323,0
334,0
321,0

391,0
391,6
401,2
327,8
344,0

435,3
407,8
365,2

411,0
391,2
350,3
347,0
346,0

1:0,2:8,4

340,0

1:0,1:3,6
1:0,1:4,9

277,0
347,0

1:0,1:6

337,0

1:0,1:10,2

349,0

Неглазуровані

12,3

- цукровою глазур’ю
- цукровою глазур’ю зі
смаковими добавками
- сиропом із глюкози
Солоні

8,1

1,3
54,6
1,3
73,3
Пластівці пшеничні
1,4
73,5
Глазуровані
0,9
82,4

9,1

1,8

85,0

1:0,2:9,3

320,0

12,3
12,3

1,4
1,4

1:0,1:4,4
1:0,1:6

271,0
337,0

Хлібці пшеничні

8,2

2,6

1:0,3:5,7

242,0

Сухарики пшеничні

8,5

10,8

54,1
73,5
Хлібці
46,4
Сухарики
67,7

1:1,3:8

386,0
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Виклад основного матеріалу дослідження.
Сухі сніданки являють собою продукти, готові до
вживання без додаткової кулінарної обробки, виготовлені з різного злакового зерна. За зовнішнім виглядом сухі сніданки поділяють на види: повітряні
зерна, круп'яні палички, круп'яні батончики, круп'яні подушечки, круп'яні трубочки, фігурні вироби, хлібці, сухарики.
Асортимент сухих сніданків дуже широкий, і
це дає можливість виробникам формувати асортимент залежно від наявності сировини і виробничих
потужностей.
Одним із найважливіших та перспективних
напрямків розвитку харчової промисловості є випуск повноцінних за складом і споживними властивостями продуктів харчування. Якісний склад харчування характеризується вмістом у раціоні білків,
жирів, вуглеводів, мінеральних солей і вітамінів. У
сучасних діючих рекомендаціях прийнято співвідношення білків, жирів і вуглеводів, як 1: 1,2 : 4,6, тобто на 1 г білків необхідно забезпечити 1,2 г жирів і
4,6 г вуглеводів.
Фактичні дані харчової цінності, співвідношення основних речовин та енергетичної цінності сухих сніданків представлені у таблиці 1.
Дані за енергетичною цінністю сухих сніданків
показали, що калорійність виробів знаходиться у
діапазоні 242 (хлібці пшеничні) – 435,3 ккал (круп'яні батончики повітряні солодкі) на 100 г продукту. Найвища енергетична цінність у кукурудзяних
паличках і кукурудзяних батончиках, солодких за
рахунок великого вмісту жиру, який знаходиться у
широких межах (від 0,8 до 15%).
Аналіз показує відсутність чіткої залежності
енергетичної цінності сухих сніданків при поділі їх
на види. Навіть всередині кожної групи сухих
сніданків така залежність відсутня. Це пояснюється
тим, що рецептурний склад виробів відмінний як по
кількості вхідних у нього компонентів, так і за
видами сировини, що має різну калорійність. Тому
оцінку сухих сніданків за енергетичною цінністю
слід здійснювати на основі порівняльних даних як у
межах однієї групи, так і в груповому асортименті
сухих сніданків.
Однією зі складових харчової цінності сухих
сніданків є білок. Аналіз таблиці показує, що білок
не перевищує 15%. Так, найбільша кількість білку
міститься у повітряних зернах із пшениці, кукурудзяних та пшеничних пластівцях неглазурованих та
солоних.
Аналіз даних показує, що досліджені зразки за
вмістом вуглеводів перевищують 50%. Так, найбільший вміст вуглеводів у сухих сніданках солодких і глазурованих, найменший – у кукурудзяних пластівцях та пшеничних, глазурованих сиропом із цукру, та в хлібцях пшеничних.
Енергетичні витрати дорослої людини складають приблизно 1500-3300 ккал на добу залежно
від статі, віку, маси тіла та рівня фізичної активності. Ранжування сухих сніданків за енергетичною
цінністю представлено у таблиці 2.

Таблиця 2
Ранжування сухих сніданків за енергетичною
цінністю
Енергетична
цінність
250-300 ккал

Пластівці кукурудзяні та пшеничні, глазуровані сиропом із глюкози,
хлібці

Енергетична
цінність
301-350 ккал
Енергетична
цінність
351-450 ккал

Повітряні зерна кукурудзи, пшениці
й рису, фігурні вироби глазуровані,
пластівці кукурудзяні та пшеничні
Фігурні вироби неглазуровані,
кукурудзяні батончики повітряні,
круп’яні палички, сухарики

Аналізуючи дані табл. 2, можна відзначити, що
енергетична цінність сухих сніданків складає 250450 ккал.
Білки відіграють надзвичайно важливу роль в
організмі, адже вони є складовою частиною клітин
усіх органів і тканин людини. Основна функція білків – побудова нових клітин і тканин та регенерація
зношених і відмерлих клітин і тканин людини.
Рекомендована добова потреба у залежності від
групи для чоловіків – 72-117 г, для жінок – 61-87 г.
Таблиця 3
Ранжування сухих сніданків за вмістом білку
Вміст білку
5,5-8 г/100 г

Повітряні зерна з рису та кукурудзи, кукурудзяні батончики
повітряні, круп’яні палички

Вміст білку
8,1-10,0 г/100 г

Фігурні вироби, пластівці пшеничні, глазуровані цукровою
глазур’ю, хлібці, сухарики

Вміст білку
10,1-15,0 г/100 г

Повітряні зерна з пшениці,
пластівці кукурудзяні, пластівці
пшеничні неглазуровані та
солоні

Таблиця 3 свідчить, що вміст білку в сухих
сніданках становить 5,5-15,0г/100 г, що складає
6,4-17,6% добової потреби.
Потреба в харчових жирах складає в середньому 60-90 г/добу, що забезпечує близько 30 (від 25
до 35) % потреб у добовій калорійності для дорослої людини.
Таблиця 4
Ранжування сухих сніданків за вмістом жиру
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Вміст жиру
0,8-5,0 г/100 г

Повітряні зерна кукурудзи, пшениці й рису; фігурні вироби, кукурудзяні батончики повітряні та
круп’яні палички глазуровані; пластівці кукурудзяні та пшеничні;
хлібці пшеничні

Вміст жиру
5,1-10,0 г/100 г

Фігурні вироби неглазуровані

Вміст жиру
10,1-15,0 г/100 г

Кукурудзяні батончики повітряні
та круп’яні палички неглазуровані,
сухарики пшеничні

Згідно з даними табл. 4 вміст жиру в сухих
сніданках становить 0,8-15,0 г/100 г, що складає
1,1-20,0% добової потреби.
Вуглеводи є основною частиною харчового
раціону людини. Фізіологічне значення вуглеводів
в основному визначається їх енергетичними властивостями. Вони – головне джерело енергії людини.
Головним джерелом вуглеводів для організму
людини є крохмаль рослинних продуктів (400450 г/добу). Зерна пшениці, жита, рису, кукурудзи
містять 60-80 % крохмалю, бульба картоплі – 1520 %.
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Таблиця 5
Ранжування сухих сніданків за вмістом вуглеводів
Вміст вуглеводів
40,0-60,0 г/100 г

Вміст вуглеводів
61,0-75,0 г/100 г

Вміст вуглеводів
76,0-85,0 г/100 г

Пластівці кукурудзяні та пшеничні,
глазуровані сиропом із глюкози;
хлібці пшеничні
Повітряні зерна кукурудзи, пшениці й
рису; фігурні вироби неглазуровані, з
глюкозою, солоні; кукурудзяні батончики повітряні та круп’яні палички
солоні та солодкі; пластівці кукурудзяні та пшеничні солоні; сухарики
пшеничні
Фігурні вироби солодкі; кукурудзяні
батончики повітряні та круп’яні палички глазуровані; пластівці кукурудзяні та пшеничні глазуровані
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Таблиця 5 свідчить, що вміст вуглеводів у
сухих сніданках становить 40,0 1-85 г/100 г, що
складає 9,4-20% добової потреби.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Проведений аналіз показав необхідність корекції хімічного складу сухих
сніданків на основі зернової сировини, які займають одне з головних місць у раціоні харчування різних груп населення з метою дотримання відповідних співвідношень між основними харчовими речовинами та підвищення харчової цінності. Збагачення саме цих продуктів різноманітними добавками
рослинного та тваринного походження дозволяє використовувати їх для корекції щодобових раціонів
у харчуванні населення.
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ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ КАВИ РІЗНИХ
ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Анотація. У статті розглянуто питання якості та безпечності кави натуральної розчинної, що реалізується торгівельною мережею м. Львова. Визначено вимоги стандартів Кодексу Аліментаріус до продовольства, зокрема до кави. Встановлено вимоги національного стандарту до органолептичних показників кави натуральної розчинної. Проаналізовано шкалу для балової оцінки за органолептичними показниками кави натуральної розчинної, яка базується на сучасних методиках сенсорного оцінювання якості
продуктів. Здійснено дослідження якості зразків кави натуральної розчинної різних товаровиробників із
використанням шкали для балової оцінки кави, запропонованої Кунділовською Т. А.
Ключові слова: кава натуральна розчинна, органолептичні показники, якість, безпечність, Кодекс
Аліментаріус, балова шкала.
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ORGANOLEPTIC RESEARCHES OF COFFEE QUALITY
OF DIFFERENT PRODUCERS
Abstract. The issue of quality and safety of pure instant coffee, that is implemented by trade network of the
city of L’viv is examined in the article. The Codex Alimentarius standards requirements to food, in particular
coffee, are determined. The requirements of national standard to organoleptic characteristics of pure instant
coffee are established. The scale for score assessment by organoleptic characteristics of pure instant coffee based
on modern techniques of sensory evaluation of quality products is analyzed. The research of quality samples of
pure instant coffee of different manufacturers using the scale for coffee score assessment offered by Kundilovska
T.A. is carried out.
Keywords: pure instant coffee, organoleptic characteristics, quality, safety, Codex Alimentarius, score scale.
Постановка проблеми. На сучасному етапі
розвитку України ринок кави – один із найбільш
активно зростаючих ринків харчової сфери. Згідно
з даними ICO (International Coffee Organization –
Міжнародної кавової організації) рівень споживання кави середньостатистичною людиною становить
близько 4,2 кг на рік. У нашій країні цей показник
доволі невисокий і становить лише 1,37 кг на рік [1,
с. 5]. Проте, незважаючи на всю популярність
напою, якої він набув останніми роками, ринок
кави разом із культурою її споживання ще тільки
формується. Він надзвичайно чутливий до змін як
зовнішнього, так і внутрішнього характеру.
Ринок кави натуральної у нашому регіоні на
сьогоднішній день є насиченим, тому споживачі
цього напою щоденно стикаються з питанням вибору того чи іншого виробника кави, якість якої задовольняла б їхні потреби [2, с. 152]. Актуальність
даної роботи обумовлена необхідністю встановлення вимог нормативної документації щодо маркування, органолептичних та фізико-хімічних показників, які визначають споживні властивості кави
розчинної різних товаровиробників.

ково обґрунтованої ієрархічної структури показників якості кави розчинної. Основні дослідження, що
останнім часом мали місце серед науковців, були
направлені на історичний аспект, сортові та фармакологічні особливості, рецептуру, оцінку якості
та культуру споживання кави чи особливості ведення кавового бізнесу.
В Україні якість кави регламентується стандартом ДСТУ 4394 : 2005 “Кава натуральна розчинна.
Загальні технічні умови”. Однак вимоги, встановлені у ДСТУ 4394 : 2005, не дають можливості повно оцінити якість кави розчинної за органолептичними показниками. Наведена в стандарті методика
недостатньо деталізована та конкретна. Вимоги до
фізико-хімічних показників якості також недосконалі. Через це якісною може вважатися навіть фальсифікована кава [3, с. 249; 4, с. 453].
Саме тому доцільною стала розробка науковцями шкали для балової оцінки за органолептичними
показниками кави натуральної розчинної, в тому
числі для кожного виду кави залежно від технології
виготовлення. Запропонована шкала базується на
сучасних методиках сенсорного оцінювання якості
продуктів [3, с. 254-256; 4, с. 455-456].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел показав відсутність нау-
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Постановка завдання. Метою дослідження є
визначення якості відібраних у роздрібній торгівельній мережі зразків кави натуральної різних
товаровиробників за шкалою для балової оцінки за
органолептичними показниками, запропонованою
Кунділовською Т. А. [3, с. 254-256; 4, с. 455-456].

торгівлі. Стандарти Кодексу Аліментаріус включають вимоги до продовольства, спрямовані на гарантування споживачеві здорового, безпечного продукту харчування, вільного від фальсифікації, правильно маркованого і представленого [6, с. 28].
Стандарти Codex Alimentarius визнаються в
усьому світі. Основною відмінністю стандартів Codex
Alimentarius на продукцію від українських стандартів є відсутність вимог до сировини та технологічних особливостей виробництва конкретної продукції. Серед усіх стандартів Codex Alimentarius,
що дійсні на даний момент, якість кави регламентує лише CAC/RCP 69 “Норми і правила щодо запобігання і зменшення забруднень кави охратоксином А”. Це токсичний продукт життєдіяльності
пліснявих грибів, зокрема Aspergillus. Дана речовина відноситься до можливо канцерогенних для людини. Забруднення охратоксином А може відбуватися за відповідних умов температури, активності

Виклад основного матеріалу дослідження. Важливий акцент в умовах сучасної ринкової економіки споживачі роблять на якості виготовленої або імпортної продукції. Якість харчових продуктів може
гарантуватися державою із застосуванням різних регуляторних механізмів, зокрема законів та підзаконних нормативних актів, таких як стандарти, санітарні
правила і норми, медично-біологічні вимоги, технічні регламенти тощо. Всі харчові продукти, що знаходяться в обігу в Україні, етикетуються державною
мовою України та містять у доступній для сприймання споживачем формі інформацію [5, с. 40-41].

Таблиця 1
Характеристика зразків кави натуральної розчинної
Найменування показника
Найменування зразка
Найменування виробника
Вид упакування
Маса нетто, г

Зразок № 1
„Галка Еспрессо”
Львівська кавова фабрика
СП „Галка ЛТД”
Жерстяна банка
100

Зразок № 2
„Jacobs Monarch”
„Крафт Фудз Продакшн
ГмбХ”, Німеччина
Скляна банка
100

Зразок № 3
„Maxweel House”
„Крафт Фудз Великобританія”, Англія
Скляна банка
100

Джерело: Розроблено на основі авторських досліджень

У розвинених країнах на перший план виходить
безпечність продукту. Однак суворе контролювання якості продукції не є необхідним, оскільки ринок
у розвинених країнах не регулюється державою, неякісна, а отже, неконкурентоспроможна продукція не
буде користуватися попитом серед споживачів. Сучасна система технічного регулювання не передбачає такого жорсткого контролю виробників з боку
держави, який зараз є в Україні. Виробники зацікавлені у тому, щоб їхня продукція була якісною, і
функції контролю майже цілком перекладаються на
них самих. Роль держави в цій системі полягає у
гарантуванні безпечності продукту та наданні
покупцеві всієї необхідної інформації про нього [3,
с. 250]. Саме цей принцип задекларовано як основоположний у діяльності Комісії Codex Alimentarius. Метою Комісії є захист здоров’я споживачів
та їх інтересів, а також забезпечення чесної підприємницької практики під час ведення міжнародної

вологи та наявності поживних речовин. Комісія
Codex Alimentarius визначила умови вирощування,
обробки, зберігання та транспортування кави, не
сприятливі для життєдіяльності грибів роду Aspergillus. Щоб встановити всебічний контроль за
безпечністю товару, виробники впроваджують систему аналізу ризиків та контрольних точок (НАССР)
та систему управління якістю. Ця система може забезпечити збереження стабільної якості продукції на
будь-якому етапі її виробництва, під час транспортування, зберігання та реалізації. НАССР гарантує
безпеку кінцевої продукції для споживача [3, с. 250].
Якість кави визначають за зовнішнім виглядом
зерен (колір і форма), виглядом на розрізі (з віком
зерна стають хрусткими і важко розрізуються), смаком і ароматом кавових зерен, масою і кількістю
зерен у 1 дм3; вмістом вологи, неякісних зерен,
органічних і мінеральних домішок [7, с. 242].
Для дослідження якості кави натуральної розТаблиця 2

Органолептичні показники кави натуральної розчинної
Найменування
показника
Зовнішній
вигляд
Колір
Смак і аромат

Характеристика видів натуральної розчинної кави
гранульована
сублімована
Крихкі агломеровані частинки різних
Щільні частинки різної форми і
форм і розмірів, пористої структури.
розмірів, з гла- денькою або злегДозволено не більше, ніж 0,3 % зруйнока шорсткою поверхнею.
ваних до дрібнодисперсного порошку
Дозволено не більше, ніж 0,3 %
гранул або частинок
зруйнованих до дрібнодисперсного порошку гранул або частинок
Від світлого до темно-коричневого, однорідний за інтенсивністю
Виражені, з різними відтінками, які властиві даному продукту. Не дозволено сторонні присмак і запах
порошкоподібна
Дрібно-дисперсний,
сипучий порошок, без
грудочок
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чинної нами було відібрано зразки різних товаровиробників, які реалізуються в торгівельній мережі
м. Львова (табл. 1): кава вітчизняного виробника
„Галка Еспрессо” (із спеціальних африканських
сортів кави „Робуста” та кращих сортів „Арабіка” з
Південної Америки); кава іноземного виробництва
„Махwel Ноuse” (100 % натуральна кава) та кава
„Jacobs Моnarch” (100 % натуральна кава).
За органолептичними показниками кава натуральна розчинна повинна відповідати вимогам
(табл. 2), зазначеним у ДСТУ 4394 : 2005 [8, с. 4].

Однак зазначимо, що у більшості стандартів,
які містять технічні умови для виробництва продукції, органолептичні методи оцінки продукту не
дають змоги об’єктивно оцінити товари. Зазвичай
оцінка проводиться одним фахівцем, а умови чітко
не сформульовані: поруч із переліком органолептичних показників зазначені лише терміни “типовий”, “характерний” чи “властивий”. Цей недолік
є і у ДСТУ 4394 : 2005. Сучасні ж вимоги до сенсорної оцінки передбачають чіткі характеристики
для кожного показника, формування з кваліфікоТаблиця 3

5-балова шкала органолептичної оцінки кави натуральної розчинної
Найменування показника

Оцінка
(балів)
5

Смак

4
3

Аромат

2
1
5
4
3
2
1
5
4
3

Колір
2

1
5

4

3

Зовнішній
вигляд

2

1

Характеристика для кави
порошкоподібної
гранульованої
сублімованої
Типовий для кави, з легким присмаком гіркоти, з кислинкою, залишає в’яжучий присмак.
Смак сильний і гармонійний, без сторонніх присмаків
Типовий для кави, проте не досить сильно виражений
Смак сильний, однак злегка негармонійний, з перевагою гіркоти або кислинки
Смак досить сильний, з присмаком гіркоти і в’яжучості, однак відчутний незначний сторонній
присмак
Смак схожий на смак кави, проте наявний відчутний сторонній присмак, смак негармонійний
Сильний та гармонійний аромат, типовий для кави, доволі насичений, без сторонніх відтінків
Аромат слабкий, невиражений, але характерний для кави, приємний
Аромат приємний, проте негармонійний, з перевагою аромату смаженої кави
Аромат загалом приємний, проте відчутні сторонні відтінки
Аромат нетиповий для кави, негармонійний
Від світло- до темно- коричнеКоричневий або темноСвітло-коричневий або коричвого, рівномірний
коричневий, рівномірний
невий, рівномірний
Колір рівномірний, проте з різКолір рівномірний, проте
Колір рівномірний, проте з
ними відтінками
з різними відтінками
різними відтінками
Частинки мають різноманітні
Гранули мають різномаКристали мають різноманітні
відтінки від світло- до темно-ко- нітні відтінки від світловідтінки від світло- до темноричневого
до темно-коричневого
коричневого
Колір недостатньо рівномірний, Колір недостатньо рівноКолір недостатньо рівномірє декілька частинок, набагато
мірний, є декілька гранул, ний, є декілька кристалів,
світліших або темніших за
набагато світліших або
набагато світліших або
основну масу
темніших за основну масу темніших за основну масу
Колір дуже нерівномірний
Колір дуже нерівномірний Колір дуже нерівномірний
Однорідний дрібнодисперсний Однорідні крихкі гранули Однорідні кристали правильпорошок, без грудочок
приблизно однакового роз- ної форми, з однорідною шорстміру, без зруйнованих гра- куватою поверхнею, вигляд
Дрібнодисперсний порошок з нул і порошку
зовні й на зламі однаковий
частинками різних розмірів
Різні за розміром і фор- Доволі однорідні кристали різмою крихкі гранули
ного розміру і форм, з однорідною шорсткуватою поверхОднорідний дрібнодисперсний
Гранули неоднорідні за роз- нею, вигляд зовні й на зламі
порошок з декількома грудочміром, деякі зруйновані
однаковий, деякі зруйновані
ками, що легко розсипаються
Доволі однорідні кристали
різного розміру і форми, однаНеоднорідний за розміром час- Гранули неоднорідні за кові зовні й на зламі, на потинок порошок, є поодинокі стій- розміром, велика кількість верхні відчутна невелика кількі грудочки
зруйнованих
кість пилу від зруйнованих
кристалів
Неоднорідна консистенція,
Гранули дуже неоднорід- Кристали неоднорідні, деякі
спричинена значною кількістю
ні, деякі зруйновані, по- зруйновані, вигляд на зламі й
грудочок
мітний порошок від зруй- зовні однаковий, помітний
нованих гранул
пил від зруйнованих кристалів
Кристали неоднорідні, деякі
зруйновані, неоднаково виглядають зовні й на зламі, помітний порошок від зруйнованих кристалів
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ваних спеціалістів груп оцінки для забезпечення
об’єктивності [9, с. 127]. Для сенсорної оцінки
якості розчинної кави доцільно використовувати
баловий метод, який дозволяє встановити рівні
часткової й загальної якості. Під час оцінювання
продукції група експертів-випробувачів виставляє
зразкам бали від мінімальних до максимальних за
методикою, що встановлена для даного продукту
[4, с. 455-456]. За умови використання обґрунтованої балової системи такий метод забезпечує отримання достатньо об’єктивних, надійних, відтворюваних результатів дослідження (табл. 3).
Результати визначення якості досліджуваних
зразків кави натуральної розчинної наведені у табл. 4.
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Таблиця 4
Результати дослідження якості кави натуральної
розчинної за органолептичними показниками
Найменування
показника

Кількість балів
зразок № 1

зразок № 2

зразок № 3

Зовнішній
вигляд
Колір

5

5

4

4

4

4

Смак

4

5

4

Аромат

3

4

3

Загальна кількість балів

16

18

15

Джерело: Розроблено на основі авторських досліджень
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Рис. 1. Комплексна оцінка якості кави
натуральної розчинної

За результатами проведених досліджень найбільшу кількість балів отримав зразок № 2, а найменшу – зразок № 3 (рис. 1).
З отриманих результатів можемо стверджувати,
що на загальну кількість балів досліджуваних зразків суттєво вплинув показник “зовнішній вигляд”.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Результати проведених
досліджень якості кави натуральної розчинної різних товаровиробників дозволяють стверджувати
про те, що найкращим за органолептичними показниками є зразок № 2 „Jacobs Monarch”. За допомогою шкали для балової оцінки ми більш об’єктивно
оцінили органолептичні показники обраних для
дослідження зразків, що дає можливість і у подальшому застосовувати її для оцінювання якості кави.
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ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БОРОШНЯНИХ
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ
Анотація. Вивчено напрями поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів
із використанням натуральної сировини – порошку глоду, сочевиці, арніки гірської. Розроблено рецептуру
й технологію пісочного тіста, вироби з якого характеризуються підвищеною харчовою й біологічною
цінністю. Досліджено органолептичні властивості виробів із пісочного тіста, в склад якого введені додаткові компоненти, біологічно активні добавки та природні антиоксиданти. Встановлено зміни споживних властивостей нових видів випічки. У результаті проведених досліджень встановлено, що наявність великої кількості компонентів, які можна використати для підсилення смакових та покращення
споживних характеристик пісочного тіста, не зменшує важливості технологічних аспектів його виготовлення та необхідності приділення значної уваги умовам його зберігання.
Ключові слова: споживні властивості, пісочне тісто, біологічна цінність, біологічно активні добавки.
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IMPROVEMENT OF CONSUMER PROPERTIES OF PASTRY
PRODUCTS
Abstract. Investigated ways of improving consumer properties of pastry products using natural raw materials
– powder of hawthorn, lentils, mountain arnica. Developed recipes and technology of shortcrust dough, products
of which are characterized by high nutritional and biological value. Studied organoleptic properties of products
made of shortcrust dough, to the composition of which the additional components, biologically active additives
and natural antioxidants are introduced. The changes in consumer properties of new types of baking are determined. As a result of implemented studies found that a large number of components that can be used to enhance
flavor and improve the consumer properties of shortcrust dough does not reduce the importance of the technological aspects of its production and the necessity of paying much attention to the conditions of its storage.
Keywords: consumer properties, shortcrust dough, biological value, biologically active additives.
Постановка проблеми. Значний обсяг наукових досліджень у галузі харчування присвячений
пошуку нових джерел сировини і розробці біологічно повноцінних продуктів, які сприятливо впливають на організм та активізують його захисні функції. Недостатнє надходження вітамінів, мінеральних
речовинами та інших біологічно активних речовин
знижує працездатність, опірність до захворювань,
посилює негативну дію шкідливих умов зовнішнього середовища. Такі різноманітні прояви дефіциту заданих сполук пов’язані в першу чергу з порушенням специфічних функцій вітамінів, що
беруть участь у біохімічних реакціях.
Актуальним вважається забезпечення організму
харчовими волокнами, зокрема пектиновими речовинами, вміст яких у харчових раціонах на даний
час вдвічі нижчий за норму, що значно обмежує
роль харчових продуктів як регуляторів обміну речовин, секреторної діяльності шлунку та виведення
токсичних речовин із організму. Пектин має здат-

ність знижувати рівень холестерину в крові та
зменшувати швидкість розвитку онкологічних захворювань, що проявляється при надходженні його в
організм людини у кількості вище 6-7 г на добу
[1, 2]. Головним джерелом надходження пектинових речовин в організм людини є плоди та продукти їх переробки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Виходячи з позицій сучасної нутріціології, основним
завданням щодо поліпшення якості борошняних
кондитерських виробів є використання натуральної
сировини, зниження цукристості та підвищення
біологічної цінності готової продукції. З метою збагачення борошняних кондитерських виробів натуральними біологічно активними речовинами використовують різноманітні види нетрадиційної сировини, порошки та екстракти з лікарських рослин і
дикорослих плодів, що дозволяє надати продукції
певних функціональних властивостей і, разом з
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тим, позитивно впливає на її збереженість, адже ці
добавки проявляють природну бактерицидну та
протиокислювальну дію [3-5].
Проведені медико-біологічні дослідження розроблених виробів із природними добавками підтвердили їх лікувальну дію на серцево-судинну
систему, що доводить доцільність їх використання
у профілактичному харчуванні [4].
Важливим резервом для збагачення борошняних кондитерських виробів, зокрема цукрового
печива, вважають використання макухи насіння ріпаку, яка надає тісту пластичну консистенцію, а також збагачує печиво білками і харчовими волокнами, що підвищує не тільки біологічну, але й харчову цінність продукції [6].
Для збільшення біологічної цінності мармеладу
застосовують різноманітну лікарсько-технічну сировину, зокрема водні екстракти суміші квітів ромашки аптечної та нагідок, листя м’яти перцевої,
подорожника великого, кропиви, трави нетреби
звичайної, вівса, деревія, череди, споришу, меліси,
чебрецю та примочок кукурудзи [7, 8].
Екстракти листя волоського горіха у рецептурі
борошняних виробів збагачують вироби йодом та
іншими мінеральними речовинами, необхідними
для профілактики захворювання щитовидної залози
і захищають організм людини від несприятливої дії
зовнішнього середовища [9].

всіх рецептур використовували порошок глоду, сочевиці та арніки гірської, які приготовляли в пропорції 1:2:1. Для визначення оптимальної кількості
добавок у виробі готували та провели дослідження
з пісочним тістом, що містило 5%, 10% та 15% порошку суміші. Вихідне пісочне тісто готували за
традиційною рецептурою. Суміш порошків вводили у борошно на стадії замісу, перед додаванням в
яєчно-цукрово-масляну суміш.
Дослідження готових виробів проводили за
напрямками: органолептичні показники (смак, запах, зовнішній вигляд, стан м’якушки, зовнішній
вигляд) та хімічний аналіз. Встановлено, що найбільш суттєві зміни органолептичних показників
спостерігаються у виробах, які містять більше 15%
порошку суміші. В основному за таких концентрацій добавок спостерігається погіршення смаку,
з’являється незначна гіркота, на скоринці виникають тріщини. Проте стан м’якушки задовільний,
не спостерігається пустот, каверн, поганого замісу
тощо, а хімічні дослідження виявили збільшення
мікроелементів та поліфенольних антиоксидантів
(хоча останнє більше пов’язується з чутливістю
приладів).
Результати органолептичних досліджень пісочного тіста двох рецептур показано на рис. 1.
Слід очікувати, що збільшення концентрації
порошку вибраного складу на більше 15 % у рецеп-

Рис. 1. Профіль якості пісочного тіста з вмістом 5% (а) та 15% (б) порошку суміші глоду, сочевиці та арніки
гірської, визначений на основі органолептичних досліджень

Виклад основного матеріалу дослідження. Застосування у борошняних кондитерських виробах як
вихідної сировини пісочного тіста, збагаченого добавками порошку глоду, сочевиці та арніки гірської, дозволяє підвищити функціональні властивості
виробу. Важливим напрямом можна вважати дослідження впливу сировини на формування асортименту нових борошняних кондитерських виробів
профілактичного призначення. Особливий інтерес в
якості збагачувальної добавки мають продукти переробки дикорослих плодів, у тому числі глоду, що
містить цілий комплекс фізіологічно функціональних інгредієнтів, які сприятливо впливають на організм людини. Позитивна дія таких добавок пов’язується з присутністю каротиноїдів, флавоноїдів,
вітамінів та інших природних антиоксидантів. Для

турі тіста призведе до наступного погіршення смакових якостей виробу та пониження його споживних характеристик. Особливі застереження викликає зміна реологічних властивостей тіста на стадії
приготування та незначна зміна кольору м’якушки
виробу після випічки.
Проте дослідження фізико-хімічних показників,
мінерально-вітамінного комплексу та термінів збереження готового продукту показали перспективність даного напрямку досліджень, оскільки харчова цінність виробів зростає.
Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. На основі проведених
досліджень можна стверджувати, що застосування
для виробництва борошняних кондитерських виро-
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бів продуктів із порошку суміші глоду, сочевиці та
арніки гірської дозволить значно розширити асортимент та підвищити біологічну цінність готової
продукції. Виявлені недоліки вимагають часткової
заміни деяких компонентів, включення в рецептуру
цигапану, бджолиного обніжжя, казеїнату натрію,
полісахаридів, кальцієвмісних біологічно активних
харчових добавок, що сприятиме одержанню кондитерських виробів більш широкого функціонального призначення.
Наявність великої кількості компонентів, які
можна використати для підсилення смакових та
покращення споживних характеристик пісочного
тіста, не зменшує важливості технологічних аспектів його виготовлення та необхідності приділення
значної уваги умовам його зберігання.
Перспективою подальших досліджень у даному
напрямі є: дослідження нових видів збагачувачів
рослинного походження, що дозволить розробляти
та впроваджувати відповідні природні добавки з
вираженими бактерицидними, антиоксидантними і
лікувально-профілактичними властивостями, які би
підвищували цінність виробів без збільшення їх
цукристості.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТИЗИ,
РЕГУЛЮВАННЯ ТА БЕЗПЕКА ГОСПОДАРСЬКИХ
СИСТЕМ
УДК 351.713 (477)
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д.т.н., проф., завідувач кафедри митного та технічного регулювання, Львівська комерційна
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РОЛЬ ЕКСПЕРТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У МИТНІЙ ПРАКТИЦІ
УКРАЇНИ
Анотація. У статті розглянуто поняття митних експертиз, висвітлюється роль проведення експертних досліджень у митних цілях для проведення митних формальностей, а саме: митного контролю
та митного оформлення. Розглянуто класифікацію видів митних експертиз, що здійснюються в Україні.
Визначені функції та основні завдання спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень
(Спеціалізована лабораторія) як головної експертної установи Державної фіскальної служби України.
Представлений аналіз проведеної експертної діяльності Спеціалізованої лабораторії в розрізі окремих видів експертиз. Зроблений порівняльний аналіз щодо надходжень запитів для проведення експертних досліджень від структурних підрозділів і територіальних органів Державної фіскальної служби України. Також висвітлене значення експертних досліджень під час провадження у справах про порушення митних
правил. Наводиться економічна ефективність від врахування експертних висновків при митному оформленні.
Ключові слова: митна експертиза, митний контроль, експерт, види митних експертиз, Спеціалізована
лабораторія з питань експертизи та досліджень.
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THE ROLE OF EXPERT RESEARCHES IN CUSTOMS PRACTICE
OF UKRAINE
Abstract. The article studies the concept of customs expertise, highlightes the role of expert research in order
to carry out customs formalities, in particular, customs control and customs clearance. The classification of
customs expertises carried out in Ukraine is considered. The functions and the main tasks of specialized
laboratory of expertise and research (Specialized Laboratory) as the main expert institution of the State Fiscal
Service of Ukraine are determined. The analysis of expertise activity conducted by Specialized Laboratory in the
context of certain types of expertise is submitted. The comparative analysis as for receipt of requests for expert
examination from structural units and territorial bodies of the State Fiscal Service of Ukraine is conducted. Also
highlighted importance of expert researches during the proceedings in cases on violation of customs rules. An
economic efficiency from consideration expert conclusions during customs clearance is indicated.
Keywords: customs expertise, customs control, expert, types of customs expertise, specialized laboratory of
expertise and research.
Постановка проблеми. Як свідчить світова
практика, на даний час визначальними є забезпечення безпеки ланцюгів поставки товарів у рамках
міжнародної торгівлі, протидія контрабанді, забезпечення безпеки державних кордонів, з однієї сторони,а зіншої – максимальне спрощення процедур

митного контролю з максимальною ефективністю,
аргументованою вибірковістю на основі системи
аналізу ризиків та технічних засобів контролю. Відповідно до положень Міжнародної конвенції про
спрощення та гармонізацію митних процедур (Конвенція Кіото) порядок призначення та проведення
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митних експертиз має відповідати міжнародним вимогам. Згідно з вимогами Кіотської конвенції основним базисним принципом сучасних засобів митного контролю є управління ризиками. Об’єктами
контролю системи аналізу та управління ризиками
є товари [1]. Експертиза є одним із засобів митного
контролю.
Багатостороння торговельна система, визначена
у рамках Світової організації торгівлі (СОТ), значною мірою сприяє розвитку зовнішньоекономічної
діяльності (ЗЕД). Лібералізація міжнародної торгівлі, руйнування старої системи відомчого та позавідомчого контролю міжнародних торговельних
відносин супроводжується негативними проявами,
зокрема зростанням кількості правопорушень митного законодавства України. Основними причинами існування такого явища є низький рівень доходів населення, нижча ціна продукції у країні імпорту, недосконалість законодавчої бази України, наявність умов для тіньової кримінальної економіки.
Все це загрожує національним інтересам України
та її економічній безпеці.
При здійсненні державної митної справи вирішується цілий комплекс загальних задач фіскального, контрольного, економічного, правоохоронного, статистичного і захисного характеру, що вимагає виконання найрізноманітніших експертиз. Тому
важливим є визначення ролі експертної діяльності в
митних цілях.

державній митній справі. Одним із основних дієвих
засобів митного контролю є експертиза.
Експертизи в митних ціляхпроводяться за запитами територіальних митних органів у спеціалізованих експертних установах –Спеціалізованій лабораторії з питань експертизи та досліджень (СЛЕД) і
територіальних підрозділах експертного забезпечення органів доходів і зборів.
Митна експертиза – це спеціальне науковопрактичне дослідження, що проводиться експертом
з метою вирішення завдань державної митної справи для з’ясування питань, що виникають у справі
про порушення вимог митного законодавства, в
окремих галузях науки, техніки, мистецтва, релігії
тощо. Особливістю митних експертиз товарів є експертне дослідження власне товарів, а не продукції,
яка досліджується у товарознавстві на відповідність
вимогам національних стандартів із якості (придатності) та технічних регламентів з безпечності продукції.
На митному кордоні товар, зокрема фальсифікований і контрафактний, може переміщуватися,
якщо митна декларація оформлена правильно, оскільки ідентифікувати товар за короткий час митного контролю посадова особа органу доходів і зборів практично не може. Це можна зробити шляхом
експертного дослідження. Митні експертні заклади
виявляють наявність ознак недостовірного декларування товарів з метою перевірки нарахування митних платежіву повному обсязі.
Щороку в Спеціалізованій лабораторії проводиться майже 40 тисяч експертиз та досліджень.
Серед митних експертиз виділяють: ідентифікаційну, хімічну, матеріалознавчу, гемологічну, товарознавчу (вартісну), інженерно-технічну, сортифікаційну, екологічну, мистецтвознавчу. Показники
експертної діяльності Спеціалізованої лабораторії
представлені у табл. 1.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання призначення та проведення митних експертиз
висвітлені у працях Драганова В. Г., Дусика А. В.,
Карпенко Г. Л., Шевчука О. М., Брачук А. О.[1-3]
та інших дослідників. Проблеми експертної діяльності щодо контрафактної продукції, зокрема підакцизної як об’єкта митної експертизи окреслені у
роботі автора [4]. Проте, на наш погляд, залишаються нерозкритими деякі аспекти експертної діяльності
в галузі державної митної справи, зокрема відмінності митної експертизи від традиційної товарознавчої експертизи та значення митної експертизи
для митної безпеки України.
Постановка завдання. Оскільки чинний на
сьогоднішній день Митний кодекс України (МКУ)
не дає визначення поняття митної експертизи,
об’єктів експертних досліджень у митних цілях,
критеріїв класифікації митних експертиз, то, на нашу думку, важливим виявляється спроба розглянути в теоретичному аспекті значення експертної
діяльності для митної системи України.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Згідно зі ст. 543 МКУ безпосереднє здійснення
державної митної справи покладається на органи
доходів і зборів України,основними функціями яких
є створення сприятливих умов для розвитку ЗЕД,
забезпечення митної безпеки, захист митних інтересів (ст. 544 МКУ) [5]. Саме контроль має важливе
значення для забезпечення як економічних інтересів держави, так і законності та правопорядку в

Таблиця 1
Показники експертної діяльності Спеціалізованої
лабораторії за 2013 і 2014 рр. [6]
Показники
Кількість опрацьованих
запитів від ДФС
Всього досліджено зразків
З них досліджено з метою
ідентифікації
Встановлено невідповідність
зразків задекларованим характеристикам товарів
З метою виявлення заборонених або тих, що обмежується:
-з них виявлено заборонених
Товарознавча та інженернотехнічна експертиза
економічний ефект від врахування експертних висновків
при митному оформленні
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2013
11600

2014

39000

10536
36911

12266

17431

20,8%
% від загальної кількості

24% від
загальної
кількості

3420
1380

2202
983

14598

17278

42,5 млн. грн

48 млн. грн

Найпоширенішими серед загального обсягу митних експертиз виявилися ідентифікаційна, товарознавча та інженерно-технічна та експертиза з виявлення заборонених або обмежених товарів (рис. 1).

Рис. 1. Частки окремих видів експертиз у загальному
обсязі митних експертиз

Як видно з рис. 1, найбільша частка припадає на
ідентифікаційну, товарознавчу та інженерно-технічну експертизи.
Таблиця 2
Результати товарознавчої (вартісної) митної експертизи,
проведеної у митницях*
Митниці

Київська

Львівська

Південна

Дніпропетровська

Сума
надходжень

4,7
млрд.
грн.

4,5
млрд.
грн.

3,6
млрд.
грн.

3,3
млрд. грн.

*Визначена вартість вилучених товарів у грудні 2014 р. –
39,7 млн. грн.

Таблиця 3
Частка визначеної вартості вилучених товарів у
грудні 2014 р. у розрізі товарних груп*
Вилучені товари
і вироби

ЗаЗагальна сума
оцінених товарів

Частка від
загальної
суми (%)

Тютюнові вироби

12,4 млн. грн.

31,2

Бурштин

10,3 млн. грн.

25,9

Непродовольчі
товари
Продовольчі
товари
Транспортні
засоби

9,78 млн. грн.

24,6

947,6 тис. грн.

2,4

3,8 млн. грн.

9,6

Обладнання

950 тис. грн.

2,4

Мобільні
телефони

845,7 тис. грн.

2,1

Ювелірні вироби

400,8 тис. грн.

1

*Визначена вартість вилучених товарів у грудні 2014 р.
– 39,7 млн. грн.
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За даними табл. 2 визначені митниці Державної
фіскальної служби (ДФС) України, на які припадала найбільша частка надходжень за результатами
проведених товарознавчих митних експертиз у
грудні 2014 р.
Дані табл. 3 свідчать, що об’єктами порушень
митного законодавства найчастіше стають потенційно небезпечні в митному відношенні товари і
вироби, перш за все високоліквідні підакцизні, про
що свідчать суми оцінених товарів.
Підставами створення експертних установ у
митній системі України були об’єктивні умови розвитку митної системи в цілому, швидкий розвиток
ЗЕД України, інтеграція, гармонізація, вступ України до СОТ, зростання кількості ПМП з боку суб’єктів ЗЕД, зростання кількості та обсягу експертиз.
У системі експертних закладів України Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень Міністерства доходів і зборів України посідає особливе місце, оскільки вона здійснює експертні дослідження для митних і податкових органів [6].
Спеціалізована лабораторія виконує такі основні завдання [7]:
1) забезпечення реалізації державної податкової
та митної політики, а також участь у боротьбі з правопорушеннями під час застосування податкового
та митного законодавства;
2) проведення досліджень та здійснення експертної діяльності у податковій та митній сферах;
3) здійснення відповідно до законодавства попередньої оцінки майна, вилученого, конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства.
Однією з функцій, покладених на Спеціалізовану лабораторію, є участь у розробленні й наповненні профілів ризику, здійснення аналітичної
роботи з метою виявлення та оцінки ризиків, умов і
чинників, що зумовлюють їх виникнення.
Згідно з ст. 361 МКУ під ризиком розуміється
ймовірність недотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи. Управління
ризиками є ефективним інструментом прискорення
товарообігу в міжнародному ланцюзі поставок товарів “виробник-споживач”. У митній практиці України застосовують систему управління ризиками з
метою визначення товарів, які підлягають митному
контролю, форм та обсягу митного контролю [8].
Аналіз ризику – це систематичне використання
митними органами наявної у них інформації для
визначення обставин та умов виникнення ризиків,
їх ідентифікації й оцінки ймовірних наслідків недотримання вимог законодавства України з питань
державної митної справи (ст. 362 МКУ). Одним із
об’єктів аналізу ризиків є характеристики товарів,
що переміщуються через митний кордон України.
Діяльність органів доходів і зборівіз оцінки та
управління ризиками полягає у формуванні інформаційної бази даних системи управління ризиками
та в аналізі, виявленні та оцінюванні ризиків [10].
Аналіз проблемної ситуації у сфері обігу товарів, особливо підакцизних, свідчить про недосконалість контрольних заходів з боку як державних

контролюючих, так і органів доходів і зборів.Отже,
ця продукція підпадає під категорію ризикових тарифних позицій щодо митного найменування, визначення коду за УКТ ЗЕД, нарахування митних
платежів тощо. Саме тому, перш за все, стосовно
високоліквідних товарів запроваджується контрольно-попереджувальний державний моніторинг.

міжнародному ланцюгу поставок товарів “виробник-споживач” / С. С. Терещенко, С. В. Галько //
Товарознавство і торговельне підприємництво: дослідження, інновації, освіта : матеріали Міжнародної
наук.-практ. конф. (6-7 квітня 2011 року, м. Київ),
КНТЕУ. –C. 266-268.
10. Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю : Наказ Міністерства
фінансів України від 31 липня 2015 року № 684
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1021-15.

Висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Експертна діяльність тісно пов’язана з головним завданням Державної фіскальної служби України – здійсненням ефективного контролю за ввезенням і вивезенням товарів.У
системі експертних закладів України Спеціалізована лабораторія з питань експертизи та досліджень
посідає особливе місце, оскільки вона здійснює
експертні дослідження для митної та податкової
системи. Актуальним для подальших досліджень є
визначення критеріїв віднесення товарів (продукції) до товарів групи ризику в митному аспекті.
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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ПІДҐРУНТЯ
БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ПРАЦІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Анотація. Розглянуто об’єктивні основи розвитку соціальної діяльності бізнесових структур. Висвітлено моделі соціальної відповідальності бізнесу в провідних країнах світу. Показано, що вона має бути
спрямована на врахування таких компонентів, як впровадження соціальних програм і покращення умов
праці; налагодження соціального діалогу; ділове самовдосконалення, що проявляється у відповідальності
за результати праці; підвищення відповідальності при виконанні роботи; використання у політиці компанії принципів етичних відносин із працівниками, колегами; сприяння реалізації екологічних програм, відкрите надання інформації про діяльність організації, що впливає на суспільство, економіку, довкілля.
З’ясовано особливості прояву соціальної відповідальності бізнесу в Україні та визначено шляхи її подальшого розвитку.
Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, корпоративна соціальна відповідальність, трудовий потенціал, екологічна відповідальність, соціальні програми, етичні відносини.
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SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS A BACKGROUND OF
SAFETY AND LABOR PROTECTION OF MODERN ENTERPRISES
Abstract. The objective foundations of development of social activity of business structures are considered.
The models of social responsibility of business in well-developed countries of the world are reflected. It is shown
that social responsibility should be directed at such components as introduction of social programmes and
improvement of labor conditions; establishment of the social dialogue; business self-perfection that is realised in
responsibility for results of labor; increase of responsibility when performing work; use of ethic principles of relations with colleagues in the company’s policy; facilitation to realisation of ecological programmes, open presentation of information about activity of the organisation, influencing the society, economy and environment.
Increase of social responsibility would facilitate increase of the level of use of the labor potential. The peculiarities of expression of social responsibility of business in Ukraine and the ways of its further development are defined.
Keywords: social responsibility of business, corporate social responsibility, labor potential, ecological
responsibility, social programs, ethic relations.
Постановка проблеми. Сучасне суспільство
зазнає глибоких змін, які віддзеркалюються у модифікації економічних, політичних, соціальних процесів, у перегляді базових засад функціонування
суспільного виробництва та пріоритетах його розвитку. Відбуваються глибокі зрушення у сфері підприємницької діяльності, які є чутливим індикато-

ром змін у сфері організаційно-економічних та соціально-трудових відносин. Підприємництво становить вагому частку економічної системи певної
країни. Це акцептує увагу на проблемі координації
інтересів бізнесу і суспільства, в межах якого такий
бізнес функціонує. Тільки соціальна функція бізнесу повинна стати визначальною у неформальній
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конкуренції: отриманий прибуток чи якісні послуги, або товари для споживача, а для працівників
підприємства оптимальні санітарно-гігієнічні умови праці. Лише орієнтація на концепцію соціально
відповідального бізнесу, в межах якого відбувається процес створення цінностей для самого підприємства, споживачів, держави, бізнес-партнерів і
суспільства в цілому, є одним із джерел забезпечення економічної стабільності підприємства. В умовах глобалізації сучасного ринку все більша кількість різноманітних підприємств європейських
країн зосереджує свою увагу на системі соціально
орієнтованого бізнесу. Соціальна відповідальність
– це концепція, відповідно до якої організації враховують інтереси суспільства, покладаючи на себе
максимальну відповідальність за свою діяльність.
Можна говорити, що організація добровільно приймає додаткові заходи для підвищення якості продукції, що виробляється, або послуг, що надаються,
матеріального рівня життя працівників та їх сімей,
умов праці на робочих місцях.
Соціальна відповідальність бізнесу сприяє підвищенню рівня трудової активності персоналу. Це
обумовлено тим, що розуміння етичного ставлення
до працівників, дотримання їх прав і гарантій у системі соціально-трудових відносин підвищує відповідальність людини та мотивацію до праці. Результатом останнього стане підвищення ефективності
праці, зацікавленість у подальшому розвитку організації, формування інноваційних і раціоналізаторських пропозицій. До внутрішньої соціальної відповідальності експерти відносять ділову практику
щодо власного персоналу, тобто всього, що стосується розвитку людських ресурсів на підприємстві
чи фірмі. Охорона та безпека праці – важлива
складова внутрішньої соціальної відповідальності.
Особливості організації охорони праці на підприємстві відіграють важливу роль. У 2014 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду загальнообов’язкового державного страхування зареєстровано 6850 (з них 525 – смертельно) потерпілих від нещасних випадків на виробництві, на
яких складено акти за формою Н-1. Через психофізіологічні причини сталося 25,2% (1728) нещасних
випадків, а через технічні причини – 11,1% (761).
Серед причин переважають організаційні – 63,7%
(4361) нещасних випадків [1-2]. Простої та зниження праці, викликані аваріями, нещасними випадками на виробництві, професійними захворюваннями, не тільки уповільнюють виробничі процеси і знижують ефективність праці, але й стають
причиною високих додаткових витрат для підприємства. Крім того, дані явища значною мірою негативно впливають на безпеку виробництва, якість
продукції та відношення до роботи працівників. З
огляду на це вдосконалення охорони праці на підприємстві має не тільки соціальне, але й безпосередньо економічне значення. Тому ключовим завданням повинна стати організація охорони праці, як
внутрішня, так i між підприємствами, сформована
таким чином, щоб охорона праці була інтегрована у
виробничі процеси кожного підприємства і сприяла
вдосконаленню загальної продуктивності.

У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує
проблема соціальної відповідальності бізнесу, яка
знаходиться в площині узгодження інтересів влади,
бізнес-структур та суспільства. Її вирішення можна
вважати важливою складовою соціальної політики,
спрямованої на підвищення якості життя населення
у сучасних умовах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасна Україна намагається сповідувати демократичні цінності Європейського Союзу, формує та
розвиває систему соціального партнерства, аналізує
міжнародний досвід країн, які мають у цій царині
відповідні досягнення, тому очевидним є те, що
дані питання широко розглянуті в сучасній науковій літературі В. Л. Осецьким, С. В. Мельник,
Н. А. Супрун, І. М. Царик [3-7]. Проблеми соціальної відповідальності бізнесу як сучасної філософії
поведінки компанії стосовно своєї діяльності з
метою сталого розвитку, ефективних інвестицій у
людський капітал отримали відображення у монографії О. П. Гогулі та І. П. Кудінової [8]. О. Ф. Новікова, М. Є. Дейч, О. В. Панькова висвітлюють результати експертного опитування наукових фахівців та освітян України з проблем соціальної відповідальності особистості, суспільства, бізнес-структур та держави [9]. Проведений аналіз літературних
джерел показує, що проблеми внутрішньої соціальної відповідальності в галузі кадрової безпеки,
зокрема в сфері охорони та безпеки праці, вимагають доопрацювання та викликають особливий
науковий інтерес.
Постановка завдання. Соціальна відповідальність бізнесу (СВБ) – це вклад бізнесу в досягнення
мети сталого розвитку, який передбачає збалансованість економічних, соціальних та екологічних
цілей суспільства, інтеграцію їх у взаємовигідні
приписи та підходи, це спосіб покращити ефективність роботи компанії – як у короткостроковому,
так і довготривалому періодах. Для реалізації СВБ
важливо, як компанії взаємодіють із внутрішніми та
зовнішніми групами впливу (працівниками, клієнтами, громадами, громадськими організаціями, державними структурами тощо).
У даній публікації хочемо звернути увагу, в
першу чергу підприємців, на внутрішню соціальну
відповідальність. Адже розпочинати впровадження
стратегії корпоративної соціальної відповідальності
необхідно з внутрішньої складової, а точніше, з
власного персоналу. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність полягає в тому, щоб через
справедливе ставлення до себе працівники були зацікавлені робити максимальний внесок у розвиток
підприємства, прагнули максимальної вигоди для
бізнесу підприємця. Ставимо собі за мету показати
можливість ефективного управління підприємством
на підґрунті базових засад корпоративної соціальної відповідальності.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Комплексному забезпеченню соціальної спрямованості компаній сприяє створення і впровадження
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відповідних систем менеджменту. Загальні вимоги
до таких систем визначені, як правило, міжнародними стандартами [9-10]. Так, гарантом дотримання прав і забезпечення потреб споживачів щодо
отримання якісної продукції чи послуг може виступати система управління якістю, створена відповідно до міжнародних стандартів ІSО 9000. Для
створення безпечних умов щодо захисту здоров’я
власного персоналу доцільно запровадити систему
менеджменту професійної безпеки відповідно до
міжнародних стандартів ОНSАS 18000 [9-10]. Умови для послідовного та цілеспрямованого захисту
довкілля від негативного впливу компанії створює
система екологічного менеджменту відповідно до
стандартів ІSО 14000. Стандарт SА 8000 (Остання
версія Міжнародного стандарту соціальної відповідальності ISO 26000) спрямований безпосередньо
на етичну складову соціальної відповідальності
компаній. Нормативні вимоги цих стандартів відображають конкретні положення Конвенції МОП
щодо примусової праці, свободи асоціацій тощо, а
також Загальної декларації прав людини та Конвенції ООН з прав дитини. Дотримання перерахованих
стандартів суттєво знижує ризики компанії щодо
порушення етичних норм.
Курс підприємства у напрямку внутрішньої
корпоративної соціальної відповідальності скерований на покращення стандартів соціального та
економічного рівня життя працівників та їх родин.
Відповідно до європейської моделі КСВ соціально
відповідальна діяльність компанії пов’язана з досягненням її бізнес-цілей і є частиною стратегії
створення додаткової інвестиційної привабливості
компанії. Практично всі ініціативи, що фінансуються компанією в межах такої моделі, безпосередньо
стосуються підвищення прибутку. Найбільш популярними об’єктами інвестицій у межах цієї моделі
є: розвиток персоналу компанії, внесок в розвиток
муніципальних утворень, де функціонує компанія,
розвиток науки, освіти і технологій, добродійні
внески за участю працівників компанії, програми
приведення діяльності компанії відповідно до світових галузевих стандартів, природоохоронна діяльність.
Згідно з європейською моделлю до внутрішньої
корпоративної соціальної відповідальності належить: управління та розвиток людських ресурсів
через освітні програми і програми підвищення кваліфікації кадрів; охорона здоров’я працівників та
безпека праці; додаткове медичне та соціальне
страхування співробітників; недержавне пенсійне
забезпечення працівників; стабільність заробітної
плати; надання допомоги працівникам у критичних
ситуаціях. Дані вимоги у монографії О. П. Гогулі та
І. П. Кудінової [8] отримали назву базовий ступінь
корпоративної соціальної відповідальності.
Межі соціальної відповідальності з охорони
праці окреслені Законом України “Про охорону
праці”. Відповідно до даного закону її можна визначити як відповідальність за створення системи
правових, соціально-економічних, організаційнотехнічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на

збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.
Згідно із Законом України “Про охорону праці”
ст. 13 роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі санітарно-гігієнічні умови відповідно до нормативноправових актів, а також забезпечити додержання
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Ефективно розроблена та правильно
впроваджена система управління охороною праці
на підприємстві буде підґрунтям внутрішньої соціальної відповідальності. У Законі України “Про
охорону праці” визначений перелік заходів у сфері
охорони праці, які повинні фінансуватися за рахунок роботодавців. Власник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог. До
основних обов’язків роботодавця із соціальної
відповідальності у сфері охорони праці належать:
- створення служби і призначення посадових
осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці, затвердження інструкції про їх
обов’язки, права та відповідальність за виконання
покладених на них функцій, а також контроль їх
додержання;
- розробка за участю сторін колективного договору і реалізація комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці;
- забезпечення виконання необхідних профілактичних заходів відповідно до обставин, що змінюються;
- впровадження прогресивних технологій, досягнень науки і техніки, засобів механізації та автоматизації виробництва, вимог ергономіки, позитивного досвіду з охорони праці тощо;
- забезпечення належного утримання будівель і
споруд, виробничого обладнання та устаткування,
моніторинг за їх технічним станом;
- забезпечення усунення причин, що призводять до нещасних випадків, професійних захворювань, та здійснення профілактичних заходів, визначених комісіями за підсумками розслідування цих
причин;
- організація проведення аудиту охорони праці,
лабораторних досліджень умов праці, оцінка технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестація робочих місць на відповідність
нормативно-правовим актам із охорони праці та за
підсумками застосування заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих
факторів;
- розробка і затвердження положень, інструкцій, інших актів із охорони праці, що діють у межах
підприємства та встановлюють правила виконання
робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних
майданчиках, робочих місцях відповідно до нормативно-правових актів із охорони праці, забезпечення безоплатно працівників нормативно-правовими
актами та актами підприємства з охорони праці;
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- здійснення контролю за додержанням працівником технологічних процесів, правил поводження
з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, використанням засобів
колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог із охорони праці;
- організація пропаганди безпечних методів
праці та співробітництво з працівниками у галузі
охорони праці;
- впровадження термінових заходів для допомоги потерпілим, залучення за необхідності професійних аварійно-рятувальних формувань у разі виникнення на підприємстві аварій та нещасних випадків.
Cоціально відповідальний бізнес на рівні окремої компанії та країни загалом проходить декілька етапів розвитку. Першою сходинкою є дотримання діючого законодавства – компанії виконують
нормативно-правові акти, визначені законодавством країни, в якій вони здійснюють свою діяльність. Більшість українських компаній знаходиться
саме на цьому етапі, жорсткість вимог законодавства часто визначає небажання компаній продумувати власну соціальну відповідальність. Аналізуючи монографію О. П. Гогулі та І. П. Кудінової [8],
бачимо. що розширений ступінь корпоративної соціальної відповідальності в галузі охорони та промислової безпеки передбачає не лише дотримання
чинного законодавства, а й забезпечення додаткових гарантій у цій сфері, впровадження вимог міжнародних стандартів управління охороною праці на
принципах застосування ризик-орієнтованого підходу.
Зважаючи на те, що управління соціальною
відповідальністю є об’єктивною необхідністю у
сучасних трансформаційних умовах, пропонуємо
етапи запровадження соціальної відповідальності
на підприємстві у таких напрямках:
1. Приєднання до Глобального договору ООН.
Глобальний договір ООН є добровільною ініціативою, яка об’єднує приватні компанії, агенції ООН,
бізнес-асоціації, неурядові організації та профспілки в єдиний форум задля сталого розвитку через
відповідальне та інноваційне корпоративне лідерство. Десять універсальних принципів Глобального
договору орієнтовані на втілення практик відповідального бізнесу в сферах прав людини, стандартів
праці, екологічної відповідальності та боротьби з
корупцією. Впродовж перших двох років підписання Глобального договору компанія має активізувати свою діяльність у соціально відповідальному бізнесі. Після цього вона повинна оприлюднити
свій перший “Соціальний звіт” [11-13].
2. Відображення рівня розвитку корпоративної
соціальної відповідальності у нефінансовій звітності. Нефінансова звітність компанії може бути підготовлена та подана у довільному форматі з чотирьох загальноприйнятих [11-13]:
1. Звіт про КСВ-діяльність (соціальний звіт,
звіт про соціальні та/або екологічні проекти компанії). Це найпростіша форма нефінансового звіту,
яку може підготувати компанія. Він створюється за
власною структурою компанії, за показниками, які

самостійно визначаються компанією, оскільки відсутні жодні вимоги. В основному такий звіт являє
собою перелік соціальних проектів компаній і не
вимагає проведення аудиту.
2. Звіт про прогрес реалізації принципів Глобального договору (СОР – Communication on Progress). Звіт з прогресу (щодо виконання принципів
Глобального договору ООН) – це одна з найпоширеніших та найлегших до впровадження форм нефінансової звітності, що не проходить аудит. Глобальний договір ґрунтується на десяти універсальних принципах, які розмежовуються за сферами:
захист прав людини, захист навколишнього середовища, охорона праці та антикорупційні заходи.
Звіт з прогресу щорічно обов’язково готують тільки
ті компанії, що є підписантами (членами) Глобального договору ООН.
3. Звіт зі сталого розвитку. Готується за вимогами системи Глобальної ініціативи зі звітності
(Global Reporting initiative – GRI), тобто за стандартизованою системою звітування щодо економічної,
природоохоронної та соціальної діяльності, має
чіткі індикатори, які компанія повинна вказати у
своєму звіті за п’ятьма складовими: бачення та
стратегія; профіль організації; управління; індекс
GRI; показники діяльності.
4. Звіт за стандартом АА1000 (Account Ability).
Стандарт АА 1000 розроблений Інститутом соціальної та етичної звітності (Institute of Social and
Ethical Account Ability). Він базується на діалозі із
стейкхолдерами, врахуванні їхньої думки під час
аналізу діяльності компанії. Згідно з вимогами
стандарту основними етапами процесу соціальної
звітності є планування (ідентифікація зацікавлених
сторін, визначення цінностей і задач компанії),
звітність (виявлення найбільш актуальних питань,
збір та аналіз інформації), підготовка звіту і проведення аудиту зовнішньою організацією. Стандарт
перевірки звітності AA1000 націлений на сприяння
організаційній звітності задля сталого розвитку
шляхом забезпечення якості нефінансового обліку,
аудиту та звітності.
3. Створення на підприємстві спеціального підрозділу з корпоративної соціальної відповідальності.
4. Здійснення оцінки рівня корпоративної соціальної відповідальності. Даний показник визначається за формулою, подібною до оцінки конкурентного статусу підприємства:
РКСВ = ( (КВф – КВк) / (КВ0 – ВКк) ) × (Сф / Со) ×
(Рф / Ро),
де КВф – фактичний рівень капітальних вкладень підприємств; КВк – критична точка розміру
капітальних вкладень підприємства, за якої в економічній сфері досягається рівень беззбитковості, в
соціальній – виконання встановлених державою
зобов’язань перед персоналом, в екологічній –
дотримання встановлених екологічних стандартів;
КВо – оптимальний розмір капітальних вкладень, за
якого підприємство досягає високого рівня соціальної відповідальності перед працівниками і суспільст-
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вом у відповідності до міжнародних соціальних,
економічних та інших стандартів; Со, Сф – оптимальна та діюча стратегія підприємства відповідно;
Ро та Рф – оптимальний та фактичний рівень ресурсного забезпечення підприємства відповідно.
5. Запровадження практики соціального аудиту, тобто верифікації соціальної звітності, соціальних аспектів діяльності компанії, оцінки рівня
дотримання організацією соціальних норм у процесі своєї діяльності, визначення ступеня виконання
організацією договорів і керівниками, і пересічними співробітниками. Мета такого аудиту полягає
в аналізі певних чинників соціальних ризиків у
діяльності підприємства та внесенні пропозицій з їх
скорочення. Результатом соціального аудиту є довготривале підвищення ефективності організації за
допомогою вдосконалення систем управління персоналом, зростання ефективності формування та
використання трудового потенціалу.
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ЗНЕЗАРАЖЕННЯ ВОДИ КОМБІНОВАНИМИ МЕТОДАМИ –
УФ-ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ
ТЕХНОЛОГІЯМИ
Анотація. В роботі представлені результати дослідження знезараження води УФ-випромінюванням
у поєднанні з хлоруванням, озонуванням, із використанням ультразвуку та високих і низьких частот. При
УФ-випромінюванні з хлоруванням дози УФ-опромінення для помітного зниження хлорвмісних речовин у
кілька разів перевищують УФ-дози, необхідні для знезараження. При УФ-випромінюванні з ультразвуком
великі енергетичні затрати. При УФ-випромінюванні з НВЧ-частотами основна частина електромагнітної енергії перетворюється на теплову. При УФ-випромінюванні з озонуванням можна досягти повної
мінералізації органічних сполук, але при їх наявності УФ-випромінювання не дає ефекту через екранування озону оптично активними сполуками.
Ключові слова: УФ-знезараження, комбіновані методи, озонування, хлорування, ультразвук, НВЧчастоти.
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WATER DISINFECTION BY THE COMBINED METHODS –
UV-RADIATION IN COMBINATION WITH OTHER TECHNOLOGIES
Abstract. The article presents the results of a study of water disinfection by UV-radiation in combination with
chlorination, ozonation, using ultrasound, high and low frequencies. When UV-radiation applied with chlorination, the doses of UV-radiation for a appreciable reduction of chlorinated substances are several times exceeded, to reach appropriate disinfection. Using UV-radiation with ultrasound results in big energy costs. When UVradiation used with microwave frequencies, the main part of electromagnetic energy is converted into the heat.
Using the UV-radiation with ozone treatment can provide complete mineralization of organic compounds, but
because of their presence, the UV-radiation has no effect due to shielding of ozone by optically active compounds.
Keywords: UV-disinfection, combined methods, ozone, chlorination, ultrasound, microwave frequencies.
Постановка проблеми. В середині XX століття
для вирішення багатьох завдань у медицині, хімії,
біології, матеріалознавстві і т. д., де хімічні методи
виявилися з різних причин безсилі, застосування
УФ-випромінювання дало можливість вирішити
ряд завдань, розуміючи при цьому природу багатьох хімічних, фізичних і біологічних процесів на
атомно-молекулярному рівні.
У 70-90-ті роки минулого століття почався
інтенсивний пошук альтернативних способів знезараження води. Одним із найбільш ефективних та
дієвих заходів виявився метод знезараження води
за допомогою ультрафіолетового (УФ) опромінення
[1, 2]. Цей розвиток став можливим завдяки розробці й промисловому виробництву сучасних потужних високоефективних джерел УФ-випромінювання і пристроїв на їх основі, що дозволило
розпочати їх широке використання у різних сферах
діяльності людства.

Постановка завдання. Мета роботи полягає у
дослідженні комбінованих методів – УФ-випромінювання в поєднанні з іншими фізичними і хімічними технологіями.
Розглянемо УФ-випромінювання у поєднанні з
відомими фізичними і хімічними технологіями знезараження – комбіновані методи: УФ-випромінювання - хлорування, УФ-випромінювання – ультразвук, УФ-випромінювання - озонування та УФ-випромінювання з використанням низьких або високих
частот.
Робота виконана у межах державної теми: “Дослідження та розробка вдосконалених конструкцій
ультрафіолетових джерел випромінювання для установок фотохімічної і фотобіологічної дії”, №
держреєстрації 0112U007433.
Виклад основного матеріалу дослідження.
УФ-опромінення в поєднанні з хлоруванням.
УФ-опромінення у поєднанні з хлоруванням широко застосовується при очищенні та знезараженні
природних і промислових вод [3-5]. Поєднання УФобробки з хлоруванням у різних комбінаціях дозволяє істотно знизити концентрацію хлорорганічних сполук, забезпечити (в тому числі і від вірусів і
найпростіших) знезараження води і зберегти пролонговану дію дезінфектанту при її подальшому
транспортуванні або використанні в замкнутому
циклі, а також значно зменшити витрату дезінфектанту. До речі, при оцінці ефекту спільної дії хлору
і УФ-випромінювання при різних дозах показано
відсутність взаємопідсилення знезаражувальної здатності [3].
У деяких випадках цікавим напрямком УФобробки води є видалення з неї залишкового хлору.
Використання УФ-опромінення для дехлорування
води – це відносно нова сфера застосування УФтехнології, хоча для руйнування вільного хлору у
воді потрібні досить високі дози опромінення, в
кілька разів вище, ніж для дезінфекції, а для
руйнування хлорамінів – ще більші. Застосування
УФ-опромінення для дехлорування води замість

Аналіз останніх досліджень та публікацій.
Вчені різних країн останнім часом приділяють увагу УФ-знезараженню води, вдосконалюючи технологію і технологічне обладнання для вирішення
комплексних задач [3]. Одним із таких напрямків є
використання комбінованих методів, коли УФвипромінювання поєднується з іншими фізичними і
хімічними технологіями [3-16].
Спільне використання різних методів знезараження доцільно у випадках, якщо один із методів
не володіє необхідною властивістю (наприклад,
УФ-опромінення не забезпечує післядії, а хлор недостатньо ефективний відносно вірусів і найпростіших) або якщо спільне використання дозволяє інтенсифікувати процес впливу на об’єкт знезараження [3-8].
Інколи спільна взаємодія хімічних і фізичних
технологій для знезараження води передбачає сумарну дію комплексу дезінфектантів, які значно
перевищують ефект окремих методів – синергетичний ефект [2].
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обробки її сорбентами має певні переваги: в першу
чергу одночасно відбувається знезаражування води,
і, крім того, не потрібні витратні матеріали і т. п.
Обробка хлорованої води ультрафіолетовим
опроміненням призводить до зниження концентрації сполук хлору за рахунок фотолізу. Зниження
концентрації цих сполук залежить від УФ-спектру
та дози опромінення. Процес фотолізу залишкового
хлору залежить від типу сполук, які присутні у
воді. Залишковий хлор у воді може знаходитися у
вигляді гіпохлорит іона, хлорнуватистої кислоти,
моно-, ди-, три- хлорамінів, хлорорганічних сполук.
Співвідношення цих сполук хлору залежить від
типу хлорреагента, рН води і концентрації азотвмісних сполук. Кожен із таких типів сполук хлору
має свій пік поглинання УФ-випромінювання [4, 5].
Пік поглинання енергії сполуками хлору становить: монохлораміна – 245 нм; діхлораміна – 297 нм;
тріхлораміна – 340 нм; хлороформу і тригалометана
– 400 нм. Обробка хлорованої води високими дозами УФ-опромінення може призводити до зниження
вмісту вільного хлору на 10-45%, зв’язаного хлору
– до 10-15%, побічних продуктів хлорування – до
10-20%.
Типовими продуктами фотолізу є іони: Сl-, Н+,
NO 3 ; і NH3. В результаті фотолізу сполук хлору не
фіксується утворення токсичних побічних продуктів. У загальному випадку лампи середнього тиску,
що мають широкий спектр випромінювання, обумовлюють більш виражене зниження остаточного
хлору, ніж лампи низького тиску. Для фотолізу
використовуються дози опромінення, в кілька разів
більші тих, які застосовуються для знезараження
води, тому в діапазоні доз 25-40 мДж/см2 вплив
фотолізу на зниження концентрацій хлорвмісних
речовин буде незначним.
У 2004 р. на водопровідній станції м. СанктПетербурга були проведені дослідження впливу
УФ-опромінення з довжиною хвилі 254 нм на
сполуки хлору [2]. Схема водопідготовки включає в
себе: забір води з річки, аммонізацію, хлорування
гіпохлоритом натрію, коагуляцію, відстоювання,
фільтрацію, УФ-знезараження. Залишковий хлор
перед подачею води у мережу підтримується на рівні 0,8-1,2 мг/л. Після введення в експлуатацію блоку УФ-знезараження було відзначено збільшення
витрати гіпохлориту натрію на 10%. Оцінка впливу
високих доз (58 до 105 мДж/см2) УФ-випромінювання на сполуки хлору здійснювалася порівнянням
зміни контролюючих показників до і після УФустановок. Результати досліджень показали, що:
• залишковий активний хлор, який утворює при
введенні в попередньо амонізовану воду гіпохлориту, повністю представлений у вигляді хлорамінів;
• під впливом УФ-опромінення дозами від 58
до 105 мДж/см2 відбувається зниження вмісту загального активного хлору в середньому на 8%, максимальне зниження досягає 12%; таким чином на
етапі УФ-опромінення відбувається зниження загального залишкового хлору в середньому на 0,1 мг/л;
• одночасно зі зниженням вмісту загального
залишкового хлору відмічено зниження шкідливих
хлорорганічних сполук на 4-8%.

При обробці хлорованої води високими дозами
УФ-опромінення 150-500 мДж/см2 відбувається зниження концентрації залишкового хлору до 10-45%.
З’єднання зв’язаного хлору (хлораміни), як правило, більш стійкі до УФ-опромінення, ніж з’єднання вільного хлору.
УФ-опромінення в поєднанні з ультразвуковими технологіями. Для підвищення ефективності
знезараження деякі дослідники пропонують використовувати ультразвук спільно з іншими методами.
Ультразвук – це пружні коливання і хвилі, частота яких вище 15-20 кГц [6]. При впливі ультразвуку на рідину виникають специфічні фізичні, хімічні та біологічні ефекти, такі як кавітація, капілярний ефект, диспергування, емульгування, дегазація, знезараження, локальний нагрів і багато інших [6].
УЗ-обробка води підвищує ефективність хлорування [7], озонування [8, 9] або використання хімічних речовин [10, 11], таких як перекис водню Н 2О2
або ТіО2 [12]. Ймовірними механізмами УЗ-впливу
є інтенсифікація загального масообміну і руйнування зважених часток за рахунок доставки нових
порцій окислювача в частинки, перемішування води біля поверхні кристалів ТіО2 і пошкодження мікроорганізмів при виникненні кавітації, що зменшує
їх опірність по відношенню до окислювача.
Спільне використання УФ- та УЗ-обробки не
володіє синергетичним ефектом [13, 14]. Внесок УЗ
в інактивацію мікроорганізмів у порівнянні з УФвпливом незначний. Механізм впливу УЗ-обробки
стічної води до стадії УФ-знезараження полягає у
тому, що УЗ руйнує великі зважені частинки, і
ефективність знезараження УФ-випромінюванням
мікроорганізмів, які перебували всередині, зростає
[13]. Цей ефект не є синергетичним, тому УЗ-обробку можна провести до обробки УФ-випромінюванням.
У стічній воді містяться зважені речовини в
кількості 2-20 мг/л, причому, на відміну від питної
води, частинки з розмірами більше 50 мкм можуть
становити основну частину [13]. УЗ-обробка стічної води протягом 5 с зменшувала кількість зважених часток із розмірами більше 50 мкм на 60%
при 310 Вт/л. Це енергія 1550 Дж/л, що відповідає
витратам 0,42 (кВт.год)/м3. Як випливає з досліджень, енергетичні витрати на додаткову УЗ-обробку в багато разів перевищують витрати на використання УФ-знезараження (0,05 кВт.год)/м3).
Тому для сучасних станцій знезараження стічної води енергетичні витрати на додаткову УЗ-обробку економічно не виправдані. У разі необхідності дуже глибокого знезараження простіше і дешевше застосувати традиційну доочистку з наступним
УФ-знезараженням, застосування УФ-технології в
традиційних схемах очищення стічних вод зазвичай
достатньо для досягнення нормативних показників.
Поєднання УФ-опромінення з УЗ-обробкою для
приготування питної води в загальному випадку
також недоцільно, оскільки традиційні фізико-хімічні методи очищення води набагато дешевше за-
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безпечують у ній високу УФ-прозорість, видаляючи при цьому частинки з великими розмірами.
При практичному виконанні витрати електроенергії на додаткову ультразвукову обробку істотно
перевищують витрати енергії на УФ-випромінювання. Німецька фірма ”Grunbeck Wasseraufbereitung” розробила і виробляє систему “GRUNBECK
GENO Break System IV” з ультразвуковим та ультрафіолетовим випромінюваннями, проте компанія
чітко заявляє, що система призначається спеціально
для знищення легіонел та їх проміжних хазяїв амеб
у системах гарячої води. Додаткова обробка ультразвуком необхідна для руйнування часток накипу
або окалин у воді і руйнування амеб, а знезараження проводиться УФ-випромінюванням. Ці системи
призначені на витрати води 4 і 8 м3/год, витрата
енергії становить на УФ-лампи 75 або 225 Вт
відповідно і 500 Вт на ультразвукове джерело. Таким чином, витрата енергії на ультразвук істотно
перевищує витрату енергії на УФ-джерело. Оскільки це невеликі системи, то в них проблема енергозбереження не постає так гостро, як у системах
підготовки води в промислових масштабах.
При використанні УЗ слід також враховувати
процеси, що можуть вплинути на конструкцію
установок, режим експлуатації, експлуатаційні витрати. З можливих негативних процесів при використанні ультразвуку слід звернути увагу на підвищену ерозію під дією кавітації і можливість руйнування конструкційних матеріалів. Мала довжина
хвилі (менше декількох сантиметрів) обумовлює
променевий характер розповсюдження УЗ-хвиль,
які при попаданні на неоднорідності ведуть себе
так, як світлові пучки, що відбиваються, заломлюються, розсіюються. Крім того, відзначимо: строк
служби УФ-ламп низького тиску, що використовуються у більшості систем УФ-знезараження, під
дією ультразвуку можуть мати значно менший
ресурс.
Комбіноване опромінення УФ та НВЧ-хвилями. Альтернативою для реагентних способів знезараження питної води можуть бути різні електрохімічні методи: оброблення води змінним електричним струмом, дія надзвичайно високих частот
(НВЧ), високих частот (ВЧ) та низьких частот (НЧ)
тощо.
Досі не існує достатніх доказів безпосереднього
впливу НВЧ-поля на мікробну клітину [15, 16].
Бактерицидний ефект пояснюється безпосередньою
взаємодією електромагнітного поля з життєво важливими елементами клітини. Результатом цього є
загибель або пригнічення її життєдіяльності.
На основі численних досліджень було встановлено, що бактерії у слабких електролітах гинуть
при частоті електромагнітного поля порядку 10-30
МГц, а особливо ефективно спостерігається ефект
при 60 МГц. Було висунуто припущення, що летальний вплив НВЧ-енергії на мікроорганізми слід
віднести до теплового фактору. Встановлено, що
оброблення при низьких температурах не призводить до інактивації мікроорганізмів. Відомо, що
тривалість оброблення залежить від потужності
НВЧ-поля. На практиці швидкість НВЧ-нагрівання

характеризується або теплотою нагрівання, або тривалістю обробки. Аналізуючи вищесказане, слід зазначити перспективність застосування НВЧ, але
значна вартість та складність обладнання, виникнення температурної неоднорідності, необхідність
створення рівномірності поля, а також підвищені
вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу
обмежують застосування способу НВЧ-обробки
води.
УФ-опромінення в поєднанні з озонуванням.
УФ-опромінення молекул розчиненого у воді озону
призводить до його часткового розкладання з утворенням радикалів атомарного кисню та ОН [2]. Їх
реакційна здатність (окислення) у багато разів вище, ніж у озону. Коефіцієнт екстинкції О3 на довжині хвилі 254 нм дорівнює 3300 л / (моль . см), і
він набагато вище, ніж у Н2О2 [18,6 л / (моль см)].
Приблизно швидкість розпаду озону в 1000 разів
вище, ніж у Н2О2. Поглинання УФ-випромінювання
призводить до фотолізу озону з утворенням високоактивного радикала синглетного кисню, потім до
утворення пероксиду водню і його фотодисоціації
на два гідроксильних радикала
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Безсумнівно, ці радикали ефективно беруть
участь у процесі знезараження, але насамперед витрачаються на окислення інших органічних і неорганічних домішок у воді.
В даний час доведено, що існує три шляхи
реакції УФ/О3, що призводять до генерації гідроксильних радикалів  OH через утворення збуджених атомів кисню, перекису водню і 146ер гідроксильних іонів. Насправді існує набагато більше
шляхів генерації вільних радикалів, але складність
хімічного процесу не дозволяє в деталях вивчити
всі хімічні реакції, їх кінетику і процес напрацювання гідроксильних іонів.
Процес знезараження води комбінованим методом УФ-випромінювання в поєднанні з озоном застосовується при очищенні певних типів води для
розкладання складних органічних домішок. Ці процеси ефективно відбуваються при дуже високих
УФ-дозах 500-600 мДж/см2, що набагато більше,
ніж необхідно для глибокого знезараження. Озонування як потужна комплексна окислювальна технологія очищення води може застосовуватися разом із
УФ-технологією [3]. Попереднє озонування води з
наступним її очищенням значно покращує прозорість води для УФ-випромінювання (природно, що
при цьому також відбувається процес знезараження
озоном), що робить застосування ультрафіолетового знезараження більш економічним.
Озонування води насамперед вирішує завдання
фізико-хімічної очистки, дозволяє знизити витрати
реагентів, забезпечує первинний бар’єр від мікробного забруднення. Озонування води перед УФ-знезараженням [2] вже багато років застосовується на
двох великих станціях Фінляндії (Pitkakoski і Vanhakaupunki), що постачають питну воду м. Гельсінкі,
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на канадській станції Coquitlam, що входить у систему водопостачання.
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Висновки та перспективи подальших досліджень у даному напрямі. Таким чином, проведений
аналіз комбінованих методів дає можливість відмітити всі позитивні й негативні сторони методів, а
саме:
1. УФ-випромінювання з хлоруванням. Дози
УФ-опромінення для помітного зниження хлорвмісних речовин у кілька разів перевищують УФдози, необхідні для знезараження. Фотоліз сполук
хлору не супроводжується утворенням небажаних
побічних продуктів. Більше того, поряд зі зниженням залишкового хлору, відбувається зниження
шкідливих хлорорганічних сполук.
2. УФ-випромінювання з ультразвуком. Великі
енергетичні затрати, відсутність нормативних документів, що регламентують використання методу,
роблять спосіб УЗ-знезараження неконкурентоспроможним для промислового використання.
3. УФ-випромінювання з НВЧ-частотами. При
використанні струмів високої частоти (ВЧ) середовище нагрівається і немає контакту з джерелом
електроенергії. Основна частина електромагнітної
енергії перетворюється на теплову, при цьому спостерігається діелектричне нагрівання. Застосування
цього методу виявилося дорожчим, ніж традиційні
методи, тому він не рекомендований для широкого
практичного застосування.
4. УФ-випромінювання в поєднанні з озонуванням. Використовуючи технологію УФ / О3, можна
досягти повної мінералізації органічних сполук з
коротким молекулярним ланцюгом (щавлева кислота, мурашина кислота та ін.). Якщо водні розчини
містять органічні сполуки, абсорбуючі УФ-світло,
то УФ-випромінювання зазвичай не дає ніякого
ефекту через екранування озону оптично активними сполуками.
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