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АНОТАЦІЯ 

 

Богатко Н. М. Теоретичне та експериментальне обгрунтування 

застосування експресних методик виявлення хімічних небезпечних 

факторів м’яса забійних тварин. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук 

за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». 

−Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

Київ, 2021. 

Дисертаційне дослідження спрямовано на теретичне та 

експериментальне обгрунтування застосування експресних методик 

виявлення хімічних небезпечних факторів м’яса забійних тварин для оцінки 

його безпечності та якості, а також мікробіологічних критеріїв безпечності 

м’яса забійних тварин за їх виробництва та обігу у разі виявлення бактерій 

роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus, 

мікробіологічних критеріїв гігієни технологічних процесів м’яса, 

встановлення видової належності, вікової відповідності й придатності до 

споживання м’яса. 

Під час дослідження м’яса забійних на потужностях з виробництва та 

обігу з метою виявлення хімічних небезпечних факторів, зокрема, розчинів 

формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтової кислоти, 

калію перманганату, натрію гідрокарбонату, мийно-дезінфікуючих засобів із 

лужними властивостями за допомогою експресних методик, які мають 

достовірність у випробуваннях 99,4 – 99,9 % та чутливість виявлення 0,025 − 

5,1 %, було встановлено відсоток оброблення м’яса у супермаркетах – 47,1%, 

на агропродовольчих ринках – 31,5 %, на оптових базах – 12,8 % та 

потужностях з виробництва – 8,6 % від загальної кількості досліджуваних 

зразків. 
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У разі оброблення м’яса забійних тварин на потужностях з 

виробництва, оптових базах, супермаркетах, агропродовольчих ринках 

хімічними небезпечними засобами встановлено достовірні показники за 

кількістю мікроорганізмів, величиною рН, вмістом МАФАнМ на 21−22 добу 

за температури −2−(−3) °С; на 9, 4, 7 місяці за −12°С; на 3−4 добу за (4±2)°С 

та (0−6 °С); на 17−18, 13−14 доби за (0−(−1) °С) відповідно до показників 

контролю. 

Дослідженнями було встановлено вплив хімічних небезпечних засобів 

на хімічні показники м’яса забійних тварин. Так, у разі оброблення 

яловичини розчинами формальдегіду та хлормістких засобів масова частка 

вологи достовірно підвишувалась, відповідно на 10,11 і 4,89 % (р≤0,001), а 

жиру та білка знижувалась, відповідно – на 32,8 і 30,08 % (р≤0,001) та 49,67 і 

49,18 % (р≤0,001); у разі оброблення свинини розчином гідрогену пероксиду 

та мийними засобами з лужними властивостями масова частка вологи 

достовірно підвишувалась, відповідно на 6,72 % і 7,08 % (р≤0,001), а жиру та 

білка знижувались на 37,22 і 36,48 % (р≤0,001) та 44,34 і 44,04 % (р≤0,001) 

(р≤0,001); у разі оброблення баранини розчином калію перманганату масова 

частка вологи достовірно підвишувалась, відповідно на 7,93 % (р≤0,001), а 

жиру та білка знижувались на 37,57 і 45,01 % (р≤0,001); у разі оброблення 

козлятини розчином оцтової кислоти масова частка вологи достовірно 

підвищувалась, відповідно на 8,28 % (р≤0,001), а жиру та білка знижувались 

на 38,86 % (р≤0,001) і 42,38 % (р≤0,001) порівняно до показників контролю. 

Енергетична цінність м’яса у разі оброблення хімічними небезпечними 

засобами знижувалась від 15,68 % (р≤0,001) до 22,35 % (р≤0,001). 

Амінокислотний склад яловичини, свинини, баранини, козлятини 

сумнівної свіжості у разі оброблення хімічними небезпечними засобами – 

розчинами формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтової 

кислоти, калію перманганату достовірно знижувався, відповідно, на 16,31 % 

(p≤0,001), 5,77 % (p≤0,001), 0,98 % (p≤0,001), 1,44 % (p≤0,001), 8,59 % 

(p≤0,001), 1,65 % (p≤0,001) у разі достовірного зменшення вмісту незамінних 
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амінокислот: лізину, треоніну, метіоніну, лейцину та замінних амінокислот – 

цистину, серину, аргініну, проліну, гліцину, аланіну, тирозину, аспарагінової 

кислоти. Скор цистину у яловичині, обробленій розчином формальдегіду, 

достовірно становив 92,0±0,83 (p≤0,001), скор тирозину – 88,00±0,49 

(p≤0,001) та у баранині, обробленій розчином калію перманганату – 

91,00±0,23 (p≤0,001). 

Вміст насичених жирних кислот у м’ясі забійних тварин сумнівної 

свіжості у разі виявлення окремих хімічних небезпечних засобів (розчинів 

формальдегіду, хлормістких засобів, калію перманганату) достовірно 

знижувався, відповідно, на 6,76 % (р≤0,001), 4,63 % (р≤0,001) та 2,11 % 

(р≤0,001) за рахунок капринової, каприлової, міристинової, пентадеканової, 

маргаринової та пальмітинової, стеаринової жирних кислот. Доведено низьку 

якість м’яса забійних тварин за оброблення окремими хімічними 

небезпечними засобами за встановлення достовірного збільшення суми ω-6 

жирних кислот на 13,37–24,77 % (р≤0,001) та зменшенням суми ω-3 на 5,15–

44,60 % порівняно із свіжим м’ясом. 

За використання Tetrachymena pyriformis встановлено токсичність м’яса 

забійних тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами на 

потужностях з виробництва та обігу – від 32,91 до 45,15 % та біологічну 

цінність м’яса забійних тварин у разі оброблення хімічними небезпечними 

засобами на потужностях з виробництва та обігу – від 42,92 до 47,96 %. 

Дослідженнями встановлено зміну морфологічної структури м’яса 

забійних тварин сумнівної свіжості у разі оброблення хімічними 

небезпечними засобами: структура ядер м’язових волокон слабко виражена, 

нерівномірно забарвлена, місцями тінеподібне; поперечна і повздовжня 

посмугованість виражена не по всій довжині волокон, зафарбованість не 

рівномірна; у цитоплазмі клітин відмічали скопичення дрібних темно-

коричнево-жовтуватих специфічних зерен кришталевої форми (за 

оброблення розчином формальдегіду); незначний набряк міжм’язової 
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сполучної тканини; у нещільній сполучній тканині, фасції, у перемізії, 

ендомізії незначне дифузне та вогнищеве скупчення мікроорганізмів.  

Встановлені інформативні показники свіжості жиру тваринного 

походження за встановлення якості м’яса забійних тварин, що підтверджено 

хімічними показниками за охолодження (0–4°C) на 20 добу, заморожування 

(−12°С) упродовж 8 та 9 місяців для яловичини, 5 та 6 місяців для свинини, а 

також 6 та 7 місяців для баранини і козлятини (потужності та оптові бази), а 

також на 15, 16 добу (0–(−2)°С); на 2, 3, 7 добу (0–(−2)°С) (супермаркети); на 

2, 3добу (4±2°С) (агропродовольчі ринки). Показники свіжості жирів 

тваринного походження підтверджені розробленими експресними 

методиками визначення аміаку та солей амонію пробірковим методом і на 

предметному скельці за використання реактиву Неслера, якісним вмістом 

альдегідів, які мали достовірність у випробуваннях 99,9 %. Найбільший 

відсоток жирів тваринного походження за розробленими методами припадав 

на свіжу ступінь – від 50,00 до 83,33 %, найменший відсоток – від 5,56 до 

33,33 % – на частку сумнівної свіжості та несвіжого жирів.  

Встановлено мікробіологічні критерії безпечності в м’ясі забійних 

тварин за розробленими удосконаленими горизонтальними методиками 

виявлення бактерій роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, 

Sthaphylococcus aureus. Частота виявлення бактерій роду Salmonella від 

загальної кількості проб на потужностях з виробництва та обігу становила у 

м’ясі забійних тварин – 7,14−25,00 %; видів Listeria monocytogenes – 

7,14−15,79 %, Sthaphylococcus aureus − 7,14−20,00 %. 

У повітрі холодильної камери супермаркету (4±2ºС) виявляли найвищий 

вміст МАФАнМ – (1,72±0,08)×102 КУО/м3
 на 2 добу та у камері охолодження 

під час реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчому ринку           

(0–(−1) ºС) на 16 добу – (1,89±0,09)×102 КУО/м3.  

Перевищення нормативів вмісту МАФАнМ у повітрі було встановлено 

за температури 0–6 ºС – (2,19±0,11)×102 КУО/м3. У холодильних камерах       

(0–(−1) ºС та –6–(−8) ºС) у супермаркеті, та агропродовольчого ринку           
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(0–(−1) ºС) спостерігався задовільний санітарний стан, а за температури       

0–6 °С – незадовільний санітарний стан, оскільки вміст плісеневих грибів 

перевищував нормативи і складав – 103,00±2,24 КУО/м3, в тому числі 5,1±0,2 

Cladosporium herbarum. 

У холодильній камері на потужності з виробництва м’яса забійних 

тварин (−12ºС) із змивів об’єктів та рук працівників були виділені бактерії 

роду Echerichia − 12,5±0,2 %; у холодильній камері (−2–(−3) ºС) із змивів 

об’єктів та рук працівників − бактерії роду Echerichia − 16,7±0,3 %, 

Staphуlococcus aureus − 12,5±0,2 % – із підлоги і стін); у холодильній камері 

(−12 ºС) на оптовій базі із змивів об’єктів та рук працівників були виділені 

бактерії роду Echerichia − 12,5±0,3 %; Staphуlococcus aureus − 4,2±0,2 %, а за 

температури −2–(−3) ºС у холодильній камері із змивів об’єктів та рук 

працівників − бактерії роду Echerichia − 20,8 %, Staphуlococcus aureus − 

8,3±0,3 % (із підлоги і стін).  

Дослідженнями встановлено, у холодильній камері супермаркету           

(−6–(−8) ºС) із змивів об’єктів, ножів і рук працівників були виділені бактерії 

роду Echerichia − 16,7±0,4 %, Salmonella − 12,5±0,2 %, виду Staphуlococcus 

aureus − 8,3±0,2 %, а у холодильній камері (4±2ºС) із змивів об’єктів, а також 

ножів і рук працівників − бактерії роду Echerichia − 50,0±0,7 %, Salmonella − 

16,7±0,3 %, виду Staphуlococcus aureus − 20,8±0,4 %. У холодильній камері 

(0−6ºС) на агропродовольчих ринках із змивів об’єктів, ножів і рук 

працівників були виділені бактерії групи Echerichia − 41,7±0,5 %, Salmonella 

− 16,7±0,2 %, Staphуlococcus aureus − 33,3±0,4 %, а за температури у 

холодильній камері (0–(−1) ºС) із змивів об’єктів, а також ножів і рук 

працівників − бактерії роду Echerichia − 50,0±08 %, Salmonella − 12,5±0,2 %, 

виду Staphуlococcus aureus − 29,7±0,3 %.  

У супермаркетах під час реалізації м’яса забійних тварин (4±2) ºС на 2 

добу; за температури 0–(−1) ºС на 16 добу та за температури 0–6 ºС вміст 

МАФАнМ становив − (1,09±0,20)×103 − (1,32±0,18)×103 КУО/г. Перевищений 

вміст МАФАнМ виявлено у м’ясі забійних тварин під час реалізації на 
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агропродовольчих (0–(−1) ºС), відносна вологість 85%) на 16 добу − 

(1,08±0,18)×103 − (1,42±0,18)×103 КУО/г та за температури 0–6 ºС (відносна 

вологість 88%) на 2 добу − (1,97±0,17)×103 − (2,81±0,19) ×103 КУО/г. 

Мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів м’яса забійних 

тварин перед закладанням на охолодження для зберігання або у разі 

реалізації у супермаркетах, на агропродовольчих ринках забезпечать 

контролювання безпечності м’яса: за кількістю колоній аеробних 

мікроорганізмів – m=2,5−3,1 log КУО/см2 та М=2,5−4,6 КУО/см2 (потужності 

з виробництва); m=2,7−3,2 log КУО/см2 та М=3,4−4,4 КУО/см2 (оптові бази); 

m=3,6−3,9 log КУО/см2 та М=5,1−5,5 КУО/см2 (супермаркети); m=3,7−4,4 log 

КУО/см2 та М=5,1−5,4 КУО/см2 (агропродовольчі ринки); за 

Еnterobacteriaceae − m=1,6−2,0 log КУО/см2 та М=2,5−3,4 КУО/см2 

(супермаркети) та m=1,5−2,3 log КУО/см2 та М=3,3−3,7 КУО/см2 

(агропродовольчі ринки). 

Експресним методом ідентифіковано м’ясо забійних тварин за 

інтенсивності кольору: телятини – 2,186±0,023 Б (р≤0,001), свинини, 

отриманої від тварин віком 12–14 міс – 2,123±0,015 Б (р≤0,001), баранини, 

отриманої від тварин 12 міс – 3,742±0,118 Б (р≤0,001), віком 14 міс – 

4,061±0,124 Б (р≤0,001), козлятини, отриманої від тварин віком 10 міс – 

2,578± 0,019 Б (р≤0,001), віком 12 міс – 2,635±0,021 Б (р≤0,001). 

Експресним методом ідентифіковано вміст пігментів у м’ясі забійних 

тварин за видовою належністю та віковою відповідністю: у яловичині, 

отриманої від тварин віком 24–36 міс − 1,893±0,043 Б; у свинині, отриманої 

від тварин віком 12–14 міс – 1,275±0,025 Б; у баранині, отриманої від тварин 

віком 14 міс – 1,625±0,031 Б; у козлятині, отриманої від тварин віком 12 міс – 

1,143± 0,034 Б. Вміст еластину у яловичині становив – 2,12±0,04 % (р≤0,001), 

у козлятині – 1,92±0,03 % (р≤0,001), у баранині – 1,75±0,04 % (р≤0,001), у 

свинині – 0,82±0,05 %. 

Розробленим експресним методом встановлено фальсифікацію м’ясних 

фаршів крохмалем – 27,27−50,00 % порівняно до загальної кількості 
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досліджуваних проб. Ідентифіковано свіжість м’ясних фаршів 

фотометричним методом за використання реактиву Неслера: свіжі: із 

яловичини – 1,262±0,001 Б, телятини – 1,253±0,003, свинини нежирної – 

0,718±0,002, свинини жирної – 0,667±0,001, баранини – 1,051±0,001 Б; 

сумнівної свіжості із: яловичини – 1,320±0,007, телятини – 1,287±0,003, 

свинини нежирної – 0,821±0,002, свинини жирної – 0,705±0,004, баранини – 

1,186±0,001 Б. Оптимізованo методики виявлення м’яса, отриманого від 

здорових тварин, за виявлення ферменту пероксидази та формольної реакції; 

мікроструктурного та бактеріоскопічного визначення бактерій у м’ясі. 

Нами була розроблена комплексна система ризик-орієнтованого 

контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин за виявлення хімічних 

небезпечних факторів за допомогою експресних методик, встановлення 

критеріїв оцінювання безпечності та якості м’яса забійних тварин, жирів, 

мікробіологічних критеріїв безпечності та гігієни технологічних процесів 

м’яса, встановлення м’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й 

придатністю до споживання на потужностях з виробництва та обігу на основі 

системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР. 

Ключові слова: яловичина, свинина, баранина, козлятина свіжі, 

охолоджені, приморожені, заморожені, жири, хімічні небезпечні засоби, 

мікробіологічні критерії. 

ANNOTATION 

Bogatko N. M. Theoretical and experimental substantiation of 

application of express methods of detection of chemical dangerous factors of 

meat of slaughter animals. – Qualifying scientific work on the rights of the 

manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Veterinary Sciences on  specialty 

16.00.09 «Veterinary and sanitary examination». – National University of Life and 

Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The dissertation research is directed on theoretical and experimental 

substantiation of application of express methods of detection of chemical 
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dangerous factors of meat of slaughter animals for an estimation of its safety and 

quality, and also microbiological criteria of safety of meat of slaughter animals at 

their production and circulation in case of detection of bacteria of the genus 

Salmonella, species of Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureu, 

microbiological criteria for the hygiene technological process оf meat, 

establishment of species affiliation, age suitability and suitability for meat 

consumption. 

During the study of slaughter meat at production and circulation facilities in 

order to identify chemical hazards, in particular, solutions of formaldehyde, 

chlorine-containing substances, hydrogen peroxide, acetic acid, potassium 

permanganate, sodium bicarbonate, detergents and disinfectants with alkaline 

properties using , which have a reliability in tests of 99.4−99.9 % and a detection 

sensitivity of 0.025−5.1%, the percentage of meat processing in supermarkets − 

47.1%, in agri-food markets − 31.5 %, in wholesale bases − 12.8 % and production 

facilities − 8.6 % of the total number of tested samples. 

In the case of processing the meat of slaughter animals at production 

facilities, wholesale bases, supermarkets, agri-food markets with chemical hazards, 

probable indicators of the number of microorganisms, pH, MAFAM content for 

21−22 days at a temperature of −2−(−3) °C; for 9, 4, 7 months at −12 °C; for 3−4 

days at (4±2) °С and 0−6 °С; at 17−18, 13−14 days at 0−(−1) °С compared to 

control indicators. 

 Studies have established the effect of hazardous chemicals on the chemical 

parameters of the meat of slaughter animals. Thus, in the case of treatment of beef 

with solutions of formaldehyde and chlorine-containing substances, the mass 

fraction of water increased significantly, respectively by 10.11 and 4.89 % 

(p≤0.001), and fat and protein decreased, respectively − by 32.8 and 30.08 % 

(p≤0.001) and 49.67 and 49.18 % (p≤0.001); in the case of treatment of pork with a 

solution of hydrogen peroxide and detergents with alkaline properties, the mass 

fraction of water increased significantly, respectively by 6.72 % and 7.08 % 

(p≤0.001), and fat and protein decreased by 37.22 and 36.48 % (p≤0.001) and 



10 
 

44.34 and 44.04 % (p≤0.001); in the case of treatment of lamb with potassium 

permanganate solution, the mass fraction of water increased significantly, by 

7.93% (p≤0.001), and fat and protein decreased by 37.57 and 45.01 % (p≤0.001); 

in the case of treatment of goat with acetic acid solution, the mass fraction of water 

increased significantly, respectively by 8.28 % (p≤0.001), and fat and protein 

decreased by 38.86 % and 42.38 % (p≤0.001) compared to the control indicators. 

The energy value of meat of slaughter animals in the case of treatment with 

hazardous chemicals decreased from 15.68 to 22.35 % (p≤0.001). 

 The amino acid composition of beef, pork, lamb, goat meat of dubious 

freshness in the case of treatment with hazardous chemicals − solutions of 

formaldehyde, chlorine-containing substances, hydrogen peroxide, acetic acid, 

potassium permanganate was significantly reduced, respectively, by 16.31 % 

(p≤0.001) 5.77 % (p≤0.001), 0.98 % (p≤0.001), 1.44 % (p≤0.001), 8.59 % 

(p≤0.001), 1.65 % (p≤0.001) in the case of reliable reducing the content of 

essential amino acids: lysine, threonine, methionine, leucine and essential amino 

acids − cystine, serine, arginine, proline, glycine, alanine, tyrosine, aspartic acid. 

The rate of cystine in beef treated with a solution of formaldehyde was 

significantly 92.0±0.83 (p≤0.001), the rate of tyrosine − 88.00±0.49 (p≤0.001) and 

in lamb treated with a solution of potassium permanganate − 91,00±0.23 

(p≤0.001). 

 The content of saturated fatty acids in the meat of slaughter animals of 

dubious freshness in the case of detection of certain chemically hazardous agents 

(formaldehyde solutions, chlorine-containing agents, potassium permanganate) 

was significantly reduced, respectively, by 6.76 % (p≤0.001), 4.63 % ( p≤0.001) 

and 2.11 % (p≤0.001) due to capric, caprylic, myristic, pentadecanoic, margaric 

and palmitic, stearic fatty acids. The low quality of meat of slaughter animals for 

treatment with certain chemically hazardous agents has been proved by 

establishing a significant increase in Σ ω-6 fatty acids by 13.37–24.77 % (p≤0.001) 

and a decrease in Σ ω-3 by 5.15–44. 60 % compared to fresh meat. 
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The toxicity of meat of slaughtered animals in the case of treatment with 

hazardous chemicals at production and circulation facilities − from 32.91 to 

45.15%. The biological value of meat of slaughter animals in the case of chemical 

hazardous treatment at production and circulation facilities has been established 

from 42.92 to 47.96 %. 

 Studies have shown a change in the morphological structure of the meat of 

slaughter animals of questionable freshness in the case of treatment with hazardous 

chemicals: the structure of the nuclei of muscle fibers is weak, unevenly colored, 

sometimes shadowy; transverse and longitudinal striation is not expressed along 

the entire length of the fibers, the color is not uniform; in the cytoplasm of cells 

there was an accumulation of small dark brown-yellowish specific grains of 

crystalline form (when treated with a solution of formaldehyde); slight swelling of 

the intermuscular connective tissue; in loose connective tissue, fascia, in premezia, 

endomysia insignificant diffuse and focal accumulation of microorganisms. 

 Informative indicators of freshness of animal fat for establishing the quality 

of meat of slaughter animals, which is confirmed by chemical indicators for 

cooling (0−4 °C) for 20 days, freezing (−12 °C) for 8 and 9 months for beef, 5 and 

6 months for pork, as well as 6 and 7 months for lamb and goat (facilities and 

wholesale bases), as well as for 15, 16 days (0−(−2) °C); for 2, 3, 7 days             

(0–(−2 °С) (supermarkets); for 2, 3 days (4±2 °C) (agri-food markets). The 

freshness of animal fats is confirmed by the developed express methods for the 

determination of ammonia and ammonium salts by in vitro and on a glass slide 

using Nesler's reagent, the quality of aldehydes, which had a reliability in the tests 

of 99.9 %. The highest percentage of animal fats according to the developed 

methods was accounted for by fresh degree − from 50.00 to 83.33 %, the lowest 

percentage − from 5.56 to 33.33 % − by the share of questionable freshness and 

stale fats. 

 Microbiological criteria have been established in the meat of slaughter 

animals according to the developed improved horizontal methods of detection of 

bacteria of the genus Salmonella, species of Listeria monocytogenes, 
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Sthaphylococcus aureus. The frequency of detection of bacteria of the genus 

Listeria monocytogenes from the total number of samples at production and 

circulation facilities was in the meat of slaughter animals − 7.14−15.79 %; bacteria 

of the genus Salmonella − 7.14−25.00 %; species of Sthaphylococcus aureus − 

7.14−20.00 %. 

The highest content of MAFAM − (1.72±0.08)×102 CFU/m3 for 2 days in the 

air of the refrigerating chamber of the supermarket (4±2ºС) and in the cooling 

chamber during the sale of meat of slaughter animals on the agri-food market was 

detected (0−-1ºC) for 16 days − (1.89±0.09)×102 CFU/m3. Exceeding the standards 

of MAFAM content in the air was found at a temperature of 0–6 ºС − 

(2.19±0.11)×102 CFU/m3. In the refrigerating chambers (0–(−1)ºС) and −6–(−8ºС) 

in the supermarket, and in the agri-food market (0–(−1ºС), a satisfactory sanitary 

condition was observed, and at a temperature of 0–6 °С − an unsatisfactory 

sanitary condition, as the content of molds exceeded standards and amounted to − 

103.00±2.24 CFU/m3, including 5,1±0,2 Cladosporium herbarum. 

 Bacteria of the genus Echerichia − 12.5±0.2 %; in the refrigerator      

(−2−(−3 °C) from the washing of objects and hands of workers − bacteria of the 

genus Echerichia − 16.7±0.3 %, species of Staphylococcus aureus − 12.5±0.2 % − 

from the floor and walls); bacteria of the genus Echerichia were isolated in the 

refrigeration chamber (−12 ºС) on the wholesale basis from washing of objects and 

hands of workers − 12.5±0.3 %; bacteria of species of Staphylococcus aureus − 

4.2±0.2 %, and at a temperature of −2−(−3) ºC in the refrigerator from washing 

objects and hands of workers − bacteria of the genus Echerichia − 20.8±0.4 %, 

species of Staphylococcus aureus − 8.3±0.3 % (from the floor and walls).  

 Studies have shown that in the refrigerator compartment of the supermarket 

(−6−(−8) °C) from washing objects, knives and hands of workers were isolated 

bacteria of the genus Echerichia − 16.7±0.4 %, Salmonella − 12.5±0.2 %, species 

of Staphylococcus aureus − 8.3±0.2 %, and in the refrigeration chamber (4±2ºC) 

from washing objects, as well as knives and hands of workers − bacteria of the 
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genus Echerichia − 50.0±0.7 %, Salmonella − 16.7±0.3 %, species of 

Staphylococcus aureus − 20.8±0.4 %.  

Bacteria of the Echerichia group − 41.7±0.5 %, Salmonella − 16.7±0.2 %, 

Staphylococcus aureus − 33.3±0.4 %, and at the temperature in the refrigerating 

chamber (0–(−1) ºС) from washing objects, as well as knives and hands of workers 

− bacteria of the Echerichia group − 50.0±0.8 %, Salmonella − 12.5±0.2 %, 

species of Staphylococcus aureus − 29.7±0.3 %. 

 In supermarkets during the sale of meat of slaughter animals (4±2) ºC for 2 

days; at a temperature of 0–(−1) ºС for 16 days and at a temperature of 0–6 ºС the 

content of MAFAM was − (1.09±0.20)×103 − (1.32±0.18)×103 CFU/g. Excess 

content of MAFAM was detected in the meat of slaughter animals during sale on 

agri-food (0−(−1) °C), relative humidity 85%) for 16 days − (1.08±0.18)×103 − 

(1.42±0.18)×103 CFU/g and at a temperature of 0–6 ºС (relative humidity 88%) for 

2 days − (1.97±0.17)×103 − (2.81±0.19)×103 CFU/g. 

 Microbiological criteria for the hygiene of the technological process оf meat 

of slaughter animals before laying on refrigeration for storage or sale in 

supermarkets and agri-food markets will ensure control of meat safety: by the 

number of colonies of aerobic microorganisms − m=2.5−3.1 log CFU/cm2 and 

M=2.5−4.6 CFU/cm2 (at production facilities); m=2.7−3.2 log CFU/cm2 and 

M=3.4−4.4 CFU/cm2 (on wholesale bases); m=3.6−3.9 log CFU/cm2 and 

M=5.1−5.5 CFU/cm2 (in supermarkets); m=3.7−4.4 CFU/cm2 and M=5.1−5.4 

CFU/cm2 (in agri-food markets); for Enterobacteriaceae − m=1.6−2.0 log 

CFU/cm2 and M=2.5−3.4 CFU/cm2 (in supermarkets) and m=1.5−2.3 log 

CFU/cm2 and M=3.3−3.7 CFU/cm2 (in agri-food markets). 

 The meat of slaughter animals was identified by the express method by color 

intensity: veal − 2,186±0,023 B (р≤0,001), pork obtained from animals aged 12–14 

months − 2,123±0,015 B (р≤0,001), mutton obtained from animals 12 months − 

3,742±0,118 B (p≤0,001), age 14 months − 4,061±0,124 B (p≤0,001), goats 

obtained from animals aged 10 months − 2,578±0,019 B (p≤0,001), age 12 months 

− 2.635±0.021 B (p≤0.001). 
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 The express method identified pigments in the meat of slaughter animals by 

species and age: in beef obtained from animals aged 24−36 months − 1,893±0,043 

B; in pork obtained from animals aged 12–14 months − 1,275±0,025 B; in lamb 

obtained from animals aged 14 months − 1,625±0,031 B; in goat meat obtained 

from animals aged 12 months − 1,143±0,034 B. The content of elastin in beef was 

− 2,12±0,04 % (p≤0,001), in goat meat − 1,92±0,03 % (p≤0,001), in lamb − 

1.75±0.04 % (p≤0.001), in pork − 0.82 ± 0.05 %. 

 The developed express method revealed falsification of minced meat with 

starch − 27.27−50.00 % compared to the total number of tested samples. The 

freshness of minced meat was identified by photometric method using Nesler's 

reagent: fresh: beef − 1,262±0,001 B, veal − 1,253±0,003, lean pork − 

0,718±0,002, fatty pork − 0,667±0,001, lamb − 1,051±0,001 B; of dubious 

freshness from: beef − 1,320±0,007, veal − 1,287±0,003, lean pork − 0,821±0,002, 

fatty pork − 0,705±0,004, lamb − 1,186±0,001 B. 

Optimized methods of detection of the meat received from healthy animals, 

for detection of peroxidase enzyme and formal reaction; microstructural and 

bacterioscopic determination of bacteria in meat. 

 We have developed a comprehensive system of risk-oriented control of 

safety and quality of slaughter meat for the detection of chemical hazards using 

express methods, establishing criteria for assessing the safety and quality of 

slaughter meat, fats, microbiological safety criteria and hygiene of technological 

processes. meat, establishment of meat by species, age and suitability for 

consumption at production and circulation facilities on the basis of systemic 

approaches to traceability, VACCP and TACCP. 

Key words: beef, pork, lamb, goat fresh, chilled, frozen, frozen, fats, 

chemical hazardous of means, microbiological criteria. 
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дезінфікуючими засобами, здійснено їх аналіз та підготовлено матеріали до 

друку). 
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conventional animals by the improved horizontal method of determination of the 

Listeria monocytogenes. The Animal Biology. 2019. Vol. 21. No. 3. Р. 9–13.  

18. Богатко Н. М. Визначення критерію безпечності у м’ясі забійних 

тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення коагулазо-
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тваринництва та природокористування. 2020. № 6. С. 5–17.  
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22. Богатко Н. М. Санітарно-гігієнічний стан холодильних камер та 

об’єктів за зберігання м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва 

та обігу. Науковий вісник Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. 2020. Т. 22. 
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23. Богатко Н. М., Ложкіна О. В., Меженський А. О., Купневська М. В. 

Мікроструктурна характеристика яловичини за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами. Наукові доповіді Національного університету 

біоресурсів і природокористування України. 2020. № 5 (87). 
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(Здобувачем вивчено мікроструктурну характеристику яловичини за 

оброблення мийно-дезінфікуючими засобами). 

24. Богатко Н. М. Ідентифікація м’яса забійних тварин за експресними 

методиками. Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 

2020. № 5. С. 11−17.  

25. Богатко Н. М., Мазур Т. Г., Богатко А. Ф. Ідентифікація м’яса 

забійних тварин щодо придатності до споживання за розробленими 

методиками. Theoretical and Applied Veterinary Medicine. 2021. Vol. 9 (1). C. 

10−17. (Здобувачем проведено дослідження щодо визначення придатності до 

споживання за розробленими методиками за наявністю ферменту 

пероксидази в м’ясі, удосконаленої формольної реакції та виявлення 

обсіменіння м’яса мікроорганізмами, здійснено їх аналіз та підготовлено 

матеріали до друку). 

26. Богатко Н.М. Застосування комплексної системи державного ризик-

орієнтованого контролю м’яса забійних тварин на потужностях з їх 

виробництва та обігу за виявлення хімічних небезпечних чинників. 

Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування. 2021. № 7.     
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Статті у науковому виданні іншої держави 

 

27. Богатко Н. М. Критерии оценки безопасности и качества мяса 

убойных животных при информативных показателях свежести жира 

животного происхождения. Актуальные проблемы интенсивного развития 

животноводства. 2019. Вып. 22. Ч. 2. С. 132−139.  

 

Патенти України на корисну модель 

 

28. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Богатко Д. Л., Пашкіна А. Ф. 

Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки 

формаліном: патент на корисну модель № 81943 Україна. МПК G01N 33/12. 

Заявник і патентовласник Білоцерківський національний аграрний 

університет. № u 2013 02270; заявлено 25.02.2013; опубліковано 10.07.2013. 

Бюл. № 13. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо 

виявлення фальсифікації м’яса розчином формальдегіду, узагальнено 

результати та підготовлено матеріал до патентування). 

29. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Богатко Д. Л., Пашкіна А. Ф. 

Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки 

хлором: патент на корисну модель № 81944 Україна. МПК G01N 33/12. 

Заявник і патентовласник Білоцерківський національний аграрний 

університет. № u 2013 02271; заявлено 25.02.2013; опубліковано 10.07.2013. 

Бюл. № 13. (Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо 

виявлення фальсифікації м’яса розчином хлораміну, узагальнено результати 

та підготовлено матеріал до патентування). 

30. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Богатко Д. Л., Пашкіна А. Ф. 

Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та птиці за обробки 

пероксидом водню: патент на корисну модель № 81945 Україна.                

МПК G01N 33/12. Заявник і патентовласник Білоцерківський національний 

аграрний університет. № u 2013 02273; заявлено 25.02.2013; опубліковано 
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10.07.2013. Бюл. № 13. (Здобувачем проведено експериментальні 

дослідження щодо виявлення фальсифікації м’яса розчином гідрогену 

пероксиду, узагальнено результати та підготовлено матеріал до 

патентування). 

31. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Сердюков Я. К. Букалова Н. В., 

Богатко Д. Л., Богатко А. Ф. Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних 

тварин та птиці за обробки оцтовою кислотою: патент на корисну модель 

№102019 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і патентовласник 

Білоцерківський національний аграрний університет. № u 2015 03749; 

заявлено 21.04.2015; опубліковано 12.10.2015. Бюл. № 19. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження щодо виявлення фальсифікації 

м’яса розчином оцтової кислоти, узагальнено результати та підготовлено 

матеріал до патентування). 

32. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Сердюков Я. К. Букалова Н. В., 

Богатко Д. Л., Богатко А. Ф. Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних 

тварин та птиці за обробки розчином калію перманганатом: патент на 

корисну модель № 102020 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і 

патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет.           

№ u 2015 03750; заявлено 21.04.2015; опубліковано 12.10.2015. Бюл. № 19. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо виявлення 

фальсифікації м’яса розчином калію перманганатом, узагальнено 

результати та підготовлено матеріал до патентування). 

33. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Сердюков Я. К., Богатко Л. М., 

Богатко А.Ф. Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та 

птиці за обробки лужними дезінфікуючими засобами: патент на корисну 

модель № 116830 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і патентовласник 

Білоцерківський національний аграрний університет. № u 2016 12242; 

заявлено 02.12.2016; опубліковано 12.06.2017. Бюл. № 11. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження щодо виявлення фальсифікації 
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м’яса лужними дезінфікуючими засобами, узагальнено результати та 

підготовлено матеріал до патентування). 

34. Богатко Н. М., Мельник А. Ю., Сердюков Я. К., Богатко Л. М., 

Богатко А. Ф. Спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин та 

птиці за обробки лужними миючими засобами: патент на корисну модель     

№ 116831 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і патентовласник 

Білоцерківський національний аграрний університет. № u 2016 12243; 

заявлено 02.12.2016; опубліковано 12.06.2017. Бюл. № 11. (Здобувачем 

проведено експериментальні дослідження щодо виявлення фальсифікації 

м’яса лужними миючими засобами, узагальнено результати та підготовлено 

матеріал до патентування). 

35. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Яценко І. В. Спосіб визначення 

фальсифікації м’яса забійних тварин, птиці, кролів за обробки 

гідрокарбонатом натрію із застосуванням хромового темно-синього: патент 

на корисну модель № 132813 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і 

патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет.            

№ u 2018 10106; заявлено 10.10.20184; опубліковано 11.03.2019. Бюл. № 5. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо виявлення 

фальсифікації м’яса розчином натрію гідрокарбонатом, узагальнено 

результати та підготовлено матеріал до патентування). 

36. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Яценко І. В. Спосіб визначення 

фальсифікації м’яса забійних тварин, птиці, кролів за обробки лужними 

дезінфікуючими засобами із застосуванням хромового темно-синього: патент 

на корисну модель № 132814 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і 

патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет.           

№ u 2018 10108; заявлено 10.10.2018; опубліковано 11.03.2019. Бюл. № 5. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо виявлення 

фальсифікації м’яса лужними дезінфікуючими засобами, узагальнено 

результати та підготовлено матеріал до патентування). 
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37. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Яценко І. В. Спосіб визначення 

фальсифікації м’яса забійних тварин, птиці, кролів за обробки лужними 

мийними засобами із застосуванням бромкрезолового зеленого: патент на 

корисну модель № 132815 Україна. МПК G01N 33/12. Заявник і 

патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет.           

№ u 2018 10109; заявлено 10.10.2018; опубліковано 11.03.2019. Бюл. № 5. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо виявлення 

фальсифікації м’яса лужними мийними засобами із застосуванням 

бромкрезолового зеленого, узагальнено результати та підготовлено 

матеріал до патентування). 

38. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Яценко І. В., Богатко Л. М., Сахнюк 

Н.І. Спосіб визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження 

експресним методом з реактивом Неслера: патент на корисну модель 

№135716 Україна. МПК G01N 33/12, G01N 1/28, G01N 33/03. Заявник і 

патентовласник Білоцерківський національний аграрний університет.           

№ u 2019 01578; заявлено 18.02.2019; опубліковано 10.07.2019. Бюл. № 13. 

(Здобувачем проведено експериментальні дослідження щодо виязначення 

свіжості жирів тваринного походження на предметному скельці при 

застосуванні реактиву Неслера, узагальнено результати та підготовлено 

матеріал до патентування). 

39. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Савчук Г. В., Яценко І. В., Богатко Л. 

М. Спосіб визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження за 

вмістом альдегідів: патент на корисну модель № 135718 Україна. МПК G01N 

33/12, G01N 1/28, G01N 33/03. Заявник і патентовласник Білоцерківський 

національний аграрний університет. № u 2019 01581; заявлено 18.02.2019; 

опубліковано 10.07.2019. Бюл. № 13. (Здобувачем проведено 

експериментальні дослідження щодо виязначення свіжості жирів 

тваринного походження за вмістом альдегідів, узагальнено результати та 

підготовлено матеріал до патентування). 
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40. Богатко Н. М., Фотіна Т. І., Савчук Г. В., Яценко І. В., Богатко 

Л.М. Спосіб визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження: 

патент на корисну модель № 135719 Україна. МПК G01N 33/12, G01N 1/28, 

G01N 33/03. Заявник і патентовласник Білоцерківський національний 

аграрний університет. № u 2019 01583; заявлено 18.02.2019; опубліковано 

10.07.2019. Бюл. № 13. (Здобувачем проведено експериментальні 

дослідження щодо виязначення свіжості жирів тваринного походження 

пробірковим методом за використання реактиву Неслера, узагальнено 

результати та підготовлено матеріал до патентування). 

 

Підручник 

41. Яценко І. В., Богатко Н. М., Букалова Н. В., Бібен І. А., Фотіна Т. І., 

Бусол Л. В., Родіонова К. О., Зажарська Н. М., Забарна І. В., Бінкевич В. Я. 

Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин: 

підручник (енциклопедичний курс). За редакцією І. В. Яценка, Н. М. Богатко, 

І. А. Бібена. Дніпро, 2019. 1200 с. (Здобувачем підготовлено матеріали 

розділів до друку: 5 «Гігієна та ветеринарно-санітарні вимоги до 

м’ясопереробних підприємств; 23 «Застосування системи НАССР на 

потужностях з первинної переробки забійних тварин; 24 «Засади 

державного регулювання у сфері контролю первинної переробки забійних 

тварин). 

Науково-практичні рекомендації 

42. Богатко Н.М. Визначення критеріїв безпечності та якості м’яса 

забійних тварин та м’ясопродуктів за розробленими експресними 

методиками: науково-практичні рекомендації для слухачів ІПНКСВМ – 

лікарів ветеринарної медицини та здобувачів освіти за галуззю знань 21 

«Ветеринарна медицина» спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» освітнього рівня «Магістр». Біла Церква, 2019. 53 с. (Розглянуто 

та рекомендовано Вченою радою Білоцерківського національного аграрного 

університету, протокол №4 від 13.03.2019 р. та затверджено Науково-
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методичною Радою Державної Установи «Науково-методичного центру 

вищої та фахової передвищої освіти» МОН України, протокол №3 від 

27.05.2019 р.) 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

БГКП − бактерії групи кишкової паличи 

ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я  

ЄС – Європейський Союз 

КУО – колонієутворювальні одиниці 

МАФАнМ – мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми 

НАССР – (Hazard Analysis and Critical Control Point), система аналізу ризиків, 

небезпечних факторів і контролю критичних точок 

VACCP – (Vulnerability Assessment Critical Control Point), система 

попередження економічно мотивованого шахрайства з харчовими 

продуктами 

ТACCP – (Threat Assessment Critical Control Point), система попередження 

шкідливих загроз харчовим продуктам 

GMP – (Good Manufacturing Practice), належна виробнича практика 

GHP – (Good Hygienic Practice), належна гігієнічна практика 

GLP – (Good Laboratory Practice), належна лабораторна практика 

GАP – (Good Agricultural Practice), належна сільськогосподарська практика 

RASFF – (Rapid Alert System for Food and Feed), система швидкого 

оповіщення про харчові продукти та корми 

САС – (Codex Alimentarius Commission), Комісія Кодексу Аліментаріус 

КТУ – критична точка управління 

ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю 

НЖК – насичені жирні кислоти 

ННЖК – ненасичені жирні кислоти 

МНЖК – мононенасичені жирні кислоти 

ПНЖК – Поліненасичені жирні кислоти 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Засади ринкової економіки, орієнтація на 

входження України до Європейського Союзу та інтеграція агропромислового 

виробництва країни у відповідні Європейські структури вимагають 

виробництва безпечного та якісного м’яса забійних тварин за дотримання 

вимог чинного законодавства [266, 267, 393]. Останнє охоплює ланцюг від 

первинного виробництва до кінцевого споживання, на якому здійснюються 

ключові перевірки гігієнічних вимог на кожній стадії, а також обовʼязкове 

запровадження системи НАССР. 

Згідно з вимогами Регламентів ЄС № 625/2017, № 1381/2019 виконання 

державного контролю, що скерований на перевірку дотримання харчового 

законодавства, передбачає прозорість і стійкість оцінки ризику у харчовому 

ланцюзі. Під час здійснення державного контролю, який повинен бути 

заснований на аналітичних, випробуваних методиках та направлений на 

виявлення небезпечних факторів, в тому числі економічно вмотивованого 

шахрайства з харчовими продуктами, є потреба у використанні нових 

експресних методик [227, 285].  

Необхідно зазначити, що сире мʼясо може легко зазнавати псування, 

чим становить значний ризик для споживачів. Факторами, що впливають на 

процес псування мʼяса можуть бути як самі тварини, які неправильно 

підготовлені до забою, так і процеси їх первинної переробки, зберігання, 

транспортування тощо.  

З метою приховування ознак псування мʼяса забійних тварин окремі 

оператори ринку здійснюють його обробку різними хімічними засобами, 

здатними знизити інтенсивність неприємного запаху, поліпшити товарний 

вигляд та подовжити термін реалізації. У звʼязку з цим ризик-орієнтований 

підхід під час як внутрішнього, так і державного контролю має враховувати 

визначені небезпечні хімічні фактори, пов’язані з харчовими продуктами 

[383, 421].  
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Питання розроблення і застосування експресних методик дослідження 

безпечності та якості м’яса забійних тварин були предметом розгляду як 

вітчизняних, так і зарубіжних вчених [307, 171, 350, 119, 270, 355], проте 

окремі з них є суперечливими та не знайшли застосування за виробництва й 

обігу мʼяса. 

Крім того, для запобігання виникнення небезпечних хімічних факторів 

та аналізу ризиків оцінювання санітарно-гігієнічного стану потужностей за 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин необхідно контролювати та 

дотримуватися вимог поводження з окремими хімічними засобами, які 

можуть завдати шкоду здоров’ю споживачів, згідно з вимогами Регламентів 

Європейського Парламенту та Ради (ЄC), 470/2009, 37/2010, 1169/2011, 

648/2004, Директив Ради 88/320/ЄС, 96/23/ЄС та Технічного Регламенту 

мийних засобів [226, 224, 233, 228, 130, 131, 248, 147, 155]. 

Оцінювання мікробіологічного небезпечного фактору та дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог на потужностях з виробництва та обігу харчових 

продуктів відповідно до міжнародних вимог за упровадження систем 

простежуваності, НАССР, VACCP, TACCP є актуальними у глобальному 

масштабі [322, 374, 7, 235, 375, 246]. 

Отже, науково-експериментальне обґрунтування застосування 

експресних методик виявлення окремих хімічних небезпечних факторів м’яса 

забійних тварин для оцінки його безпечності та якості, а також 

мікробіологічних критеріїв безпечності м’яса забійних тварин за їх 

виробництва та обігу у разі виявлення Listeria monocytogenes, Salmonella, 

Sthaphylococcus aureus, мікробіологічних критеріїв гігієни технологічних 

процесів м’яса, встановлення видової належності, вікової відповідності й 

придатності до споживання м’яса належить до найактуальніших наукових 

завдань, що й обумовило напрям виконаної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в Сумському національному аграрному 

університеті відповідно до науково-дослідної тематики кафедри 
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ветеринарно-санітарної експертизи, мікробіології, зоогігієни та якості і 

безпеки продуктів тваринництва, а саме: «Система моніторингу методів 

контролю та ветеринарно-санітарних заходів щодо якості й безпеки продукції 

тваринництва при хворобах заразної етіології» (номер державної реєстрації 

0114U005551, 2014−2019 рр.) та науково-дослідної роботи Тематичного 

плану науково-дослідних робіт науково-дослідних установ судових експертиз 

Міністерства юстиції України Національного наукового центру «Інституту 

судових експертиз імені заслуженого професора М. С. Бокаріуса» за темою 

«Розробка методики комплексного експертного дослідження м’яса та 

м’ясних продуктів» (номер державної реєстрації 0118U004608, 2018–2020 

рр.), яка виконувалася спільно в Інституті біохімії імені О.В. Палладіна НАН 

України та Білоцерківському національному аграрному університеті.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертації – теоретично та 

експериментально обґрунтувати застосування експресних методик виявлення 

хімічних небезпечних факторів м’яса забійних тварин, встановити критерії 

оцінки безпечності та якості м’яса забійних тварин, жирів тваринного 

походження, а також мікробіологічні критерії безпечності і гігієни 

технологічних процесів. 

Для реалізації мети було заплановано виконати такі завдання:  

− провести дослідження хімічних небезпечних факторів м’яса забійних 

тварин (яловичини, свинини, баранини, козлятини) на потужностях з 

виробництва, зберігання (оптові бази) та реалізації (супермаркети, 

агропродовольчі ринки);  

– встановити безпечність та якість м’яса забійних тварин (свіжого, 

охолодженого, примороженого і замороженого) під час виробництва та обігу 

у випадку оброблення хімічними засобами з використанням розроблених 

експресних методик; 

− дослідити вплив хімічних небезпечних факторів на хімічні показники, 

амінокислотний, жирнокислотний склад яловичини, свинини, баранини, 

козлятини під час виробництва та обігу; 
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− визначити токсичність та біологічну цінність м’яса забійних тварин, 

обробленого хімічними засобами на потужностях з виробництва та обігу за 

допомогою інфузорії Tetrachymena pyriformis;  

− провести мікроструктурний аналіз м’яса забійних тварин свіжого, 

сумнівної свіжості та обробленого деякими хімічними засобами; 

– встановити критерії безпечності та якості м’яса забійних тварин за 

показниками свіжості жирів тваринного походження (яловичого, свинячого, 

баранячого, козиного) із застосуванням розроблених експресних методик; 

− дослідити санітарно-гігієнічний стан холодильних камер за різних 

температурних режимів та об’єктів у разі зберігання та реалізації м’яса 

забійних тварин на потужностях з їх виробництва та обігу; 

− встановити мікробіологічні критерії безпечності м’яса забійних 

тварин під час виробництва та обігу у разі виявлення бактерій роду 

Salmonella, видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus; 

− встановити мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів 

м’яса забійних тварин перед закладанням на холодильне 

зберігання/реалізацію за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів, 

Enterobacteriaceae на потужностях з виробництва та обігу; 

− ідентифікувати м’ясо забійних тварин (яловичини, свинини, 

баранини, козлятини) за встановлення видової належності, вікової 

відповідності й придатності до споживання; 

− ідентифікувати м’ясні фарші за показниками якості та безпечності за 

допомогою розроблених експресних методик; 

− встановити критерії оцінки ступеня хімічного небезпечного фактора 

за провадження діяльності потужностей з виробництва та обігу м’яса 

забійних тварин та визначити періодичність здійснення планових заходів 

державного контролю потужностей у сфері безпечності та окремих 

показників якості м’яса забійних тварин та у сфері ветеринарної медицини 

щодо виявлення окремих хімічних небезпечних факторів; 
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− розробити та впровадити комплексну систему ризик-орієнтованого 

контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях з 

виробництва та обігу за виявлення хімічних небезпечних факторів, 

встановлення мікробіологічних критеріїв та ідентифікації м’яса за видовою 

належностю, віковою відповідністю й придатністю до споживання за 

застосування експресних методик на основі системних підходів 

простежуваності, VACCP і ТАССР. 

Об’єкт дослідження – безпечність та якість м’яса забійних тварин, 

жирів тваринного походження, м’ясних фаршів за застосування експресних 

методик. 

Предмет дослідження – окремі хімічні небезпечні фактори, зміни 

хімічних, мікробіологічних, токсико-біологічних, морфологічних показників 

м’яса у разі оброблення окремими хімічними небезпечними засобами; 

мікробіологічні критерії безпечності м’яса, санітарно-гігієнічні показники 

холодильних камер, мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів, 

розроблення експресних методик виявлення якості жирів та удосконалення 

методик придатності до споживання м’яса. 

Методи дослідження: органолептичні (визначення кольору, запаху, 

консистенції м’яса, проба варіння); фізичні (температура, відносна вологість 

у холодильних камерах); хімічні: для визначення свіжості м’яса (реакція з 

купруму сульфатом, уміст аміно-аміачного азоту, кількість летких жирних 

кислот, величина рН, фотометричний метод); визначення кислотного та 

пероксидного чисел жиру, числа омилення, продуктів окиснення, альдегідів; 

для визначення м’яса, отриманого від здорових тварин (реакція на 

пероксидазу, формольна реакція); для визначення якості м’яса (масові частки 

вологи, сухої речовини, жиру, білка, золи, вміст вуглеводів, енергетична 

цінність (калорійність); визначення вмісту пігментів, інтенсивності кольору 

м’яса фотометричними методами, вмісту еластину; жирнокислотний і 

амінокислотний склад); для виявлення хімічного небезпечного фактору, а 

саме розчинів формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, 
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оцтової кислоти, калію перманганату, натрію гідрокарбонату та мийно-

дезінфікуючих засобів з лужними властивостями; для встановлення 

фальсифікації м’ясного фаршу крохмалем; мікроскопічні (оцінювання 

ступеня обсіменіння м’яса мікроорганізмами); гістологічні (мікроструктурні 

зміни за фальсифікації м’яса; мікроструктурне виявлення бактерій); 

мікробіологічні (визначення санітарно-показових мікроорганізмів на об’єктах 

потужностей: титр бактерій роду Еcherichia, виду Staphуlococcus aureus) та 

патогенних (бактерій роду Salmonella, виду Listeria monocytogenes); 

визначення плісеневих грибів, в тому числі кладоспоріїв (Cladosporium 

herbarum); вміст МАФАнМ у м’ясі забійних тварин; гігієнічні критерії 

технологічного процесу для м’яса забійних тварин за кількістю колоній 

аеробних мікроорганізмів, Еnterobacteriaceae; токсико-біологічні 

(визначення токсичності та біологічної цінності м’яса за допомогою тест-

об’єкту Tetrachimena pyriformis); статистичні (обробка цифрових показників 

результатів досліджень та оцінка їх достовірності за критерієм Стьюдента). 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше теоретично та 

експериментально обґрунтовано застосування розроблених експресних 

методик виявлення окремих хімічних небезпечних засобів, зокрема, розчинів 

формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтової кислоти, 

калію перманганату, натрію гідрокарбонату, мийно-дезінфікуючих засобів з 

лужними властивостями, а також ідентифікації м’яса за видовою належністю, 

віковою відповідністю та придатністю до споживання на потужностях з їх 

виробництва та обігу (оптових базах, супермаркетах, агропродовольчих 

ринках). Достовірність показників експресних методик виявлення хімічних 

небезпечних засобів у випробуваннях становило 99,4–99,9 % та чутливість 

виявлення від 0,025 % до 5,1 %. 

Вперше встановлено вплив окремих хімічних засобів на 

органолептичні, хімічні, мікробіологічні, токсико-біологічні, морфологічні 

показники м’яса забійних тварин, а також на його амінокислотний і 

жирнокислотний склад, споживчу цінність. Вперше розроблено та 
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застосовано експресні якісні та кількісна методики виявлення свіжості жирів 

тваринного походження за різних термінів зберігання за використання 

реактиву Неслера, вмісту альдегідів та числа омилення, достовірність у 

випробуваннях яких становила, відповідно 99,9 та 99,5 %. Також вперше 

розроблено та застосовано експресні фотометричні методи ідентифікації 

м’яса забійних тварин щодо встановлення видової належності та вікової 

відповідності за інтенсивністю кольору м’язової тканини, визначенням 

пігментів, еластину, мікроструктурного виявлення бактерій; 

бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння м’яса забійних тварин 

мікроорганізмами та встановлення придатності до споживання м’яса, які 

мали достовірність результатів у 98,5−99,9 %.  

Встановлено санітарно-мікробіологічні показники холодильних камер, 

поверхонь та інструментів, які використовуються для обробки та зберігання 

м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та обігу, а також 

бактеріальне обсіменіння м’яса забійних тварин в його кінцевий 

нормативний термін зберігання.  

Вперше було встановлено мікробіологічні критерії безпечності м’яса 

забійних тварин під час виробництва та обігу за удосконаленими 

горизонтальними методами виявлення бактерій роду Salmonella та видів 

Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus. Встановлені мікробіологічні 

критерії гігієни технологічних процесів м’яса забійних тварин перед 

закладкою на холодильне зберігання/реалізацію за кількістю колоній 

аеробних мікроорганізмів, Enterobacteriaceae. 

Вперше розроблено та застосовано комплексну систему ризик-

орієнтованого контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин на 

потужностях з їх виробництва та обігу у разі виявлення хімічних 

небезпечних факторів, мікробіологічних критеріїв та ідентифікації м’яса за 

видовою належністю, віковою відповідністю й придатністю до споживання 

за застосування розроблених експресних методик під час встановлення 

критеріїв оцінки ступеня ризику за провадження діяльності потужностей на 
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основі системних підходів простежуваності, VACCP – попередження 

економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами, ТАССР – 

попередження шкідливих загроз харчовим продуктам. 

Наукову новизну досліджень підтверджена 13 патентами України на 

корисні моделі. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано 

експресні методики виявлення хімічних небезпечних факторів м’яса забійних 

тварин, встановлено критерії оцінки безпечності та якості м’яса забійних 

тварин за показниками свіжості жирів тваринного походження, 

мікробіологічні критерії безпечності у разі виявлення бактерій роду 

Salmonella, видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus та 

мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів м’яса забійних 

тварин перед закладкою на холодильне зберігання/реалізацію, а також 

запропоновані методики встановлення м’яса за видовою належністю, 

віковою відповідністю й придатністю до споживання на потужностях різних 

типів на основі системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР за 

встановлення категоризації потужностей з виробництва та обігу м’яса 

забійних тварин у сфері безпечності та окремих показників якості м’яса, а 

також у сфері ветеринарної медицини і визначена періодичність здійснення 

планових заходів державного контролю потужностей. 

 З цією метою розроблено, запропоновано та впроваджено у 

виробництво три науково-практичні рекомендації: «Визначення критеріїв 

безпечності та якості м’яса забійних тварин та м’ясопродуктів за 

розробленими експресними методиками»; «Контроль безпечності м’яса 

забійних тварин при встановленні фальсифікації за експресними 

методиками», «Ідентифікація м’яса забійних тварин за розробленими 

експресними методиками», які затверджено науково-методичною радою 

Державної установи «Науково-методичного центру вищої та фахової 

передвищої освіти» (протокол №3 від 27.05.2019 р.) та підручник «Гігієна і 

експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин», який 
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затверджено науково-методичною радою Державної установи «Науково-

методичного центру вищої та фахової передвищої освіти» (протокол №1 від 

11.01.2019 р.) 

Наукові розробки впроваджено на потужностях з виробництва та обігу, 

в Центральній випробувальній державній лабораторії 

Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві, Державному 

науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-

санітарної експертизи; в регіональних та міжрайонних державних 

лабораторій Дерпродспоживслужби та головних управліннях 

Держпродспоживслужби в Київській, Сумській, Полтавській, Миколаївській, 

Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Вінницькій, Кіровоградській, 

Херсонській, Луганській областях.  

Результати експериментальних досліджень використовуються у 

науково-дослідній роботі та навчальному процесі на кафедрах: ветеринарно-

санітарної експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної 

анатомії імені Й. С. Загаєвського Білоцерківського національного аграрного 

університету; ветеринарно-санітарної експертизи та судової ветеринарної 

медицини Харківської державної зооветеринарної академії; ветеринарно-

санітарного інспектування Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького; 

паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни Поліського 

національного університету; паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи; інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки 

Полтавської державної аграрної академії; ветеринарної гігієни, санітарії і 

експертизи Одеського державного аграрного університету; інфекційних та 

інвазійних хвороб Подільського державного аграрно-технічного 

університету; паразитології та ветеринарно-санітарної 

експертизи Дніпровського державного аграрно-економічного університету. 

Особистий внесок здобувача. Автором самостійно проведено 

патентний пошук, огляд літератури з обраної теми, розроблено програму і 



45 
 

етапи наукових досліджень, сформульовано мету і завдання. Також 

здобувачем відпрацьовано методики експериментальних досліджень; 

проведено виробничі і лабораторні досліди, розроблено комплексну систему 

ризик-орієнтованого контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин 

на потужностях з виробництва та обігу, проаналізовано та узагальнено 

отримані наукові результати, написано статті, оформлено патенти, проведено 

статистичну обробку цифрового матеріалу і написано дисертацію. За участю 

наукового консультанта здійснено узагальнення результатів досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

представлено на: державній науково-практичній конференції «Аграрна наука 

– виробництву: Сучасні проблеми ветеринарної медицини» (м. Біла Церква, 

2012 р.); ХI науково-практичній конференції професорсько-викладацького 

складу, наукових співробітників і аспірантів Навчально-наукового інституту 

ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва (м. Київ, 

2012 р.); науково-практичній конференції, присвяченій 90-річчю ректора      

С. В. Стояновського «Інноваційність сучасного  аграрного виробництва»     

(м. Львів, 2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

екологічні аспекти ветеринарної медицини» (м. Житомир, 2012 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

ветеринарної медицини в Україні» (м.Полтава, 2012 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Основні напрями забезпечення 

ветеринарного благополуччя» (м. Біла Церква, 2014 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Стратегічні напрями розвитку 

тваринництва в Україні у контексті національної продовольчої безпеки»,    

(м. Біла Церква, 2014 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Роль науки у вирішенні актуальних проблем сучасної ветеринарної науки 

(м. Полтава, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції 

тваринництва» (м. Київ, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інновації у ветеринарну освіту та науку ХХІ століття» (м. Київ, 
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2015 р.); науково-практичній конференції Харківської державної 

зооветеринарної академії «Проблеми, новітні здобутки та перспективи 

розвитку ветеринарної медицини (м. Харків, 2015 р.); семінарі-тренінгу 

«Актуальні проблеми виробництва та обігу безпечної і якісної продукції 

тваринництва, шляхи їх вирішення» (м. Київ, 2016 р.); навчально-методичній 

конференції науково-педагогічних працівників Харківської державної 

зооветеринарної академії «Проблеми, новітні здобутки та перспективи 

розвитку ветеринарної медицини (м. Харків, 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Роль аграрних закладів у розвитку малих форм 

господарювання як фактора соціально-економічної стабільності сільських 

територій та само занятості населення» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Епізоотологія, здоров᾽я та добробут 

тварин» (м. Київ, 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Актуальні проблеми ветеринарної медицини» (м. Київ, 2017 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції за участю FAO «Кліматичні 

зміни та сільське господарство. Виклики для аграрної науки і освіти»           

(м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Ключові 

питання освіти та науки: перспективи розвитку для України та Польщі        

(м. Стальова Воля, Республіка Польща, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Основні напрями забезпечення ветеринарного 

благополуччя» (м. Біла Церква, 2018 р.); науково-практичній в рамках 11 

Міжнародної виставки LABCOMPLEX «Впровадження системи НАССР – 

основа якості і безпеки харчової продукції» (м. Київ, 2018 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Органічне агровиробництво: освіта і 

наука» (м. Київ, 2018 р.); практичному семінарі-тренінгу «Впровадження 

системи НАССР на підприємствах харчової галузі України – забезпечення 

безпечності харчових продуктів» (м. Київ, 2018 р.); науково-практичному 

семінарі «Безпечність та якість харчових продуктів у системі громадського 

здоров’я» (м. Біла Церква, 2018 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «International Trends in Scitnce and Technology» (м. Варшава, 
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Республіка Польща, 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Аграрна наука та освіта в умовах інтеграції» (м. Кам᾽янець-Подільський, 

2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Аграрна наука та 

освіта в умовах євроінтеграції» (м. Кам᾽янець-Подільський, 2019 р.); ХІХ 

Центральноєвропейському конгресі з баріатрії «Ветеринарна медицина у 

забезпеченні здоров᾽я жуйних тварин» (м. Львів, 2019 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Natural sciences: history, the present time, the 

future, EU experience» (Влоцлавек, Республіка Польща, 2019 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній конференції, присвяченій 100-річчю 

факультету ветеринарної медицини «Сучасні тенденції ветеринарної освіти 

та науки» (м. Київ, 2019 р.); ІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Органічне виробництво: освіта і наука» (м. Київ, 2019 р.); VII 

Міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційний розвиток 

харчової індустрії (м. Київ, 2020 р.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Освітньо-наукові аспекти контролю інфекційних хвороб тварин 

в Україні» (м. Київ, 2019 р.); ІV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Dynamics of the development of world science» (м. Ванкувер, 

Канадa, 2020 р.); І Міжнародній науково-практичній конференції «Eurasian 

scientific congress» (м. Барселона, Іспанія, 2020 р.); Звітній науково-

практичній конференції Луганського національного аграрного університету 

(м. Харків, 2020 р.); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Innovative development of science and education» (м. Афіни, Греція, 2020 р.); 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Сучасні проблеми 

біобезпеки Україні» (м. Полтава, 2020 р.); V Міжнародній науково-

практичній конференції «Topical issues of the development of modern science» 

(м. Софія, Болгарія, 2020 р.); V Міжнародній науково-практичній конференції 

«Dynamics of the development of world science» (м. Ванкувер, Канадa, 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції в рамках ІV міжнародного 

«Конгресу Органічна Україна 2020» (м. Київ, 2020 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції в оnline режимі «Впровадження системи 
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НАССР в Україні. Актуальні питання науки і практики (м. Київ, 2020 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Органічне виробництво і 

продовольча безпека» (м. Житомир, 2020 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Впровадження системи НАССР в Україні. 

Актуальні питання науки і практики (м. Київ, 2020 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Modern science: problems and innovations» (м. 

Стокгольм, Швеція, 2020 р.); науково-практичні конференції «Актуальні 

проблеми ветеринарної медицини (м. Харків, 2020 р.). 

Публікація. За матеріалами дисертації опубліковано 65 наукових, з 

яких 2 розділи у колективних монографіях, 24 статей у наукових фахових 

виданнях, у тому числі включених до міжнародних наукометричних баз 

даних, стаття у науковому виданні іншої держави, 13 патентів України на 

корисну модель, 3 науково-практичних рекомендацій, підручник, 21 теза 

наукових доповідей. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 497 сторінках. 

Вона складається з анотацій, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів 

досліджень, результатів досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних 

джерел, додатків. Роботу ілюстровано 86 таблицями та 33 рисунками. Список 

використаної літератури налічує 428 джерел, з яких 159 латиницею.  
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Державний контроль м’яса забійних тварин на потужностях з 

виробництва та обігу  

 

У Законі України «Про м’ясо та м’ясні продукти» регламентовано 

державне регулювання показників безпеки і якості м’яса, м’ясної сировини 

та м’ясних продуктів, що проводиться шляхом встановлення нормативних 

показників відповідно до нормативно-правових актів, національних 

стандартів. Маркування м’яса має здійснюватися з урахуванням вимог 

законодавства для того, щоб можна було ідентифікувати м’ясо забійних 

тварин різних видів. Неякісне м’ясо забійних тварин, яке неможливо 

повернути в обіг, має бути утилізованим або знищеним згідно вимог 

законодавства. Реалізовувати м’ясо дозволяється за відповідного маркування 

та наявності супровідних документів, що підтверджують безпечність та 

якість цієї  продукції відповідно до законодавства. Оператори ринку мають 

забезпечувати ризик-орієнтований контроль безпечності та якості продукції у 

процесі її виробництва, зберігання, транспортування й реалізації [211]. 

Для досягнення високого рівня захисту здоров’я споживачів і для 

здійсненя гарантії на їх право отримання інформації необхідно забезпечити 

операторами ринків належне маркування харчових продуктів [233, 215]. 

Продовольча безпека України зумовлена виробництвом достатньої 

кількості безпечних, екологічно нешкідливих, повноцінних продуктів 

харчування тваринного походження, серед яких і м’ясна продукція [13, 121].  

За даними Державної служби статистики кількість 

сільськогосподарських тварин на підприємствах та у приватних 

господарствах України на 1 травня 2020 р. знижувалась, а саме у 

господарствах усіх категорій: великої рогатої худоби – 3449 тис. голів, що на 

7,25 % менше порівняно з 2019 р. (3699 тис.), свиней – 5755 тис. голів, що на 
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6,60 % менше порівняно з 2019 р. (6135 тис.), овець та кіз – 1469 тис. голів, 

що на 7,15 % менше порівняно з 2019 р. (1574 тис.); на підприємствах: 

великої рогатої худоби – 1031 тис. голів, що на 10,0 % менше порівняно з 

2019 р. (1134 тис.), свиней – 3364 тис. голів, що на 4,43 % менше порівняно з 

2019 р. (3513 тис.), овець та кіз – 171 тис. голів, що на 7,54 % менше 

порівняно з 2019 р. (201 тис.); у господарствах населення: великої рогатої 

худоби – 2418 тис. голів, що на 6,08 % менше порівняно з 2019 р. (2565 тис.), 

свиней – 2391 тис. голів, що на 9,66 % менше порівняно з 2019 р. (2622 тис.), 

овець та кіз – 1298 тис. голів, що на 5,78 % менше порівняно з 2019 р. (1373 

тис.). Тому для збільшення потенціалу кількості сільськогосподарських 

тварин Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України в травні 2020 року схвалило зміни до постанови Кабміну України 

№107 щодо державної підтримки в галузі тваринництва, в цілому 

представникам переробної галузі та власникам тварин заплановано виділити 

кошти в розмірі близько 1 млрд гривень [128]. 

 У багатьох країнах світу м’ясо, м’ясопродукти, жири тваринного 

походження є основними об’єктами харчової промисловості [4]. В Україні 

діють Закони та підзаконні нормативно-правові акти, нормативні документи, 

що визначають основні правові й організаційні засади забезпечення 

безпечності й якості харчових продуктів за державного ризик-орієнтованого 

контролю на всьому харчовому ланцюзі – на усіх етапах виробництва, 

транспортування, приймання, зберігання і реалізації [212, 213, 220].  

У зв’язку із перспективою входження України до ЄС, необхідно 

послідовно здійснювати заходи щодо переходу до міжнародних вимог 

ветеринарно-санітарного контролю продукції тваринного походження [218]. 

Відповідно до Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС 

№178/2002, забезпечення високого рівня захисту життя та здоров’я людини є 

основною метою харчового законодавства ЄС [225]. Заключення договору 

України та ЄС щодо міжнародної торгівлі харчовими продуктами загострив 

питання щодо ефективності виробництва жирової продукції вітчизняними 
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товаровиробниками і вимагає значних зусиль для забезпечення 

конкурентоспроможності галузі на внутрішньому і зовнішньому ринках [87].  

Забезпечення населення високоякісними та безпечними харчовими 

продуктами, зокрема м’ясом забійних тварин – яловичиною, свининою, 

бараниною, козлятиною, вимагає здійснення фахівцями ветеринарної 

медицини належного державного ризик-орієнтованого контролю за 

принципами пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини 

перед будь-якими іншими інтересами та цілями у сфері діяльності операторів 

ринку. Орієнтований державний контроль ґрунтується на об’єктивності, 

неупередженості, відкритості, прозорості, плановості та систематичності 

[205, 216].  

А державний контроль має здійснюватися за принципом пріоритетності 

безпеки у питаннях життя і здоров’я людини перед будь-якими іншими 

інтересами та цілями у сфері господарської діяльності [415, 371, 217].  

Одним із завдань Національної комісії з Кодексу Аліментаріус є 

розроблення санітарних заходів з метою встановлення і проведення аналізу 

небезпечних факторів, в тому числі хімічних, які можуть створити небезпечні 

харчові продукти для здоров’я людини, та визначення обов’язкових 

параметрів безпечності, а також розроблення методик контролювання та 

визначення процедури забезпечення безпечності харчових продуктів у 

процесі їх виробництва та обігу [157]. Положення Кодексу Аліментаріус 

стосуються гігієнічних та дієтичних аспектів якості харчових продуктів, 

включаючи мікробіологічні нормативи, питань виявлення забруднюючих 

речовин, методів контролювання та виконання аналізів небезпечних ризиків. 

Необідно за впровадження системи НАССР проводити превентивні заходи 

контамінації харчових продуктів хімічними реагентами, застосовуючи 

експресні методи [300, 301, 302]. Тому що система НАССР запобігає та 

контролює виникнення небезпек в харчовому ланцюзі за встановлення 

критичних точок управління [322]. 
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Свіже м’ясо забійних тварин (яловичина, свинина, баранина, 

козлятина) – є цінним харчових продуктом для пересічних споживачів [259].  

Тому здійснення належного державного контролю щодо санітарно-

гігієнічних вимог щодо виробництва, зберігання та реалізації м’ясної 

сировини здійснюється на всьому харчовому ланцюзі – від поля до столу 

[132]. Оператори ринку України, що здійснюють виробництво, зберігання й 

реалізацію яловичини, свинини, баранини і козлятини, керуються 

нормативно-правовими актами, що унормовують вимоги до показників 

безпечності та якості [208, 185, 186, 187]. 

Згідно Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів» [212] необхідно здійснювати інспекційні 

перевірки щодо дотримання санітарно-гігієнічних вимог за зберігання м’яса 

забійних тварин в холодильних камерах на потужностях з їх виробництва, 

оптових базах, супермаркетах і агропродовольчих ринках, а також 

виконувати вимоги нової Європейської регламентації щодо харчових 

продуктів, Комісії Кодексу Аліментаріус, а також організовувати свою 

роботу на основі оцінки ризиків із санітарної безпеки харчових продуктів 

[225, 230, 401, 393].  

 Державний контроль на потужностях з виробництва та обігу м’яса 

забійних тварин мають здійснювати офіційні ветеринарні лікарі, які також 

здійснюють інспектування потужностей, випробувальних лабораторій, що 

розміщуються на потужностях, здійснюють відбір зразків з метою перевірки 

відповідності законодавству про харчові продукти, проводять аудит системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках [206].  

 Харчова промисловість розвивається швидкими темпами, і побоювання 

споживачів, пов’язаних з безпекою харчових продуктів, і скандалів, 

пов’язаних з харчовим шахрайством, ще більше посилюється завдяки 

швидкій комунікації, наприклад через соціальні мережі [410]. 
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1.2. Вимоги до показників безпечності та якості м’яса забійних 

тварин відповідно до міжнародних вимог 

 

Забезпечення населення держави достатньою кількістю м’яса забійних 

тварин – не єдина проблема, що стоїть перед людством в галузі харчування 

[117]. Наразі споживач стає вибагливим до безпечності та якості харчових 

продуктів, а саме яловичини, свинини, баранини і козлятини, які 

виробляються і зберігаються, а також реалізуються у супермаркетах та на 

агропродовольчих ринках [328, 361]. 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів [202] має реалізовувати державну політику у галузі 

ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів, ідентифікації та реєстрації тварин, санітарного 

законодавства. На сьогодні правову основу забезпечення випуску безпечної 

та якісної м’ясної продукції в Україні та здійснення державного ризик-

орієнтованого контролю за її виробництвом та обігом формує комплекс 

національних і міжнародних нормативно-правових актів – Законів України, 

Регламентів ЄС [212, 213, 220, 225, 230, 206, 231, 238]. Так Регламент (ЄС) 

№625/2017 Європейського Парламенту та Ради встановлює офіційний 

контроль, який здійснюється для перевірки дотримання норм законодавства, 

що встановлені в країнах ЄС і здійснюється в одному із напрямків, а саме: 

харчові продукти, харчова безпека, доброчесність, прозорість і всеохопність 

на будь-якій стадії виробництва, обробки й реалізації [227]. 

 Виробництво та обіг м’яса забійних тварин в Україні, його 

експортування має відповідати вимогам нормативним документам та 

національним стандартам щодо постачання і контролювання безпечності та 

якості під час розподілу відрубів для забезпечення належних санітарно-

гігієнічних умов [208, 263, 236, 5]. Згідно з Регламенту Комісії (ЄС) 

№470/2009 від 06.05.2009 р. в Україні були затвердженні «Показники 

безпечності харчових продуктів «Максимальні межі (рівні) залишків діючих 
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речовин ветеринарних препаратів у харчових продуктах тваринного 

походження» [226]. 

Упродовж останніх років у роботах вітчизняних і закордонних авторів 

розглянуто окремі аспекти контролю встановлення безпечності та якості 

м’яса забійних тварин за виробництва м’ясної сировини, зберігання й 

реалізації, що є актуальною проблемою [364, 380]. Важливе місце 

відводиться питанням санітарних заходів та умов, спрямованих на 

збереження якості м’яса забійних тварин і забезпечення безпечності й 

придатності для споживання, а також контролю небезпечних факторів на всіх 

етапах харчового ланцюга [304]. 

М’ясо забійних тварин під час виробництва та обігу повинно 

відповідати наступним вимогам, а саме: під час зберігання температура по 

всій туші, півтуші та четвертині повинна бути −2−(−3) °С; термін зберігання 

примороженої яловичини, свинини, баранини в тушах, півтушах, підвішеної 

чи в штабелях, за температури в камерах зберігання −2−(−3) °С за відносної 

вологості 90 % – не більше 20 діб [185, 186, 187]. Яловичина в півтушах і 

четвертинах, телятина в тушах та півтушах заморожена (в штабелях) має 

зберігатися у холодильних камерах за відносної вологості 95 % та 

температури −12°С – не більше 8 міс.; −18 °С – не більше 12 міс.; −20 °С – не 

більше 14 міс.; −25 °С – не більше 18 міс. [185]. Заморожена яловичина, 

телятина повинна мати температуру в товщі м’язів стегна не вище, ніж −8 °С. 

Свинина в півтушах заморожена (підвішена чи в штабелях) повинна 

зберігатися у холодильних камерах за відносної вологості 95 % та 

температури −12°С – не більше 3 міс.; −18 °С – не більше 6 міс.; −20 °С – не 

більше 7 міс.; −25 °С – не більше 12 міс. [186]. Заморожена баранина, 

козлятина повинна зберігатися у холодильних камерах за температури −12°С 

та відносної вологості 95–98 % – не більше 6 міс.; −18 °С та відносної 

вологості 95–98 % – не більше 10 міс.; −20 °С та відносної вологості 95–98 % 

– не більше 11 міс.; −25 °С та відносної вологості 95–98 % – не більше 12 міс. 
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[187]. Окрім того, необхідно відмітити, що термін зберігання м’яса забійних 

тварин за температури 0–6 °С не повинен перевищувати 2 доби. 

 Як стверджують Egan A. F., Eustace I. J., Shay B. J. [311], упаковка 

м’яса впливає на якість яловичини, свинини, баранини у разі перевищення 

термінів зберігання, так після 72 годин зберігання в охолодженому стані за 

вакууму відбувається мікробне псування м’яса – підвищується кількість 

мікроорганізмів до 23,1х105 КУО/г, а зберігання м’яса за пакування 

вуглекислого газу – подовжує термін та якість харчових продуктів. 

 Метод заморожування та тривалість зберігання упродовж 1, 3 та 6 

місяців впливає на сенсорну якість баранини, а під час її дозрівання на 48 

годину за температури 0–4°C та на 72 годину за температури 2–4°C не 

відбувається суттєвого впливу на сенсорну якість баранини [342]. 

У нашій державі здійснюються необхідні реформи з метою адаптації 

правового режиму з питань безпечності та якості харчових продуктів у повну 

відповідність до міжнародного законодавства внаслідок здійснення ризик-

орієнтованої системи контролю безпечності харчових продуктів за 

застосування системи НАССР і системи простежуваності у кормових і 

харчових ланцюгах [238, 255]. Продовольча безпека України зумовлена 

виробництвом достатньої кількості якісного та безпечного м’яса забійних 

тварин (яловичини, свинини, баранини и козлятини), що забезпечить раціон 

споживачів повноцінними білками тваринного походження [255]. 

Встановлення критеріїв оцінки безпечності і якості регламентуються 

нормативними документами, за якими визначають доброякісність м’яса 

забійних тварин під час його виробництва на переробних підприємствах, 

зберігання на оптових базах та реалізації на агропродовольчих ринках, у 

супермаркетах, враховуючи також безпечність та якість жирів тваринного 

походження, що відповідають певному виду м’яса [317]. Оскільки у жирах 

проходять хімічні зміни і псування жирів, що зумовлено гідролітичними 

або/та окиснювальними процесами [127], тому однією з основних проблем у 

виробництві м’ясних продуктів є визначення якості та безпечності жирів 
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тваринного походження, оскільки від цього залежать технологічні показники 

сировини та терміни її зберігання [388].  

Поряд із загальноприйнятими методами контролю м’яса забійних 

тварин (яловичини, свинини, баранини та козлятини) необхідно враховувати 

визначення якості жирів тваринного походження, тому розробка нових 

експресних методів контролювання свіжості жирів, визначають важливість 

цієї проблеми [92]. 

У зв’язку з цим єдиний підхід до визначення критеріїв оцінки 

безпечності та якості м’яса забійних тварин, а також науково-обгрунтована 

методологія з урахуванням розроблених експресних методів, яка дозволяє з 

достовірністю і точністю виявляти показники безпечності жирів тваринного 

походження буде гарантувати випуск якісної та безпечної продукції у 

відповідності з вимогами чинних національних стандартів та інших 

нормативних документів [208, 123]. Жири тваринного походження широко 

застосовуються в харчовій промисловості України під час виготовлення 

різноманітних продуктів харчування. Споживач в останні роки стає більш 

вибагливим щодо безпечності та якості продуктів харчування [156]. 

М’ясопереробна галузь відіграє важливу роль не тільки у забезпеченні 

населення м’ясом, м’ясними продуктами, але й харчовими жирами 

тваринного походження. У м’ясній промисловості жирами називають 

продукт, який отримують за перетоплення жирової тканини, одержаної від 

забою здорових сільськогосподарських тварин [388]. Тому якість і стійкість 

жирів за зберігання знаходяться у прямій залежності від якості сировини, яка 

використовується для їх виготовлення, і дотримання технологічних та 

санітарних вимог за їх переробки [426]. Псування жирів зумовлено 

нагромадженням у них низькомолекулярних сполук, пероксдсів, альдегідів, 

вільних жирних кислот, кетонів, що призводить до різкого погіршення 

смакових якостей продукту [156, 258]. Псування жирів також зумовлено 

гідролітичними або окиснювальними процесами або ж їх поєднанням [388]. 

Тому однією з основних проблем у виробництві жирів тваринного 
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походження є визначення їх якості та безпечності, оскільки від цього 

залежать технологічні показники м’ясної сировини, терміни її зберігання та 

готової продукції [165].  

 Якість м’яса забійних тварин, мясних продуктів характеризуються їх 

хімічним складом, фізичними і органолептичними показниками, а також 

біологічною цінністю [381, 136]. Застосування в практиці непрямих методів 

(хімічних і фізичних) досить часто дають результати, які не співпадають з 

даними біологічної цінності, що проводиться безпосередньо на живому тест-

організмі – Tetrachymena pyriformis, який значною мірою реагує на дію 

хімічних і біологічних чинників адекватно ссавцям, і можна отримати 

достовірну інформацію, застосовуючи дану культуру [133, 167, 168, 346, 374, 

308, 409]. 

 В Україні існують особливі вимоги щодо мікробіологічних критеріїв 

безпечності харчових продуктів, що можуть використовуватися тільки на 

внутрішньому ринку. Разом з тим, ці критерії не можна використовувати для 

експорту харчових продуктів на ринки країн ЄС [100, 225, 370]. Регламент 

Комісії ЄС № 2073/2005 встановлює мікробіологічні критерії для певних 

патогенів у визначених харчових продуктах [134, 234, 380]. Особливо 

важливо операторам ринку харчових продуктів − потужностям з виробництва 

м’яса забійних тварин, оптовим базам, агропродовольчим ринкам, 

супермаркетам тощо − за виробництва м’ясної сировини, її транспортування, 

зберігання й реалізації визначати такі критеріїв безпечності, як бактерії родів 

Listeria monocytogenes, Salmonella, Staphylococcus aureus. Відсутність цих 

патогенних мікроорганізмів свідчить про належний санітарно-гігієнічний 

стан на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин, 

дотримання особистої гігієни за виробництва та обігу яловичини, свинини, 

баранини, козлятини [373]. Регламент Європейського Парламенту та Ради 

(ЄС) № 852/2004 встановлює контроль за мікробіологічними критеріями для 

операторів ринку харчових продуктів та надає пропозиції щодо 

попередження виникнення небезпечного біологічного чинника [230]. 
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Встановлено, що за даними ВООЗ, 28–32 % випадків харчових 

токсикоінфекцій пов’язані із сальмонельозом. Харчові сальмонельози 

виникали за споживання різних харчових продуктів – харчові яйця, м’ясо, 

сире молоко, фруктові соки, сирі фрукти та овочі, спеції, горіхи. У 2017–2018 

роках спалахи сальмонельозу найчастіше були пов’язані з споживанням 

сирих яєць, м’яса забійних тварин, фісташок та органічної їжі. За 

виробництва й реалізації м’яса забійних тварин у вільний продаж 

споживачам необхідно визначати один із мікробіологічних критеріїв 

безпечності − наявність бактерій роду Salmonella [138, 262]. Відсутність 

цього патогенного мікроорганізму свідчить про належний санітарно-

гігієнічний стан операторів ринків, дотримання особистої гігієни за 

виробництва та обігу яловичини, свинини, баранини, козлятини [154].  

До мікроорганізмів, здатних викликати бактеріотоксикози, відноситься 

Staphylococcus aureus [249]. У поширенні харчових бактеріотоксикозів 

встановлений певний зв’язок із споживанням консервованих продуктів, 

м’яса, молока, кондитерських виробів [250]. 

Фахівці ветеринарної медицини здійснюють державний контроль на 

всьому харчовому ланцюзі, застосовуючи систему простежуваності, яка 

гарантує отримання безпечних харчових продуктів, що споживають пересічні 

споживачі, та профілактує недопущення виникнення токсикоінфекцій та 

токсикозів [246, 280, 3]. Стафілококи широко поширені у довкіллі і мають 

широку розбіжність та відрізняються між собою характером росту на 

живильних середовищах, ферментативними особливостями, вірулентністю і 

здібністю до утворення токсинів [120]. 

 У нашій державі нормативно-правовими документами визначаються 

вимоги щодо безпечності та якості м’ясних напівфабрикатів, в тому числі і 

м’ясних фаршів [197]. Супермаркети реалізують різноманітні напівфабрикати 

– м’ясні фарші, біфштекси, гамбургери, котлети, ромштекси, фрикадельки 

тощо. Напівфабрикати, в тому числі м’ясні фарші випускають в реалізацію за 

температури у середині виробу: охолоджені – не вище ніж 8 ºС; заморожені – 
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не вище ніж −10 ºС. Охолоджені напівфабрикати зберігають за температури 

0–6 ºС і відносної вологості 76±2 %, строк їх придатності не більше ніж 12 

год з моменту закінчення технологічного процесу. Строк придатності 

заморожених м’ясних фаршів за температури не вищої ніж −10 ºС – не 

більше ніж 30 діб. За порушення температурних режимів в м’ясних фаршах 

збільшується вміст МАФАнМ понад нормованого національним стандартом 

ДСТУ 4437:2005 – 1,0х107 КУО/г. 

З метою запобігання порушень санітарно-гігієнічного стану об’єктів 

холодильних камер потужностей з виробництва та обігу м’яса забійних 

тварин, ножів і рук працівників, оператори ринку мають здійснювати 

належний ризик-орієнтований контроль за мікробіологічними показниками 

(бактерій роду Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus) та 

наявністю мікроскопічних грибів впродовж виробництва [372, 375], 

зберігання, реалізації яловичини, свинини, баранини і козлятини та 

встановлювати гігієнічні критерії технологічного процесу після оброблення 

туш забійних тварин, але перед закладкою на холодильне зберігання згідно 

Регламенту ЄС №2073/2005 [234], що буде гарантувати високий рівень 

гігієни та харчової безпеки, ефективність функціонування системи 

управління ланцюгом поставок, зниження кількості аудиторських перевірок 

із боку державних установ та партнерів, зменшення випуску небезпечної 

м’ясної сировини [114, 329, 361]. 

Визначення показників санітарно-мікробіологічного контролю 

холодильних камер, об’єктів на потужностях з виробництва та обігу є 

актуальним, тому що це запобігає негативному впливу на безпечність та 

якість м’яса забійних тварин після закінчення термінів його зберігання та 

попереджує захворюваність людей і дає можливість профілактувати харчові 

отруєння та харчові токсикоінфекції [358]. 

Мікробіологічний контроль на потужностях з виробництва і переробки 

м’яса проводиться вимірюванням вмісту аденозитрифосфату (АТФ), що є 

енергоносієм і міститься в усіх живих клітинах бактерій і м’яса та на основі 
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співставлення визначеного об’єму АТФ до деякої кількості мікроорганізмів 

роблять висновок щодо їх кількісного складу [196]. Оцінка мікробіологічної 

безпеки холодильних камер проводилась візуальним оглядом, рівнем АТФ- 

біолюмісценції, індикаторних мікроорганізмів Escherichia coli і 

Staphylococcus aureus, а також наявності Listeria monocytogenes і Salmonella, 

які були виділені із полиць, відповідно, – у 17,9 %, 12,6, 59,5 та 32,5 % [348]. 

За холодильного зберігання яловичини в ній проходять мікробіологічні 

зміни внаслідок розмноження мезофільної та психротрофної мікрофлори, яку 

треба контролювати, внаслідок подальшого обсіменіння м’ясної сировини 

[312]. Вчені Mills J., Donnison A. та інші вказують, що мікробне псування 

баранини впливає на термін зберігання охолодженої баранини у вакуумній 

упаковці. [360]. Для профілактики зниження ризику хвороб харчового 

походження була проведена перевірка холодильних камер методом ПЦР. У 

холодильних камерах 51,7 % зразків продукції були позитивні на патогени: L. 

monocytogenes – 41,6 %, S. aureus – 5,5 %, Salmonella spp – 4,6 % [313]. Автор 

Ішакова О.І. [151] стверджує, що значна частота виділених тест-культур на 

м’ясопереробній потужності припадала на ешеріхії (30% – на тару, 25% – на 

підлогу, 16,75 % – інструменти, 15% – на нижню частину стіни), стафілококи 

(70 % – на тару, 66,7 % – на підлогу, 50 % – на інструменти).  

 Авторами було встановлено, що холодильні камери за температури −1ºС 

та −12 º С не чинять бактеріостатичного впливу на життєдіяльність 

плісеневих грибів, яких найбільше виявляли у повітрі на відстані від підлоги 

0,5 м (7±2 колоній) [20]. Ріст плісняви призупиняється або сповільнюється за 

температури від −4 до −9 ºС, але окремі види плісеневих грибів, наприклад 

кладоспоріум та тамнідіум можуть розвиватися за цих температур, 

викликаючи зниження якості та псування харчової продукції; у холодильних 

камерах за температури нижче −18 º С плісеневі гриби не розвиваються [325].  

 Санітарно-гігієнічний стан повітря у холодильних камерах на 

потужностях з виробництва і переробки м’яса за його зберігання має 

безпосередній вплив на терміни його зберігання й безпечність за наступної 
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реалізації [283]. За дослідженнями Салати В. З. [235] було встановлено, що 

під час зберігання яловичини за температури −12 ºС інтенсивність загибелі 

психротрофної мікрофлори нижча, порівняно з температурою зберігання 

−20–(−25) ºС, а також відмічено, що із яловичини із значним мікробним 

обсіменінням виділяли БГКП і плісеневі гриби. 

Як стверджують науковці Бергілевич О. М., Касянчук В. В. [7, 8] – 

оцінка мікробіологічного ризику сприяє оцінюванню ризику для здоров’я 

споживачів під час встановлення мікроорганізмів у харчвих продуктах, і є 

інструментом управління цим ризиком. Тому актуальність мікробіологічних 

досліджень харчових продуктів щорічно зростає, особливо на потужностях з 

виробництва та обігу харчових продуктів.  

Інспекційні перевірки необхідно здійснювати на підставі оцінки 

мікробіологічних ризиків, вони мають запобігти перехресному забрудненню 

в забійному цеху і холодильних камерах, а також якість інспекції м’яса 

необхідно покращувати шляхом запровадження суворих гігієнічних вимог на 

рівні ферми [297]. Кладоспорії здатні проявляти свої токсикогенні 

властивості за низьких температурних режимах охолодженого м’яса, що 

може призвести до отруєння споживачів під час його споживання, реалізації 

або подальшого зберігання, тому що таке м’ясо контаміноване 

кладоспоріями через повітря у холодильній камері [310]. 

Для визначення безпечності м’ясної сировини необхідно 

використовувати діючі Методичні вказівки [172], згідно яких проводиться 

відбір проб даної сировини для ідентифікації та встановлення зміни їх 

властивостей внаслідок фальсифікації або приховування ознак псування. Так 

дослідженнями Szwie R. [416] було встановлено недоброякісне м’ясо 

свинини за порушення температурних умов зберігання в супермаркетах 

Польщі, що характеризувалось підвищеним вмістом аміачних сполук та 

підвищеним вмістом МАФАнМ (2,35х107)±23,56 КУО/г. Іншим вченим Wirth 

F. [425] було встановлено якісний склад яловичини та свинини внаслідок 

порушення умов зберігання: зниження вмісту масової частки води − 
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67,25±3,45 %, збільшення величина рН до 6,92±0,12, збільшенння вмісту 

МАФАнМ − (9,89±1,02)х104 КУО/г та виявлення оброблення свинини 

лужними розчинами. 

 Згідно з пункту 4.7 «Правил передзабійного ветеринарного огляду 

тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та м’ясопродуктів» [208] 

до забою допускаються лише клінічно здорові тварини. Забій хворих та 

підозрілих на захворювання тварин, а також тих, які знаходяться під 

загрозою загибелі проводиться з дозволу Компетентного органу лише у 

випадках, передбачених цим нормативно-правовим актом. Перевірка підозри, 

що продукти забою тварин одержані від хворих, забитих в агональному стані 

або від загиблих тварин, з’ясовується шляхом проведення комплекcу 

досліджень: органолептичних, біохімічних, фізичних, бактеріоскопічних і 

бактеріологічних та інших спеціальних досліджень [271, 86, 149].  

Необхідно для контролю діяльності потужностей з виробництва, 

зберігання та обігу м’яса забійних тварин упроваджувати інноваційні методи 

випробування їх безпечності та якості. Це дасть можливість гарантувати 

належний контроль харчового ланцюга у системі простежуваності − від 

виробництва м’яса забійних тварин до реалізації його в супермаркетах 

магазинах, на агропродовольчих ринках пересічному споживачеві, а також 

контролювати, оцінювати та управляти небезпечними факторами [246, 137].  

Автентичності м’яса наразі надається значна увага в багатоетапному 

харовому ланцюзі від вирощування тварин на фермі до споживання кінцевих 

харчових продуктів споживачами. Набір методів має включати аналіз 

елементарних та молекулярних складових м’яса, в тому числі хімічного 

складу [366]. Тому необхідно встановлювати харчову цінність м’яса за його 

хімічним складом, енергетичною цінністю, смаковими властивостями і 

рівнем засвоюваності [408, 286]. Післязабійні зміни в м’ясі, а саме – 

дозрівання м’яса впливає на його біохімічні, фізичні процеси, ніжність, тому 

розроблена конценпія дозрівання м’яса за застосування оптимальних 

режимів за 0–4 ºС впродовж 48 годин або за 2–4 °C впродовж 72 годин [427]. 
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Вченими були розроблені схеми класифікації м’ясних стандартів 

Австралії (MSA) для баранини по всьому ланцюгу постачань враховуючи 

сортування туші, хімічні показники та поживну цінність [378]. Порушення 

умов, терміну зберігання м’яса впливає на розвиток мікрофлори в ньому, що 

призводить до пониження його біологічної та поживної цінності [421]. У разі 

недотримання технологічних процесів виробництва м’яса забійних тварин, 

температури, терміну під час зберігання та обігу, в м’язовій тканині 

розвиваються ряд незворотніх біохімічних змін (процеси глибокого автолізу), 

накопичуються токсичні продукти – продукти розпаду білків (аміни, аміди 

кислот, феноли, аміак, пурин, піримідин, індол, скатол), ліпідів (леткі жирні 

кислоти, альдегіди, кетони); утворюється неприємний запах − задушливо-

кислий, колір м’яса набуває сіро-коричневого або сіро-червоного кольору за 

утворення метміоглобіну; консистенція не пружна; збільшується кількість 

мікроорганізмів, внаслідок цього знижуються поживні показники м’яса, 

руйнуються вітаміни, екстрактивні азотовмісткі та безазотисті сполуки. Таке 

м’ясо забійних тварин є не придатним до споживання й реалізації [253, 340]. 

Hulebak K. L., Schlosser W. J. [334] стверджують, що необхідно 

встановлювати харчову цінність м’яса за його хімічним складом, 

енергетичною цінністю, смаковими властивостями і рівнем засвоюваності, а 

біологічну цінність враховувати внаслідок збалансованості незамінних 

амінокислот. Тваринні білки краще збалансовані за амінокислотним складом, 

більше відповідають організму людини в незамінних амінокислотах. 

Засвоюваність тваринних білків досягає 70–90 %, тоді як рослинних – 64–75 

%. Білки м’яса забезпечують розвиток і обмін речовин в організмі, служать 

матеріалом для побудови клітин, тканин і органів, утворення ферментів і 

гормонів. Дослідники стверджують, що річна потреба людини в 

повноцінному білку складає 25 кг, а недостатнє білкове харчування зумовлює 

порушення розвитку мозку, центральної нервової системи, органів 

внутрішньої секреції, системи кровообігу [11]. 
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 За абсолютною кількістю незамінних амінокислот білки м’яса тварин 

різних видів суттєво не відрізняються, хоча яловичина за цим показником 

переважає інші види тварин [253]. Вченими було встановлено, що м’ясні 

паштети із свинини та яловичини мали за розробленими рецептурами вищий 

вміст треоніну (амінокислотний скор, відповідно, 107 і 112 %), валіну (108 і 

112%), лейцину (108 і 111%), ізолейцину (105 і 107%), а також лізину (116 і 

120%), нестача якого в організмі дітей може спричинити затримку росту, 

порушення кальцифікації кісток, дистрофію м’язів [110]. Амінокислотний 

скор у м’ясних паштетах з яловичини і свинини був в межах одиниць 

ідеального білка за ФАО: валін – 5,0; ізолейцин – 4,0; лейцин – 7,0; лізин – 

5,5; треонін – 4,0; триптофан – 1,0 [381]. 

 М’ясо забійних тварин займає важливе місце в здоровому та 

повноцінному харчуванні людей. М’ясо яловичини, баранини містить 

відносно більшу кількість насичених жирних кислот (НЖК). Залежно від 

раціону тварин, маси, статті та породи, ступеня свіжості жирнокислотний 

склад м’яса може змінюватися. Олеїнова кислота (С18:1 цис-9) – основна 

жирна кислота у всіх видах м’яса складає більше 30 % від загальної кількості 

жирних кислот. Високий рівень загальної кількості НЖК у всіх 

досліджуваних тканинах, в тому числі м’язовій тканині, узгоджується з тим 

фактом, що м’ясо є основним джерелом НЖК. Насичені жирні кислоти у 

м’ясі жуйних тварин можуть походити із корму і утворюватися в рубці із 

харчових продуктів НЖК або синтезуватися із ацетата і глюкози в печінці 

або жировій тканині [423]. 

 Псування м’яса супроводжується омиленням низькомолекулярних 

жирів, внаслідок чого нагромаджуються коротколанцюгові жирні кислоти 

(масляна, капронова, каприлова, капринова) [258]. М’ясо і м’ясні продукти є 

джерелом численних поживних речовин, які сприятливо впливають на 

оновлюючі функції організму. Окремі жирні кислоти (пальмітинова, 

стеаринова, лігноцеринова, нервонова, ерукова, докозатриєнова, 
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маргаринова, лауринова, міристинова, пентадеканова) утворюються у разі 

оброблення м’яса хімічними сполуками, зберігання або споживання [381]. 

 Ліпіди є важливими компонентами всіх видів м’яса і відповідають за 

більшість характеристик м’яса: смаку і аромату м’яса, ніжності і соковитості. 

При окисненні ліпідів знижуються сенсорні і харчові якості м’яса, що 

впливає на визнання споживачів. Тому контроль і мінімізація окиснення 

ліпідів в м’ясі і м’ясних продуктах є важливим для харчової промисловості. 

Окиснення ліпідів необхідно контролювати за допомогою різноманітних 

стратегій, насамперед дотримання термінів зберігання м’яса, технологій 

переробки, додавання різних антиоксидантів. Таким чином, виникає 

небажана поява неприємного запаху і присмаку, які можуть проявлятися 

впродовж 48 годин за температури 4 °C [278].  

Ліпіди відіграють важливу роль у якості харчових продуктів, 

визначаючи їх текстуру, аромат, поживність та калорійність. У продуктах 

харчування мають міститися ліпіди жирних речовин, таких як ω-3 жирні 

кислоти та фітостероли, проте таких шкідливих для жиру ліпідів (насичених 

жирних кислот, трансжирних кислот) має бути зменшене. За виробництва та 

зберігання жиру тваринного походженя необхідно проводити методи 

контролювання його якості за йодним, пероксидним числами, числом 

омилення [405]. Слід зазначити, що вміст лінолевої поліненасиченої жирної 

кислоти, за якою визначається біологічна цінність жиру, складає майже 35 %. 

А величина відношення поліненасичених жирних кислот до насичених, яка за 

даними ФАО/ВООЗ в раціоні людини має бути не менше ніж 0,3 [148].  

 Споживання баранячого та козиного м’яса є привабливим для ринку, і 

сприяють покращенню здоров’я людей, мають подовжений термін зберігання 

внаслідок зменшення самоокиснення ліпідів та білків [417]. Червоне м’ясо 

жуйних тварин містить пальмітинову кислоту, стеаринову, олеїнову; ω-3 

ПНЖК, таку як α-ліноленову кислоту і ω-6 ПНЖК, таку як лінолеву кислоту 

[387]. Раціон тварин [284], стан здоров’я [324], вік тварин [345] значно 

впливають на рівень ПНЖК у м’ясі.  
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 Окиснення ліпідів та міоглобіну в м’ясі призводять до розвитку 

аромату та знебарвлення. Ці процеси пов’язані між собою, і окиснення 

одного з них призводить до утворення хімічних сполук. Деякі дослідники 

вказували про збереження свіжого м’ясного кольору після включення 

антиоксидантів. Розуміння взаємодоповнення взаємодії з окисненням дає 

основу для пояснення погіршення якості м’яса, а також для розроблення 

стратегій підтримки оптимальних сенсорних якостей [318]. Під час 

зберігання козлятини у холодильнику після 14 діб відмічали окиснення 

ліпідів, зниження ніжності м’яса, втрату кольору, зниження вмісту води і 

підвищення кількості мікроорганізмів [394].  

 Сприйнятливість м’яса до пероксидного окисненння ліпідов залежить 

від виду тварин, типу м’язів і анатомічного розташування залежно від 

наявності та/або складу факторів псування м’яса. Яловичина значно 

сприйнятлива до ліпідного окиснення, ніж свинина і м’ясо птиці [362, 323], 

проте знижена активність ліпідного окиснення в баранині та козлятині [343]. 

Ця відмінність, в основному, пов’язана із значно великою кількістю Ферума і 

міоглобіну в м’язах великої рогатої худоби [314]. 

 Аромат є важливим фактором ідентифікації виду тварин, а за ним 

текстура, тоді як смаки яловичини, свинини, баранини, курки майже не 

відрізняються [390]. Для козлятини, м’яса диких тварин характерний сильний 

ігровий аромат, проте, цей атрибут дуже слабкий або навіть відсутній у м’ясі 

курки, свинини, кролика, індички, телятини, баранини [352]. На аромат м’яса 

у баранині, яловичині впливає надто високий вміст ліноленової кислоти і 

довголанцюгових ω-3 жирних кислот [424].  

 Під час порушення термінів зберігання м’яса забійних тварин 

проходить окиснення ліпідів, що пов᾽язане з утворенням неприємних запахів 

прогірклості аромату в м’ясі [414]. Слід відмітити, що високий рівень НЖК 

підвищує вміст холестеролу в плазмі крові, проте як МНЖК і ПНЖК його 

знижують. Відношення ненасичених до насичених жирних кислот 
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(ННЖК/НЖК) і Σ ω-6/Σ ω-3 характеризують дієтичні показники м’яса 

забійних тварин [166]. 

 Офіційний контроль безпечності та якості м’яса та м’ясних продуктів 

не передбачає визначення їх мікроструктурного складу за відповідністю 

нормативним документам. Проте, мікроструктурний аналіз м’яса, м’ясних 

продуктів є єдиним методом, що дозволяє встановити їх якість та 

ідентифікувати склад компонентів [365, 254, 251, 223]. Наші українські вчені 

розробили гістологічні методики контролювання безпечності та якості м’яса 

та м’ясних продуктів [1, 124, 125, 163]. Авторами Якубчак О.М., Хомич В.Т. 

[267] мікроструктурними дослідженнями консервів м’ясних з яловичини 

було встановлено порушення рецептури за рахунок присутності волокнистої 

сполучної тканини, домішок фрагментів окістя, сої, крохмалю.  

Під час маркування харчових продуктів згідно чинних вимог 

вказується на їх етикетці температурні режими щодо зберігання, що 

забезпечує справедливу торгівлю [335]. За порушення температурних 

режимів зберігання м’яса внаслідок повторного розморожування значно 

руйнується структура м’язових тканин і денатуруються білки, що призводить 

до непридатності м’яса для виробництва м’ясних продуктів. У свинині, що 

піддавалася розморожуванню, відмічено зміни мікроструктури: порушена 

цілісність м’язових волокон; міжм’язові волокна в ендомізії, а також в 

ділянці сполучнотканинних прошарків преримізія, виявляються пустоти 

різної величини; спостерігається розрихлення волокнистих елементів 

сполучної тканини [247]. Загребельним В. О. [145] були досліджені зміни у 

м’язовій тканині яловичини після сухого та вологого туалетів та обробки її 

гострим паром упродовж 14 діб, що підтверджувало псування м’яса за умов 

проведення вологого туалету на 4–7 добу, а сухого – 6−8 добу внаслідок 

дифузного скупчення мікрофлори в ендо- та перимізії, а саме – колоній 

оксифільних і базофільних бактерій. 

Науковці стверджують, що особливо актуальні питання державного 

ветеринарно-санітарного контролю виробництва продуктів тваринництва в 
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сучасних умовах пов’язані з ринковиими відносинами, перебудовою 

агропромислового комплексу [376, 152]. Отже, підсумовуючи вище вказане 

слід зазначити, що під час виробництва та обігу м’яса забійних тварин 

необхідно суворо дотримуватися ветеринарно-санітарних вимог, а також 

температурних режимів зберігання для забезпечення їх безпечності та якості 

[392]. 

 

1.3. Застосування систем простежуваності, НАССР, VACCP, 

TACCP на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин 

 

 В Україні як показує практика, для більш успішного управління якістю 

та безпечністю продуктів харчування, перед впровадженням системи НАССР 

на потужностях за виробництва та обігу слід попередньо розробити і 

впровадити програми-передумови [230, 320, 116], які є базовими умовами та 

комплексом дій, необхідних для підтримання у всьому харчовому ланцюгу 

гігієнічного довкілля, виробництва та постачання безпечних харчових 

продуктів для споживання людиною [287].  

 Система НАССР – не автономна програма, а частина більш загальної 

системи методів контролю. Без надійного підгрунття, що складається із 

програм-передумов, які включають належну практику виробництва (GMP), 

повинні бути запроваджені і підтримуватися належним чином, тому що 

система НАССР не зможе стати ефективним інструментом для забезпечення 

виробництва безпечного м’яса забійних тварин [241, 268].  

 Однією із передумов є захист харчових продуктів від сторонніх 

домішок та ризик-орієнтований контроль за процесами виробництва м’яса і 

м’ясопродуктів. Також за виробництва м’яса забійних тварин та їх обігу на 

сьогодні найбільш затребуваними, окрім (GMP), є належна гігієнічна 

практика (GНP). Фальсифікація м’яса та м’ясопродуктів є соціальною 

проблемою. Внаслідок укриття неякісного та небезпечного харчового 

продукту здійснюються порушення та недотримання санітарно-гігієнічних 
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вимог під час виробництва, зберігання на оптових базах та реалізації м’яса 

забійних тварин у супермаркетах і на агропродовольчих ринках [225, 12]. 

Для виробництва безпечних та якісних м’яса та м’ясних продуктів 

необхідно здійснювати постійний державний ризик-орієнтований контроль 

на всіх стадіях їх життєвого циклу за дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

– від чіткого виконання правил і норм належної виробничої (GMP) та 

належної гігієнічної практик (GHP), застосовуючи систему простежуваності 

та систему НАССР [406]. Система простежуваності передбачає «крок назад – 

крок уперед» по харчовому ланцюгу й дозволяє ідентифікувати 

постачальників і замовників. Щоб мати змогу визначити джерело проблеми 

безпечності харчових продуктів, необхідно мати системи, які здатні 

простежувати харчовий продукт у прямому і зворотному напрямі уздовж 

усього харчового ланцюга, а саме: система простежуваності «від споживача 

до виробника» зветься трейсингом (tracing), а в зворотному напрямі – 

трекінгом (tracking). Трейсинг забезпечує можливість ідентифікації 

походження певного продукту в напрямі вгору ланцюгом постачань, а 

трекінг дає можливість відстежувати маршрут переміщення харчових 

продуктів вниз ланцюгом постачань – від пункту її походження до пункту 

використання [221, 336, 31].  

Впровадження системи НАССР на харчових підприємствах забезпечить 

підвищення безпечності харчових продуктів та унеможливить виникнення 

захворювань, що передаються через продукти харчування [115]. Проблема 

відсутності впровадження системи НАССР на харчових підприємствах може 

бути пов’язана з наявністю різних технічних бар’єрів, а саме: недостатньою 

обізнаністю щодо НАССР, відсутністю сприйняття переваг, відсутністю 

підготовки, регресією управління, мінливістю виробничих ліній та 

індивідуальністю кожного продукту, мінливістю потреб споживачів та 

невеликого розміру підприємства [420]. Впровадження системи НАССР при 

виявленні небезпечних ризиків дадуть можливість: попередити порушення 

санітарно-гігієнічних вимог щодо виробництва м’яса і м’ясних продуктів; 
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знизити витрати, пов’язані з відкликанням небезпечної продукції; зменшити 

кількість перевірок з боку партнерів-споживачів (аудит другої сторони), а 

відповідно знизити фінансові витрати; знизити витрати, завдяки кращим 

взаємовідносинам з державними наглядовими органами з контролю 

безпечності м’ясної сировини (недопущення корупції!); провести моніторинг 

за безпечністю і якістю м’яса забійних тварин у режимі реального часу [256]. 

Окрім того, витрати на розроблення і технічне обслуговування системи 

представляють серйозні обмеження. На думку авторів, відсутність відданості 

керівництву, крім недостатньої підготовки персоналу та витрат, є основними 

обмеженнями для належної реалізації НАССР [260].  

З іншого боку, мотивація застосування HACCP забезпечує підвищення 

ефективності процедур обробки, зниження відкликань, регуляторних вимог, 

підвищення фірмової репутації, зниження витрат, вимоги клієнтів, 

попередній досвід з питань безпечності харчових продуктів, навчений 

персонал та рішення управління [371, 415]. Нарешті, законодавство не може 

забезпечити належну мотивацію для належної реалізації НАССР, тому 

мотивація ринку є, на наш погляд, ключовим фактором, який може призвести 

до зобов’язань керівництва [358].  

Довіра споживачів до європейської харчової промисловості була 

похитнута рядом нещодавніх скандалів через шахрайство з харчовими 

продуктами та випадкове зараження або оброблення хімічними реагентами, 

тому необхідно оцінювати ці ризики завдяки системі VACCP [306]. Наслідки 

шахрайства/фальсифікації харчових продуктів створюють проблеми для їх 

безпеки, тому ТАССР дає можливість визначити, оцінити та встановити 

контроль небезпечного ризику [285].  

У разі порушення санітарно-гігієнічних умов, термінів зберігання і 

реалізації м’яса забійних тварин зустрічаються випадки економічно 

вмотивованого шахрайства через харчові продукти – навмисної контамінації 

м’яса мийно-дезінфікуючими засобами для подовження термінів реалізації і 

укриття його псування [384]. Саме тому оператори ринку з виробництва та 
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обігу м’яса забійних тварин повинні застосовувати систему простежуваності, 

яка разом із системами ТАССР і НАССР формує комплексний підхід щодо 

гарантування отримання пересічними споживачами безпечного і 

непідробного харчового продукту [400, 354].  

Як свідчить світовий досвід, одним із найефективніших способів 

виробництва безпечних харчових продуктів є встановлення ризиків 

(біологічних, хімічних, фізичних) на потужностях з їх виробництва за 

впровадження системи НАССР [9]. Обґрунтування її запровадження 

стверджується авторами Mizobe М. [363], Senokuchi І., Jki К. [364], Seward S. 

[403], Якубчак О., Мельничук Д. [264], Фотіною Т. І., Запарою С. І. [322], 

Яценком І. В., Бондаревським М. М. та Біликом Р. І. [268], які вказують на 

необхідність послідовності виконання принципів системи НАССР, а також 

документування даних системи. 

Протягом останніх років були зафіксовані випадки навмисної 

контамінації продуктів харчування та їх підробки, чому не запобігає система 

НАССР, оскільки вона розроблена для попередження ненавмисного 

забруднення. Саме після випадків навмисної контамінації було розроблено 

систему ТАССР. Однак її застосування не попереджувало впливу невідомих 

ризиків, пов’язаних із навмисним забрудненням у ланцюгах постачання. Це 

стало підгрунттям для розроблення системи VACCP, яка разом із ТАССР і 

НАССР формує комплексний підхід, що гарантує отримання споживачем 

безпечного і нефальсифікованого продукту [246].  

Як вказують Василенко Г., Дорофеєва О. [113], що тільки комплексні 

підходи щодо контролю харчових продуктів дадуть можливість гарантувати 

отримання споживачем безпечного і непідробного харчового продукту. При 

здійсненні державного ризик-орієнтованого контролю у супермаркетах, 

магазинах необхідно запобігати виникнення хімічного небезпечного чинника 

під час реалізація м’яса забійних тварин. Попередження економічно 

мотивованого шахрайства з м’ясом забійних тварин – процес управління 

захисту ланцюга постачань продукції від будь-якої нечесної торгівлі та 
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введення в оману споживачів що стосується економічно обґрунтованих 

фальсифікацій [85, 216]. 

За дотримання належної гігієнічної та виробничої практик, принципів 

виконання системи НАССР, основних положень систем VАССР та ТАССР за 

їх використання упродовж харчового ланцюга на потужнстях з виробництва 

та обігу м’яса забійних тварин необхідно розробляти систему ризик-

орієнтованого контролю за хімічними небезпечними чинниками [351]. 

Оператори ринку з виробництва та обігу м’яса забійних тварин мають 

дотримуватися законодавста про харчові продукти на всіх стадіях їх 

виробництва та обігу; розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно 

діючі процедури GHP, GMP, GLP, що засновані на принципах системи 

аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (системи 

НАССР) та контролювати небезпечні фактори, особливо хімічні, шляхом 

створення КТУ на певних етапах харчового продукту [212, 257]. На 

потужностях з виробництва м’яса забійних тварин пріоритетним питанням 

для здоров’я споживачів постає його безпечність [6, 303, 404]. 

Шахрайство та фальсифікація харчових продуктів, в тому числі і м’яса, 

передбачає виконання превентивних ветеринарних дій щодо запобігання цієї 

проблеми. Останніми роками харчові шахрайства стали потенційною 

загрозою для здоров’я споживачів [299, 422]. 

Система ТАССР спрямована на захист харчових продуктів від 

навмисного забруднення в ланцюзі постачань за виробництва та обігу з 

наміром заподіяти шкоду (поведінково чи ідеологічно мотивованого) для 

забезпечення безпечності харчових продуктів. А система VACCP оцінює, 

виявляє та контролює вразливість в ланцюзі постачань харових продуктів, які 

можуть зазнати (економічно мотивованого) шахрайства [315]. Ці системи 

вимагають постійної документації та активного відстеження критичних 

точок, щоб стежити за загрозами. На потужностях з виробництва та обігу 

м’яса забійних тварин системи TACCP і VACCP можуть використовуватися 

одночасно з НACCP для продовольчої безпеки шляхом проходження 
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критичних контрольних точок, на яких можуть виникати як загрози, так і 

вразливості з харчовими шахрайствами [316]. Шахрайство з харчовими 

продуктами, включаючи більш визначену підкатегорію економічно 

вмотивованих фальсифікацій, являє собою харчовий ризик, який отримує 

визнання і заклопотаність. Незалежно від причини харчового ризику, 

фальсифікація харчових продуктів має бути визначена оператором ринку і 

належним чином контролюватися, так як це є обов’язком як м’ясопереробної 

галузі, так і уряду [411, 368].  

Міжнародна мережа органів ФАО/ВООЗ з безпеки харчових продуктів 

(INFOSAN) підтримує зміцнення систем безпеки харчових продуктів у 

всьому світі з метою пом’якшення глобального тягаря хвороб харчового 

походження та прагне зупинити міжнародне поширення заражених харчових 

продуктів, запобігти спалаху хвороб харчового походження [397, 398, 399].  

Як показали дослідження, масштаби шахрайства з харчовими 

продуктами включали повний спектр шахрайських дій, включаючи 

додавання фальсифікованих речовин, фальсифікацію (включаючи 

неправильне та неповне маркування), крадіжки, контрабанда, сірий 

ринок/витік і підробка [412]. 

М’ясо, риба та їх продукти були причетні до шахрайства і фальсифікації, 

особливо до підміни. Для всебічного запобігання шахрайства та 

фальсифікації харчових продуктів потрібно забезпечення дотримання 

нормативних вимог, посилення відбору проб і моніторингу, навчання 

виробників та обробників харчових продуктів, а також розробка точних, 

швидких і економічних методів виявлення шахрайства [418]. Стурбованість з 

приводу безпеки харчових продуктів і регулювання в цій галузі забезпечили 

розробку різних методів, таких як фізичні, біохімічні/імунологічні та 

молекулярні методи виявлення домішок у харчових продуктах [282].  
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1.4. Проблеми встановлення ідентифікації та фальсифікації м’яса 

забійних тварин за показниками безпечності та якості  

 

Розвиток агропромислового комплексу України, зокрема виробництво, 

зберігання та обіг м’яса забійних тварин – одна із перспективних галузей 

сільського господарства [146]. Засади ринкової економіки, орієнтація на 

входження України до Європейського Союзу та інтеграція агропромислового 

виробництва країни у відповідні Європейські структури вимагають 

виробництво безпечного та якісного м’яса за дотриманням законодавства 

щодо його ризик-орієнтованого контролю [246, 358, 311].  

 Разом з тим, нині існує проблема встановлення ідентифікації 

яловичини, свинини, баранини та козлятини на потужностях з виробництва 

та обігу. Тому актуальним під час ветеринарного інспектування м’яса 

забійних тварин є розроблення експресних і удосконалених методів 

контролювання для підтвердження їх якості та безпечності, а також видової 

належності та вікової відповідності на усьому харчовому ланцюзі від 

виробництва – до реалізації [349, 342, 407, 198, 118].  

Колір, соковитість м’яса залежить від породи, віку, статі, вгодованості 

тварини [10, 386]. Часто виникають шахрайства із видовою підміною м’яса. 

Так, яловичина і баранина темнішого кольору тому, що мають більше 

міоглобіну у своїх м’язах, ніж свинина, телятина, птиця. Тому визначаючи 

колір м’яса, необхідно вивчати будову та склад м’язів, вміст пігментів, які 

впливають на якість м’яса та його зберігання [344, 339, 318, 331 326].  

 Інциденти з шахрайством та фальсифікацією м’яса часто виявляють 

майже у всіх регіонах земної кулі, особливо із збільшенням світового 

населення. Щоб забезпечити справжність м’ясних продуктів, авторами була 

розроблений 10-плексний аналіз xMAP для одночасного виявлення десяти 

тваринних матеріалів: великої рогатої худоби, коней, птиці, свиней, осла, 

оленя, коня, собаки, лисиці та норки [357]. 
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 Покращення ніжності та аромату м’яса великої рогатої худоби є 

найпоширеніший в практиці метод мокрого старіння до 14 днів під час 

зберігання в охолоджених умовах у волого- та повітронепроникному 

вакуумному мішку. Але при цьому необхідно враховувати колір м’яса і 

проводити випробування на придатність продукту в період його реалізації 

[389, 276, 369]. 

 Запропоновано електричний метод ідентифікації м’яса за встановлення 

проводимості м’язової тканини електричним струмом в 0,5 кV/см площі, що 

позитивно впливало на мікроструктуру м’язових волокон і покращення 

якості м’яса [277, 347, 367]. Визначення колагену, еластину в м’ясі забійних 

тварин проводиться вченими із застосуванням мікроструктурного методу 

[309]. Mayada R. та ін. [355, 337] встановили, що видова ідентифікація м’яса 

ефективно проводиться молекулярно-генетичним методом (РСR-RFLP) за 

застосування мітохондрального цитохрому b (MT-cyt b), що є одним із 

ефективних методів аналізу. 

Проблема денатурації білка після впливу високої температури під час 

переробки харчових продуктів робить методи на основі білка не адекватними 

для ідентифікації видів м’яса, оскільки така денатурація білка може 

призвести до багатьох проблем. Було виявлено, що мітохондріальні маркери 

є більш цінними, ніж ядерні маркери в ідентифікації видів та аутентифікації. 

Проте даний метод затратний в часі та праці, інтерпретація результатів 

ускладнена [356].  

Для захисту споживачів від неправильно маркованих м’яса і м’ясних 

продуктів, шахрайських дій та поганої виробничої практики під час 

переробки м’яса, та встановленням під час реалізації фальсифікованих 

харчових продуктів, що не відповідають чинному законодавсту – 

контролюючі органи, а також більшість дослідників змушені були 

розробляти різні аналітичні методики ідентифікації видів м’яса забійних 

тварин, що грунтувалися на дослідженні ДНК [353, 379, 332, 382].  
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Ідентифікація видів м’яса є ключовою проблемою автентифікації 

харчових продуктів за застосування спектрометричого методу, оскільки вона 

дозволяє перевірити відповідність маркуванню, сприяє справедливій торгівлі 

і дає змогу інформувати споживача [279]. За контролювання харчового 

ланцюга постає необхідність визначення автентичності м’яса, що дасть 

можливість ідентифікувати різні види м’яса у м’ясних продуктах [366, 245].  

Оператори ринків, що здійснюють виробництво та обіг м’яса забійних 

тварин, мають дотримуватися вимог GMP і GHP щодо належної виробничої і 

гігієнічної практик, а також належного використання мийних і 

дезінфікуючих засобів з лужними властивостями тому, що вони можуть бути 

джерелом хімічного небезпечного фактору і завдати шкоду споживачам [265, 

266]. Тому обов’язково оператори ринку повинні здійснювати періодичний 

контроль згідно «Технічного регламенту мийних засобів» за виробництвом, 

зберіганням і використанням мийних лужних засобів, таких як екофам СЛ, 

екофам термо, детанол, профоам, РЗ-топакс 56 тощо [248].  

На м’ясопереробних підприємствах при плануванні виробничих 

приміщень слід передбачати місце для зберігання хімічних речовин, 

наприклад дезінфектантів, місце для приготування робочих розчинів 

дезінфікуючих і миючих засобів. Рекомендовано, щоб місце для зберігання 

хімічних небезпечних засобів було доступним виключно для працівників, які 

пройшли відповідний інструктаж. Концентровані дезінфікуючі засоби 

можуть бути не лише джерелом хімічного небезпечного фактора, а й 

завдавати значну шкоду здоров’ю оточуючим працівникам, пересічним 

споживачам у разі навмисного або ненавмисного його нанесення на м’ясо 

забійних тварин [147, 143, 155, 240].  

Залишки мийно-дезінфікуючих та інших хімічних небезпечних засобів 

у м’ясі забійних тварин негативно впливають на організм споживача, 

викликаючи денатурацію білків м’яса [329], зниження вмісту жиру, 

викликаючи за цього токсичну дію на кишківник, порушення метаболізму, 

алергічні реакції тощо [377, 330]. 
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 На потужностях з виробництва та зберігання м’яса необхідно 

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог щодо планування виробничих 

приміщень шляхом зонування приміщень для обмеження або мінімізування 

виникнення небезпечних факторів, таких як – хімічних під час дезінфекції 

рук (стерилліум класік пур, ерісан, MultisterilTM SanSept, хлорамін Б 

(0,26−0,5%), дезінфекції обладнання (дезактін, полідез, сурфаніос, хлораміну 

Б (1−5%), РЗ-стеріл), чищенні та дезінфекції робочого взуття незалежно від 

типу дезінфекційної установки, здійснювати обов’язковий періодичний 

контроль концентрації мийно-дезінфікуючих розчинів та вести журнал 

обліку їх використання, враховуючи належне маркування. За реалізації м’яса 

забійних тварин у супермаркетах, агропродовольчих ринках також повинні 

бути розроблені процедури щодо здійснення коригувальних і запобіжних дій 

в системі управління безпечністю продукції щодо запобігання фальсифікації 

м’ясної продукції хімічними реагентами [261]. 

 Для попередження фальсифікації необхідно здійснювати державний 

ризик-орієнтований контроль м’яса забійних тварин на потужностях з їх 

виробництва та обігу згідно діючих національних і міжнародних 

законодавчих актів [213, 220, 132, 231, 226, 232]. 

 Необхідно здійснювати ризик-орієнтований контроль на потужностях 

щодо виявлення сторонніх включень у харчових продуктах [338]. У разі 

встановлення небезпечних факторів, особливо сторонніх включень, на 

практиці застосовують різноманітні методи, з яких найбільш поширеними є 

оптичний, магнітометричний, рентгенівський, радіоактивний, 

ультразвуковий та електрометричний методи (індуктивні, ємнісні і 

контактні) [391, 184, 160, 341].  

Розробка наукових критеріїв, аналіз ризиків оцінювання санітарно-

гігієнічного стану потужностей з виробництва та обігу м’яса забійних тварин 

полягає в основних перевагах та преференціях: з високим ступенем 

ймовірності не допускати виробництво, розповсюдження й реалізацію 

небезпечного м’яса, у точу числі фальсифікованого; здійснювати контроль на 
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всьому харчовому ланцюзі; підвищити довіру споживачів, що ґрунтується на 

документально підтвердженій упевненості стосовно безпеки м’яса; 

забезпечити системний підхід, що включає усі характеристики безпечності 

м’яса; ефективно використовувати ресурси для управління безпекою м’яса 

забійних тварин; чітко розподілити відповідальність за безпечність продукції 

серед персоналу на потужності; надати додаткові можливості за інтеграції зі 

стандартами серії ISO 9000, ISO 22000; підвищити можливості експорту 

продукції на національні ринки інших країн [85, 385, 419, 321]. 

Міжнародне законодавство регламентує встановлення хімічних 

небезпечних факторів у харчових продуктах під час застосування системи 

контролю забруднюючих речовин з метою оцінки негативного впливу на 

довкілля і споживачів [130, 131]. У Регламенті Комісії ЄС №37/2010 

прописано вимоги щодо контролю вмісту небезпечних фармакологічно 

активних речовин у харчових продуктах, які забороняється застосовувати, 

тому що вони можуть у разі навмисного нанесення на поверхню м’яса 

забійних тварин, а саме розчинів формальдегіду, гідрогену пероксиду, різних 

кислот (ацетилсаліцилової, оцтової тощо), натрію гідрокарбонату завдати 

шкоду здоров’ю людей [224, 162]. 

 Оцінювання хімічного небезпечного ризику у разі оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами м’яса забійних тварин розглядає метаболізм та 

вичерпання фармакологічно активних речовин у харчових продуктах, що 

може призвести до загрози для здоров’я людини внаслідок споживання 

такого продукту, тому необхідно брати до уваги дані моніторингу та дані 

щодо впливу на здоров’я споживачів відповідно до вимог нормативно-

правових актів, безпосередньо Регламенту ЄС №470/2009, що встановлює 

процедури Співтовариства для встановлення ліміту залишків фармакологічно 

активних речовин у продуктах харчування тваринного походження [226], а 

також враховувати норми максимально допустимих рівнів окремих 

забруднювачів у харчових продуктах відповідно до Державних санітарних 
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правил і норм щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів 

в харчових продуктах [129]. 

 За встановлення безпечності та якості м’яса забійних тварин шляхом 

ідентифікації та визначення фальсифікації дослідники застосовують 

різноманітні методи [242, 163, 135, 119]. 

 Питання розробки і застосування нових методів дослідження 

безпечності та якості, а також способів виявлення фальсифікації харчових 

продуктів були предметом розгляду як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. 

Так, методики виявлення фальсифікації молока рослинними оліями – Фотіна 

Т. І., Яценко І. В., Джуман К. Я. та інші [252]; алгоритми проведення судової 

експертизи сиру кисломолочного та масла вершкового – Яценко І. В., Бусол 

Л. В., Головко Н. П., Кириченко В. М. [269, 270]; застосування методу 

електронного аналізу харчових продуктів шляхом хроматографії – Дубініна 

А. А. та інші [135], Гуменюк Г. Д. [126]; удосконалення наявних методів 

контролювання характеристик м’яса – Скаковский Е. Д. [242], Stancu A. 

[413]; виявлення кількісного вмісту компоненту у харчовій продукції – 

Походило Є. В., Столярчук П. Г. [207]; виявлення фальсифікації м’ясних 

продуктів – Doosti A., Ghasemi D. P., Rahimi E. J. [307], удосконалення 

якісного аналізу м’яса і м’ясних продуктів – Sakalar E., Abasiyanik M. F. 

[395], Hird H., Chisholm J., Sanchez A. [333]. 

 Необхідно розробляти нові методи ідентифікації м’ясної сировини, 

тому що проблема розпізнавання асортиментної фальсифікації м’яса з 

кожним роком стає все актуальнішою [119, 350]. Так дослідники Любчик О., 

Микийчук М., Гонсьор О. [171] стверджують, що треба застосовувати для 

ідентифікації м’ясної сировини електричні методи аналізу, а саме 

кондуктометричний або імпедансний методи. 

Парук А. П., Курмакаєва Т. В., Скрябіна К. И. [200] розробили 

біофізичний спектрофотометричний метод у разі фальсифікації м’яса видової 

належності на оптичній щільності білка м’язів для свинини 0,62±0,02, для 

баранини – 0,52±0,01 та для собаки – 0,58±0,01. Автори Літвинчук С. І., 



80 
 

Носенко В. Є., Гуцало І. В. [169] застосовували спектроскопічний метод 

визначення якості м’яса свинини свіжої, замороженої і зіпсованої при 

зберіганні за температури 4 °С та −18 °С за довжини хвилі 1640 нм. Науковці 

Арсеньєва Л. Ю., Пасічний В. М., Калініченко А. О. [2] розробили метод 

виявлення кількості бактерій в м’ясних продуктах на основі аналізу газової 

фази на мас-спектрометричному детекторі на основі концентрації летких 

сполук із збільшенням чисельності бактерій. Дослідником Сусь Е. Б. [247] 

було ідентифіковано величину питомої електропровідності м’ясної сировини 

через 1 (24) години: у м’ясі з ознаками DFD – до 4 (5) мС/см; NOR – 4–6 (5–7) 

мС/см; PSE – більше 6 (7) мС/см.  

 Отже, неохідно розробляти альтернативні методи визначення якості без 

затрат часу та дороговартістних реактивів, обладнання [275]. Автентичності 

м’яса наразі надається значна увага в багатоетапному харовому ланцюзі від 

виробництва тварин на фермі до споживання кінцевого харчового продукту 

споживачами. Набір методів повинен включати аналіз елементарних та 

молекулярних складових м’яса, в тому числі і хімічного складу [298]. 

 Багато фальсифікацій м’яса та м’ясопродуктів виявляють за їх 

виробництва та обігу. Так, продавці на агропродовольчому ринку 

обробляють тушки курей і курчат відбілювачами для зникнення синюшності 

шляхом занурення у киплячий розчин питної соди на 1–2 с, яка потрапляючи 

у підшкірний шар збільшує його обсяг і шкіра стає непрозорою; у 

заморожене м’ясо вводять за допомогою шприца воду або кров; 

наморожують на тушу воду, яка замерзає і потім лід реалізується разом з 

м’ясом за ціною м’яса [135]. 

 Визначення псування м’яса визначають методом мас-спектроскопії з 

реакцією переносу протону (МС-РПП) внаслідок вимірювання та 

ідентифікації летючих сполук, що виділяються при псуванні м’яса, залежно 

від їх виділення та часу зберігання. Також використовують модифікований і 

спрощений метод екстракції для визначення значень тіобарбітурового числа 

в м’ясі. Визначення вмісту в м’ясі жиру здійснюється методом абсорбції 
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рентгенівських променів за застосування медичного денситометра SOPHOS 

L-XRA. Кількісне визначення виду тварин і рослин в м’ясних продуктах на 

основі ланцюгової реакції, що дозволяє ідентифікувати незначні добавки 

різних видів тварин в м’ясних продуктах. 

Якісна фальсифікація м’ясних напівфабрикатів здійснюється практично 

завжди і виробляється такими способами: додаванням води; порушенням 

рецептурного складу; використанням менш коштовних частин м’яса і фаршу 

із субпродуктів або м’яса диких тварин або хворих; уведенням чужорідних 

добавок; виготовленням зі штучних ароматизаторів м’яса, барвників і інших 

харчових добавок; крохмалю, пшеничного борошна, каррагелана; введенням 

консервантів і антибіотиків [135]. 

 Як стверджують автори Будник Н. В., Пешук Л. В., Штик І. І. [111] – 

необхідно контролювати харчові продукти згідно діючих виробничих 

стандартів, які повинні узгоджуватися з вимогами країн ЄС, що досить 

важливо для виключення можливості фальсифікації м’ясних продуктів, 

застосовуючи запатентований гістологічний метод дослідження 

багатокомпонентних м’ясних систем, який базується на мікроструктурному 

методі дослідження окремих тканин (м’язової, сполучної, кісткової). 

Проте, вище вказані методи контролювання є дороговартісними, 

потребують високочутливого обладнання у референс-лабораторіях. Для 

забезпечення отримання споживачами безпечної та якісної м’ясної сировини 

необхідно розробляти нові прості у виконанні експресні методи щодо їх 

належного державного контролю. Особливо актуальними є напрями 

досліджень щодо розробки експресних методів, які дають змогу об’єктивно 

оцінити безпечність та якість м’яса забійних тварин під час виробництва та 

обігу або використання для виробництва м’ясних продуктів. 
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1.5. Висновок з огляду літератури і формування основних 

напрямків досліджень 

 

Незважаючи на те, що відповідальність за безпечність та якість 

харчових продуктів тваринного походження покладена на виробника, захист 

здоров’я споживача завжди залишається під контролем держави [4, 273, 206, 

117, 245, 217]. Державна служба України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів, одним із основних завданнь якої є 

реалізація державної політики у галузі ветеринарної медицини, сферах 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, повинна 

виконувати вимоги нової Європейської регламентації щодо харчових 

продуктів, Комісії Кодексу Аліментаріус, ВООЗ та організовувати свою 

роботу на основі оцінки ризиків із санітарної безпеки харчових продуктів [13, 

157, 300, 301, 302, 393, 399, 227, 406].  

 Фальсифікація м’яса забійних тварин у разі навмисного оброблення 

розчинами мийно-дезінфікуючих засобів є соціальною проблемою внаслідок 

порушення їх використання за призначенням, а також за укриття 

небезпечного м’яса забійних тварин під час порушення гігієнічних вимог 

зберігання на потужностях. Щоб уникнути конфлікту інтересів та можливого 

шахрайства та фальсифікації харчових продуктів, державні інспектори 

ветеринарної медицини повинні мати змогу діяти незалежно від операторів 

ринку, розробляючи систему ризик-орієнтованого контролю хімічних 

небезпечних факторів [206, 122, 349, 305, 227].  

Однією з причин невідповідності санітарно-гігієнічним вимогам під час 

виробництва й обігу м’яса забійних тварин є недосконалість державного 

контролю. Особливо ці питання стали актуальними за впровадження систем 

безпечності – простежуваності, НАССР, VACCP, TACCP на потужностях з 

виробництва м’яса та м᾽ясопродуктів, оптових базах, супермаркетах, 

агропродовольчих ринках [358, 334, 116, 349]. 
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Наразі нові та існуючі види злочинних діянь зумовлюють появу нових 

об’єктів і завдань експертного дослідження, а, отже, необхідні нові 

спеціальні знання, новітні методи і засоби дослідження щодо встановлення 

фальсифікації харчових продуктів [214, 164, 201, 350, 428, 217]. 

Для належного державного ризик-орієнтованого контролю безпечності 

та якості м’яса забійних тварин, які виробляються, зберігаються та 

реалізуються в Україні згідно з Європейською концепцією «Єдине здоров’я» 

[246, 241, 221], є потреба в розробці методів контролювання цих харчових 

продуктів для виявлення фальсифікації у разі оброблення хімічними 

небезпечними факторами, зокрема мийно-дезінфікуючими засобами; 

встановлення мікробіологічних критеріїв та встановлення м’яса, отриманого 

від хворих тварин, внаслідок чого ці харчові продукти найчастіше можуть 

бути потенційним ризиком виникнення харчових захворювань пересічних 

споживачів [138, 154, 348, 235, 266, 134, 7, 8, 380, 280]. 

 Тому для встановлення небезпечних хімічних факторів за виробництва 

та обігу м’яса забійних тварин необхідно застосовувати прості експресні 

випробування, які проводяться за місцем заходів державного контролю [213, 

206, 227]. Згідно міжнародного законодавство необхідно здійснювати 

випробування щодо виявлення хімічних засобів у харчових продуктах з 

метою оцінки їх негативного впливу, захисту людини, тварин і довкілля 

згідно з вимогами Регламенту ЄС №37/2010 [224], Директиви Ради ЄС 

№320/88 [130], а також застосовувати ефективну систему контролю відносно 

виявлення в м’ясі забруднюючих речовин згідно з вимогами Директиви Ради 

ЄС №23/96 [131, 261]. 

У світовій науці і практиці застосовуються найчутливіші методи 

визначення безпечності та якості м’ясної сировини. Вище вказані методи 

контролювання безпечності та якості харчових продуктів є 

дороговартісними, потребують обладнання спеціалізованих лабораторій [413, 

126, 350, 207, 307, 395, 333, 269, 169, 275, 217]. Проте в сучасній науковій 

літературі дослідниками не достатньо надається увага розробці експресних 
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методів виявлення безпечності та якості м’яса, а також встановлення 

фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення хімічними 

небезпечними факторами [273, 274, 171, 200, 169, 275, 298, 305]. 

Тому нашим завданням було теоретично та експериментально 

обгрунтувати застосування експресних методик виявлення хімічних 

небезпечних факторів м’яса забійних тварин, встановити критерії оцінки 

безпечності та якості м’яса забійних тварин, жирів тваринного походження, 

мікробіологічні критерії у разі виявлення Listeria monocytogenes, Salmonella і 

Sthaphylococcus aureus, встановити гігієнічні критерії технологічного процесу 

для м’яса забійних тварин перед закладанням для холодильного 

зберігання/реалізації за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів, 

Enterobacteriaceae, Salmonella на потужностях з виробництва та обігу, 

розробити експресні методики ідентифікації м’яса забійних тварин за 

встановлення видової належності, вікової відповідності й придатності до 

споживання, а також на основі отриманих результатів розробити та 

впровадити комплексну систему ризик-орієнтованого контролю безпечності 

та якості м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу на 

основі системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР. 

Інспектори ветеринарної медицини зможуть легко володіти 

розробленими експресними методиками встановлення безпечності та якості 

м’яса забійних тварин, зокрема хімічних небезпечних факторів, при 

здійсненні державного ризик-орієнтованого контролю на потужностях з 

виробництва та обігу, що провадиться з метою проведення перевірки 

відповідності законодавству про безпечність та окремі показники якості 

харчових продуктів, а також для здійснення державного моніторингу 

відповідно до щорічного плану з метою отримання інформації про 

загальнонаціональний стан справ щодо вмісту забруднюючих речовин в м’ясі 

забійних тварин для прийняття на їх основі рішень та вжиття заходів з метою 

підвищення рівня захисту здоров’я споживачів [212, 213, 206, 329, 227, 233, 

215, 361, 380, 217]. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали дослідження 

 

Роботу виконано впродовж 2011–2021 років на кафедрі 

ветсанекспертизи, мікробіології, зоогігієни та безпеки і якості продуктів 

тваринництва Сумського національного аграрного університету. Окремі 

дослідження проведено в акредитованих лабораторіях: Центральній 

випробувальній державній лабораторії Держпродспоживслужби в Київській 

області та м. Києві (Договір про науково-виробничу співпрацю, № 12/08 від 

09.01.2019 р.); Державному науково-дослідному інституті з лабораторної 

діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи; Інституті судових 

експертиз ім. засл. проф. М. С. Бокаріуса; Інституту біохімії імені О. В. 

Палладіна НАН України; лабораторії кафедри ветеринарно-санітарної 

експертизи, гігієни продуктів тваринництва та патологічної анатомії імені Й. 

С. Загаєвського та кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Інституту 

післядипломного навчання керівників і спеціалістів ветеринарної медицини 

Білоцерківського НАУ.  

Випробування були проведені на потужностях з виробництва м’яса та 

м’ясних продуктів та оптових базах Київської області: ПАТ «МікМега», смт. 

Велика Димерка Броварського району, ТОВ «Маршалок», м. Біла Церква, 

«Київський м’ясокомбінат» м. Біла Церква, ТОВ МПЗ «Баварія», с. Фурси, 

Білоцерківського району, ТОВ «Антонівський м’ясокомбінат», с. Мала 

Антонівка; на агропродовольчих ринках і супермаркетах «Сільпо», «АТБ», 

«ЕКОмаркет», «Наш край», «Фуршет», «Велика кишеня».  

Для дослідження відбирали проби найдовшого м’яза спини яловичини, 

свинини, баранини, козлятини на потужностях з виробництва м’яса, 

зберігання (оптові бази), реалізації у супермаркетах і на агропродовольчих 

ринках. Загальна кількість проб м’яса охолодженого, примороженого і 
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замороженого складала 724, із них яловичини – 244, свинини – 264, баранини 

– 126, козлятини – 90. Загальна кількість проб жиру тваринного походження 

(яловичиного, свинячого, баранячого, козиного) становила 262; м’ясного 

фаршу яловичого, свинячого і комбінованого, баранячого, козлячого 

охолодженого (8 °С) досліджували у кількості 86 проб. Заморожене м’ясо 

досліджували за температури −12 °С і відносної вологості 95 %: яловичини – 

8 місяців (контроль) і 9 місяців; свинини – 3 місяці (контроль) і 4 місяці; 

баранини і козлятини – 6 місяців (контроль) і 7 місяців; приморожене за 

температури −2−(−3) °С за відносної вологості 90 % на 20 добу (контроль), 

21–22 доби; у супермаркетах: охолоджене за температури реалізації 4±2 °С за 

відносної вологості 85 % на 2 добу (контроль) та 3–4 доби (дослідні проби): 

яловичини – 10 доба, свинини – 11, баранини – 8, козлятини – 7 доба; на 

агропродовольчих ринках: охолодженого за температури 0−6 °С на 2 добу 

(контроль) та 3–4 доби.  

Дослідження жирів тваринного походження проводили за реалізації та 

зберігання упродовж 2, 3, 4–7 діб за температури 0−6 °C, а також 7, 8, 9–12 і 

15, 16, 17–20 діб за температури 0−(−2) °C на агропродовольчих ринках і 

супермаркетах; на потужностях з виробнитцтва м’яса, оптових базах за 

зберігання охолодженими до температури 0−4°С, замороженими до 

температури −12 °С на 8, 9 міс – для яловичиного жиру; на 5, 6 міс – для 

свинячого; на 6, 7 міс – для баранячого і козиного жиру.  

 

2.2. Етапи проведення досліджень 

Дослідження проведено в шість етапів. Загальна схема проведених 

досліджень наведена на рисунку 2.1. 

На першому етапі було здійснено дослідження м’яса забійних тварин 

на потужностях з виробництва та обігу з метою виявлення хімічних 

небезпечних факторів за допомогою розроблених експресних методик. 
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Дослідження м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та 

обігу з  метою виявлення хімічних небезпечних факторів 1 етап 

3 етап 

2 етап 

Оцінка якості жирів тваринного по-

ходження за допомогою розроблених 

експресних методик 
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забійних тварин за інформативних показни-
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тваринного   походження за різних термінів зберігання та реалізації 

 

Безпечність та якість м’яса забійних тварин під час виробництва та 

обігу у разі оброблення хімічними небезпечними засобами з  
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тварин хімічними       

небезпечними засобами 

чими засобами 
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хімічними небезпечними 

засобами  
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4 етап 

Мікробіологічні критерії безпечності м’яса забійних тварин та 

об’єктів потужностей. Мікробіологічні критерії гігієни технологіч-

них процесів мʼяса на стадії після оброблення туш тварин перед  

закладанням на холодильне зберігання та у разі реалізації 

 

Ідентифікація м’яса забійних тварин за встановлення видової 

належності, вікової відповідності та придатності до споживання за 

допомогою експресних та удосконалених методик 

5 етап 

6 етап 

Розробка комплексної системи ризик-орієнтованого контролю 

безпечності та якості м’яса забійних тварин у разі виявлення 

хімічних небезпечних факторів, встановлення мікробіологічних  

критеріїв та ідентифікації мʼяса на потужностях з 

виробництва та обігу на основі системних підходів простежуваності, 

VACCP, ТАССР 
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Рис. 2.1. Загальна схема проведення досліджень 
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 Під час другого етапу досліджень було встановлено показники 

безпечності та якості м’яса забійних тварин різних термічнів станів за 

виробництва та обігу у разі оброблення окремих хімічними засобами, 

зокрема, розчинами формальдегіду, хлормісткими засобами, гідрогену 

пероксиду, оцтововою кислотою, калію перманганату, натрію 

гідрокарбонатом, мийно-дезінфікуючими розчинами з лужними 

властивостями. 

Завданням третього етапу досліджень було встановлення критеріїв 

безпечності та якості м’яса забійних тварин і жирів тваринного походження 

за загальноприйнятими та розробленими експресними методами за різних 

термінів зберігання й реалізації. 

 Метою четвертого етапу досліджень було встановлення 

мікробіологічних критеріїв безпечності м’яса забійних тварин та об’єктів 

потужностей за розроблення удосконалених горизонтальних методик 

виявлення бактерій роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, 

Sthaphylococcus aureus; встановлення санітарно-мікробіологічних показників 

змивів з холодильних камер та об’єктів на потужностях з виробництва та 

обігу м’яса забійних тварин (вміст мезофільних аеробних та факультативно-

анаеробних мікроорганізмів, кількість плісеневих грибів, в тому числі 

Cladosporium herbarum); встановлення частоти виділення бактерій роду 

Echerichia, Salmonella, видів Staphуlococcus aureus, Listeria monocytogenes із 

змивів об’єктів (підлоги, стін, вішал/столів/прилавків, ножів, рук 

працівників) потужностей з виробництва та обігу м’яса забійних тварин; 

встановлення вмісту мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів на поверхні м’яса забійних тварин, що зберігалися у 

холодильних камерах потужностей з виробництва та обігу; встановлення 

мікробіологічних критеїів гігієни технологічних процесів м’яса забійних 

тварин перед закладанням на холодильне зберігання/реалізацію на 
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потужностях різних типів за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів та 

Еnterobacteriaceae. 

Завданням п’ятого етапу досліджень була ідентифікація м’яса 

забійних тварин для встановлення видової належності, вікової відповідності 

та придатності до споживання за допомогою експресних методик 

визначення: інтенсивності кольору, вмісту пігментів та еластину; числа 

омилення жирів; визначення бактерій у м’ясі мікроструктурним методом; 

удосконалення методик виявлення пероксидази, формольної реакції; 

бактеріоскопічного визначення мікроорганізмів за Грамом у модифікації 

Хукера; ідентифікація м’ясного фаршу у разі фальсифікації крохмалем, 

встановлення його свіжості фотометричним методом та вмістом мезофільних 

аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів. 

На шостому етапі дослідження були направлені для встановлення 

критеріїв оцінки ступеня ризику за провадження діяльності потужностей з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин та розроблення комплексної 

системи ризик-орієнтованого контролю безпечності та якості м’яса забійних 

тварин у разі виявлення хімічних небезпечних факторів та ідентифікації 

м’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й придатністю до 

споживання на основі системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР 

за встановлення категоризації потужностей у сфері безпечності та окремих 

показників якості м’яса, у сфері ветеринарної медицини та визначена 

періодичність здійснення планових заходів державного контролю 

потужностей.  

 

2.3. Методики досліджень 

 

Відбір проб та їх підготовка до випробування. Відбір досліджуваних 

проб м’яса забійних тварин та м’ясних фаршів у кількості 200 г і підготовку 

їх до аналізування для оцінювання показників його якості та безпечності 

проводили відповідно до вимог нормативно-правових актів: ДСТУ 7992:2015 
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[188], Правил пердзабійного ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-

санітарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів, 2002 [208], ДСТУ 6030:2008 

[185], ДСТУ 7158:2010 [186], ГОСТ 1935–55 [187]; ДСТУ 4437:2005 [197]. 

Відбір проб жирів тваринного походження і підготовка до 

випробування здійснювали згідно з вимогами ДСТУ ISO 661:2004 [139]. 

Органолептичні, хімічні, фізичні, мікроскопічні дослідження. 

Органолептичну оцінку м’яса забійних тварин (колір, запах, консистенція, 

проба варіння) визначали згідно з ДСТУ 7992:2015 [188] та біохімічні 

дослідження щодо визначення ступеня свіжості за вмістом аміно-аміачного 

азоту, вмістом ЛЖК, проведення якісної реакції з купруму сульфатом; 

мікроскопії мазків-відбитків на встановлення кількості мікроорганізмів у 1 

середньому полі, пофарбованих за Грамом, у поверхневих та глибоких шарах 

м’язової тканини шляхом підрахунку кількості мікроорганізмів у 25 полях 

зору і подальшим вирахуванням на 1 поле зору згідно з ДСТУ 23392–2016 

[189]. М’ясо, отримане від здорових тварин, визначали якісною реакцією на 

наявність ферменту пероксидази [208]. Органолептичні та фізичні показники 

м’ясних фаршів визначали згідно з ДСТУ 4823.2:2007 [219]. 

Величину рН у м’ясо-водній витяжці визначали потенціометричним 

методом рН-метром за величиною концентрації водневих іонів згідно з 

вимогами ДСТУ ISO 2917–2001 [190]. 

Дослідження жирів тваринного походження. Встановлення 

інформативних показників якості жиру тваринного походження відповідно 

до виду тварин за органолептичними показниками (колір, запах, 

консистенція, прозорість), фізичними показниками (температура топлення, 

температура застигання) та визначення кислотного, пероксидного чисел 

жиру проводили згідно методичних рекомендаціі [87] та ДСТУ ISO 3960–

2001 [142].  

Визначення біологічної цінності та токсичності. Токсико-біологічну 

оцінку м’яса забійних тварин у разі оброблення їх хімічними небезпечними 

засобами проводили згідно з методичними вказівками [174], використовуючи 
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лабораторний штам інфузорії Tetrachymena pyriformis штаму W-14. Оцінку 

токсичності досліджуваних зразків м’яса (контроль та дослід) визначали за 

наявністю інфузорій Tetrachymena pyriformis, що змінили форму, характер 

руху, мали пригнічений ріст, а також відмічали повну або часткову загибель 

клітин. Наявність мертвих або деформованих клітин, зміна характеру руху, 

пригнічення росту й розмноження інфузорій порівняно з контрольними 

зразками м’яса забійних тварин було ознакою токсичності досліджуваних 

зразків м’яса забійних тварин обробленого мийно-дезінфікуючими засобами.  

Відносну біологічну цінність м’яса забійних тварин визначали за 

відношенням показника біологічної цінності досліджуваного харчового 

продукту до показника біологічної цінності контрольного (стандартного) 

продукту, що виражається у відсотках.  

Розрахунок проводили за формулою: ВБЦ = (Іd : Іk) × 100, де Іd – 

кількість інфузорій в середовищі дослідної проби; Іk – кількість інфузорій в 

середовищі контрольної проби.  

 Визначення хімічних показників і енергетичної ціності. Здійснили 

випробування щодо встановлення хімічних показників, (масових часток 

води, сухої речовини, жиру, білка, золи), вмісту вуглеводів та визначення 

енергетичної цінності м’яса забійних тварин.  

Масову частку води визначали згідно з ДСТУ ІSO 1442:2005 [192]. 

Визначення масової частки сухої речовини в м’ясі забійних тварин 

проводили шляхом розрахунку різниці від 100 % та масової частки води. 

 Визначення масової частки жиру (без перерахунку на суху речовину) 

виконували методом Сокслета (без гідролізу білків) згідно з ДСТУ ІSO 

1443:2005 [193]. 

Визначення масової частки білка (без перерахунку на суху речовину) 

виконували методом К’єльдаля згідно з ДСТУ ІSO 937:2005 [194]. 

Визначення масової частки золи (без перерахунку на суху речовину) 

проводили згідно з ГОСТ 26226–1995 [161]. 
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Визначення поживної та енергетичної цінності м’яса проводили 

згідно з Процедурою випробування «Визначення енергетичної та поживної 

цінності в сировині, продуктах тваринного та рослинного походження», 2017 

р. [222, 243].  

Визначення амінокислотного складу м’яса забійних тварин. 

Випробування щодо встановлення амінокислотного складу м’яса 

забійних тварин різної якості (свіжі, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості 

у разі оброблення різними мийно-дезінфікуючими засобами) проводили 

методом іонообмінної рідинно-колоночної хроматографії на автоматичному 

аналізаторі ТТТ 339 (виробництво Чехія, Прага) шляхом гідролізу зразка 

м’яса хлористоводневою кислотою та його депротеінізацією (осадженням 

білка) для одержання екстракту вільних амінокислот і подальшим поділом 

амінокислот на іонообмінних колонках з використанням літій цитратних 

буферів як елюентів та підрахуванням на хроматограмі площу піка кожної 

амінокислоти і порівнянням її з площею піків амінокислот з відомою 

концентрацією. З порівнянням цих площ робилося обчислення абсолютної 

кількості амінокислоти в аналізованому зразку [173].  

 Визначення жирнокислотного складу м’яса забійних тварин. 

 Випробування щодо встановлення жирнокислотного складу м’яса 

забійних тварин різної якості (свіжі, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості 

за оброблення різними мийно-дезінфікуючими засобами) проводили методом 

газорідинної хроматографії жирних кислот шляхом екстракції загальних 

ліпідів із 15 г проби м᾽язової тканини за методом Фольча [319]. Метилові 

ефіри жирних кислот отримували згідно методики ДСТУ ISO 5509:2002 

[140], а аналізування проводили згідно з вимогами ДСТУ ISO 5508:2001 

[141]. Отримані хроматографічні чисті метилові ефіри жирних кислот 

розчиняли в гексані і хроматографували на хроматорграфі HRGC 5300 

(Італія) на скляній набивній колонці 3,5 m, заповненій Chromosorb W/HPз 

нанесеною 10 % рідкою фазою Silar 5CP за програмованою температурою 

140–250 °С з наростанням 2°С/хв. Ідентифікацію індивідуальних жирних 
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кислот проводили шляхом порівняння часу їх утримування відносно до 

суміші стандарту жирних кислот фірми Sigma Serva. Вміст індивідуальних 

жирних кислот розраховували у відсотках до загальної кількості жирних 

кислот, що були виявлені у досліджуваних пробах м’яса.  

Бактеріологічні випробування об’єктів потужностей з виробництва 

та обігу. Випробування щодо мікробіологічного контролю відбитків та 

змивів із об’єктів державного контролю проводили згідно з вимогами 

національного стандарту ДСТУ ISO 18593:2006 [175]. Відбирали проби 

повітря холодильних камер: м’ясопереробної потужності, оптової бази за 

температури −2−(−3) ºС на 20 добу, за температури −12 ºС, де зберігались 

яловичина на 8 міс, свинина на 3 міс, баранина і козлятина на 6 міс; із полиць 

холодильної відкритої вітрини за температури 4±2 ºС на 2 добу та 

холодильних камер за температури −6−(−8) ºС на 20 добу, де реалізовувалось 

м’ясо забійних тварин; агропродовольчому ринку за температури реалізації 

0−6 ºС та 2 добу та за температури 0−(−1) ºС на 16 добу, де зберігалось м’ясо 

забійних тварин для реалізації. Змиви також відбирали з об’єктів 

холодильних камер: стін, підлоги, вішал м’ясопереробної потужності й 

оптової бази, а також із рук працівників. У супермаркетах – зі столів, 

підлоги, стін, де проходила розрубка і пакування м’ясних туш яловичини, 

свинини, баранини і козлятини, із полиць холодильної відкритої вітрини та 

холодильних камер за температури −6−(−8) ºС, де реалізувалося м’ясо 

забійних тварин, із рук та ножів працівників-фасувальників м’яса; на 

агропродовольчому ринку – зі столів, підлоги, ножів та рук продавців. Об’єм 

досліджуваної проби повітря (м3) у холодильних камерах м’ясопереробної 

потужності складав 134,21х102 м3; оптової бази – 114,50х102 м3; супермакеті 

– 3,78х102 м3, холодильній відкритій полці супермаркету 1,20х10 м3; 

холодильній камері агропродовольчого ринку 2,5х10 м3, холодильному 

приміщенні реалізації м’яса – 8,24х102 м3.  

За проведення відбору повітря в холодильних камерах потужностей з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин використовували аспіраційний 
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метод (метод Андерсена) за допомогою пробовідбірника повітря TRIO.BAS 

(Україна). Через прилад пропускали повітря впродовж 1,5−2 хв близько 100 

дм3. Струмінь повітря через отвори приладу зі швидкістю 25 дм3/хв торкався 

поживного середовища на чашках Петрі, використовуючи п’ять стерильних 

чашок Петрі з агаром упродовж, для малих холодильних камер – три чашки 

Петрі. Для дослідження загальної кількості плісеневих грибів, у тому числі й 

кладоспоріїв, використовували агар Сабуро. Чашки Петрі з відібраними 

пробами закривали кришками і поміщали в термостат для культивування: для 

визначення загального мікробного обсіменіння – за температури 30±1°С 

упродовж 72±3 годин; для визначення обсіменіння пліснявою за температури 

(24−25)±1 ºС упродовж 5 діб. Перший підрахунок плісняви проводили через 

3 доби і для остаточного визначення виду плісняви посіви в чашках 

проглядали на 5 добу. Підрахунок кількості колоній плісеневих грибів, в 

тому числі кладоспоріїв (Cladosporium herbarum) в 1 м3 повітря проводили за 

загальноприйнятим методом.  

Відбір проб з об’єктів потужностей з виробництва та обігу 

(столів/прилавків, стін, підлоги, ножів, рук працівників) здійснювали 

стерильними ватно-марлевими тампонами, змоченими стерильним 

нейтралізуючим розчином. Ділянки 10х10 см2 ретельно протирали тампоном 

та вміщували їх до пробірок. За наявності на об’єкті щільних забруднень їх 

знімали за допомогою стерильного скальпеля та переносили в цю ж пробірку. 

Для визначення бактеріальної забрудненості об’єктів використовували 

живильне середовище Сабуро за інкубування посівів у термостаті за 

температури 22−24 ºС упродовж 5−10 діб. Після цього підраховували колонії 

плісеневих грибів у розрахунку на 1 см2 дослідної площі за 

загальноприйнятим методом відповідно до ДСТУ ISO 7954:2006 [176].  

Також на об’єктах потужностей з виробництва та обігу визначали 

санітарно-показові мікроорганізми (вміст МАФАнМ, титр бактерій роду 

Еcherichia, Staphуlococcus aureus) та патогенних (бактерій роду Salmonella, 

Listeria monocytogenes) за загальноприйнятими методиками згідно 
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національних стандартів ДСТУ ISO 4833:2006 [177], ДСТУ ISO 21528-1:2014 

[178], ДСТУ ISO 6888-1:2003 [179], ДСТУ ISO 6579:2006 [180], ДСТУ ISO 

11290-1:2003 [181] та Методичних вказівок щодо санітарно-

мікробіологічного контролю об’єктів виробництва та реалізації, які 

підлягають ветеринарному нагляду, 2014 р. [120]. 

Бактеріологічні дослідження м’яса забійних тварин. Відбір проб 

м’яса забійних тварин та їх підготовка до мікробіологічних випробувань 

здійснювали згідно вимог ДСТУ 8381:2015 [195]. Відбір змивів з поверхні 

м’яса забійних тварин, що зберігалось у холодильних камерах потужностей з 

виробництва та обігу, проводили стерильним тампоном згідно з вимогами 

національного стандарту ДСТУ ISO 17604:2014 [182].  

Визначення вмісту МАФАнМ у м’ясі та м’ясних фаршах здійснювали 

шляхом підрахунку кількості мікроорганізмів в 1 г м’яса за посіву на агар для 

підрахунку колоній, який містить в своєму складі сухий ферментний 

гідролізат казеїну, сухий дріжджовий екстракт, безводну глюкозу, агар і 

воду, в чашки у термостаті за температури (30±1) °С упродовж (72±3) годин, 

і послідуючим підрахунком колоній згідно з ДСТУ ISO 4833:2006 [177]. 

Визначення вмісту МАФАнМ на поверхні м’яса забійних тварин 

проводили шляхом змивів з поверхні м’язової тканини і приготування 

розведень 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000, 1:100000, 1:1000000 відповідно вимог 

чинного ДСТУ ISO 6887-1:1999 [183]. У подальшому по 1 см3 із кожного 

розведення переносили у стерильні чашки Петрі, заливали розплавленим та 

охолодженим до 55 ºС м’ясо-пептонним агаром (МПА) з подальшою 

інкубацію посівів у термостаті за температури 37 ºС упродовж 48 год.  

Визначення в м’ясі забійних тварин та м’ясному фарші бактерій роду 

Еcherichia, Staphуlococcus aureus та патогенних (бактерій роду Salmonella, 

Listeria monocytogenes) за загальноприйнятими методиками згідно 

національних стандартів ДСТУ ISO 21528-1:2014 [178], ДСТУ ISO 6888-

1:2003 [179], ДСТУ ISO 6579:2006 [180], ДСТУ ISO 11290-1:2003 [181]. 
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 Мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу на стадії туш 

забійних тварин після обробки перед закладанням заморожування на 

потужностях з виробництва та зберігання м’яса забійних тварин у холодильні 

камери, а також перед реалізацією у супермаркетах та на агропродовольчих 

ринках за денними середніми логарифмами за кількістю колоній аеробних 

мікроорганізмів, Еnterobacteriaceae, визначали, керуючись Регламентом ЄС 

№2073/2005 [234]. 

Гістологічні дослідження м’яса забійних тварин. Мікроструктурні 

дослідження зразків яловичини були проведені у науково-дослідному 

патоморфологічному відділі Державного науково-дослідного інституту 

лабораторної діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи. 

Дослідження проводили згідно з Методичними вказівками з визначення 

складників всіх видів м’ясної сировини, напівфабрикатів та готової продукції 

з м’ясної сировини, 2010 р. [170] та національним стандартом                  

ДСТУ 7353:2013 [191]. 

Від кожного зразка м’яса відбирали не менше трьох шматочків (зразків), 

товщиною 0,3−0,5 см, закладали в одноразові пластикові касети, які 

маркували. Касети із зразками вміщували у ємність з фіксуючим розчином 

(водний розчин нейтрального формаліну з масовою часткою 10%). Об’єм 

фіксуючого розчину перевищував об’єм зразка у 20 разів. Ємність щільно 

закривавали і залишали у витяжній шафі за кімнатної температури. 

Через одну та п’ять діб фіксуючий розчин змінювали. Через 7 діб 

проводили гістологічну обробку тканин в автоматі карусельного типу STP-

120, де проходила дофіксація матеріалу, його промивання, зневоднення та 

ущільнення. Зневоднення тканин проводили послідовним проведенням 

зразка через спирти зростаючої концентрації: 70 %, 80 %, 90 % (експозиція 

90 хв, t=2±2 ºС) та 96% (експозиція 60 хв, t=22±2 ºС). Ущільнення зразка 

проводили послідовно, витримуючи його в проміжному розчиннику – 

ксилолі (експозиція 90 хв, t=22±2 ºС) та двох порціях розплавленого парафіну 

(експозиція 120 хв, t =62 ºС).  
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Формування парафінових блоків здійснювали за допомогою станції 

заливання у парафін АР-280 (консоль нагрівання, дозування, охолодження). 

Касети із зразками переносили до блоку нагрівання станції. Зразки за 

допомогою пінцета вміщували у металеві форми, орієнтуючи в потрібному 

напрямку, переносили на нагріваючу поверхню блоку дозування, накривали 

ідентифікованою пластиковою касетою і заливали розплавленим парафіном 

(t 60±2 ºС). Форму переносили на охолоджуючу поверхню блоку 

охолодження і залишали до повного застигання парафіну. Сформований 

парафіновий блок виймали з металевої форми для виготовлення гістозрізів.  

Зрізи виготовляли за допомогою ротаційного мікротома НМS 340Е з STS 

- системою переносу зрізів. Товщина зрізів складала 5 μм.  

Отримані зрізи розправляли на поверхні води STS (t 42±2 ºС) та 

переносили на підготовлене предметне скло і залишали підсихати за 

кімнатної температури на 12–24 години. Депарафінування зрізів проводили 

за такою схемою: ксилол І – 5 хв; ксилол ІІ – 5 хв; спирт 96% І – 5 хв; спирт 

96% ІІ – 5 хв; вода проточна – 5 хв. Після депарафінування зрізи фарбували. 

Гістозрізи фарбували за допомогою автомату для фарбування тканин 

лінійного типу HMS -70 із застосуванням 2-х методів. 

Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином здійснювали для 

виявлення основних структурних елементів тканин за такою схемою: 

гематоксилін – 15 хв; вода проточна – 5 хв; еозин водний 0,5 % – 1 хв; вода 

проточна – 5 хв; спирт 70 % – 5 хв; спирт 96 % І – 5 хв; спирт 96 % ІІ – 5 хв; 

карбол-ксилол (3:1) – 5 хв; ксилол – 5 хв. 

Гістозрізи заключали у заключаюче середовище CytosealTM 60 та 

накривали накривним склом.  

Фарбування гістозрізів метиленовою синькою та еозином (для виявлення 

бактерій) проводили за такою схемою: ксилол І – 5 хв; ксилол ІІ – 5 хв; спирт 

96% І – 5 хв; спирт 96% ІІ – 5 хв; вода дистильована – 5 хв; суміш 

метиленової синьки з еозином – 30 хв; вода дистильована – 5 хв; вода 
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підкислена – 30 с; вода дистильована – 5 хв; ацетон-ксилол (95:5) – 45 с; 

ацетон-ксилол (70:30) – 3 хв; ацетон-ксилол (30:70) – 5 хв; ксилол ІІІ − 3-5 хв. 

Гістозрізи заключали у заключаюче середовище CytosealTM 60 та 

накривали накривним склом. Мікроскопію виготовлених гістопрепаратів 

проводили за допомогою лабораторного мікроскопу Axioskop на контрасті 

«світле поле» за збільшення об’єктивів 4х, 10х, 20х, 40х та кольорової 

цифрової камери Industrial Digital Camera 8.OMP 1/2.5 Color USB 2.0 з 

роздільною здатністю 8.0 МР, які відображали фактичне збільшення об’єктів 

поля зору. Для проведення аналізу зображення використовували програмне 

забезпечення ToupView. 

За фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином – ядра клітин були 

фіолетового кольору, цитоплазма – рожевого. За фарбування метиленовою 

синькою та еозином (для виявлення бактерій) – ядра клітин – темно-синього 

кольору, сполучна тканина – блідо-синього кольору, бактерії – фіолетові. 

При проведенні досліджень за ДСТУ 7353:2013 [191] встановлювали 

ступінь свіжості м’яса яловичини за станом структури ядер м’язових 

волокон; станом поперекової та поздовжньої посмугованості м’язових 

волокон; локалізацією мікрофлори та меж її поширення. Крім того оцінювали 

характер морфологічних змін м’язової тканини. 

Описи розроблених експресних і удосконалених методик визначення 

безпечності та якості м’яса забійних тварин, жирів тваринного походження, 

м’ясних фаршів наведено у результатах власних досліджень. 

Оброблення м’яса забійних тварин розчинами формальдегіду, 

хлормісткими засобами, гірогену пероксиду, калію перманганату, оцтової 

кислоти визначали за експресними методами Богатко Н.М. та ін., 2013, 2015 

[61, 62, 63, 67, 68]; за оброблення лужними дезінфікуючими засобами − за 

допомогою спиртових розчинів розолової кислоти (0,25%), хромового темно-

синього (0,3%) визначали за експресними методами Богатко Н.М. та ін., 2017, 

2019 [77, 79]; за оброблення лужними мийними засобами − за допомогою 

спиртових розчинів бромтимолового синього (0,04%), бромкрезолового 
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зеленого (0,01%) визначали за експресними методами Богатко Н.М. та ін., 

2017, 2019 [78, 80]; за оброблення розчином натрію гідрокарбонату − 

використовували спиртовий розчин хромового темно-синього (0,5%) за 

експресним методом Богатко Н.М. та ін., 2019 [81]. Виявлення та 

ідентифікацію бактерій роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, 

Staphуlococcus aureus здійснювали за удосконаленими горизонтальними 

методами Богатко Н.М. та ін., 2016 [69, 70, 71]. Ступінь свіжості жирів 

тваринного походження за числом омилення визначали удосоналеним 

методом Богатко Н.М. та ін., 2013 [64]; для виявлення продуктів окислення 

жирів за допомогою реактиву Неслера, виявлення альдегідів здійснювали за 

експресними методами Богатко Н.М. та ін., 2019 [83, 84, 82]. Ідентифікацію 

м’яса забійних тварин за інтенсивністю кольору та вмістом пігментів 

визначали фотометричними методами Богатко Н.М. та ін., 2007, 2009, 2012 

[51, 54, 59, 60, 50, 53, 57, 58]; ідентифікацію м’яса забійних тварин за вмістом 

еластину − методом Богатко Н.М. та ін., 2012 [56]. Ідентифікацію м’ясного 

фаршу експресним фотометричним методом Богатко Н.М., 2018 [72, 76]. 

Фальсифікацію м’ясного фаршу крохмалем визначали за експресним 

методом Богатко Н.М. та ін., 2018 [65, 73]. Виявлення бактерій в м’ясі 

забійних тварин виявляли мікроструктурним методом Богатко Н.М. та ін., 

2016. [237]. Бактеріоскопічне оцінювання ступеня обсіменіння 

мікроорганізмами м’яса забійних тварин проводили за методом Богатко 

Н.М., 2011, 2015 [55, 66]. Ідентифікацію м’яса за виявлення пероксидази − 

експресним методом Богатко Н.М., 2018; проведення формольної реакції за 

допомогою удосконаленого методу (Богатко Н.М. та ін., 2007) [74, 52]. 

Статистичну обробку одержаних результатів досліджень проводили за 

допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Excel 2007. 

Розраховували середнє арифметичне значення (М), помилку середнього 

арифметичного (m). Достовірність відмінностей оцінювали за Стьюдентом 

(р) та вважали різницю між показниками достовірною за р<0,05. 
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РОЗДІЛ 3 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Дослідження м’яса забійних тварин на потужностях з 

виробництва, зберігання та реалізації з метою виявлення хімічних 

небезпечних факторів 

 

При здійсненні державного контролю за безпечністю та якістю туш 

забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу м’яса необхідно 

звертати увагу на терміни придатності та температурні режими зберігання 

м’ясної сировини. За порушення санітарно-гігієнічних вимог зберігання й 

реалізації на потужностях можливе здійснення шахрайства з м’ясом забійних 

тварин у разі оброблення хімічними небезпечними факторами. Однак, ця 

робота вимагає розроблення і вдосконалення методик досліджень 

безпечності та якості м’яса. Тому проблема контролю за безпечністю і якістю 

м’яса забійних тварин залишається актуальною. 

Упродовж 2016–2019 років нами проведено огляд 420 проб м’яса 

забійних тварин, яке зберігалося на потужностях з виробництва та оптових 

базах, реалізувалося у супермаркетах і на агропродовольчих ринках. За 

органолептичною оцінкою 122 проби м’яса відповідали сумнівній свіжості з 

точки зору органолептики − потьмяніла поверхня, змінений колір на поверхні 

м’яса, консистеннція менш пружна, за проби варіння мутний бульйон. Тому 

нами були проведені дослідження відібраних проб м’яса для виявлення 

укриття ознак псування внаслідок оброблення хімічними небезпечними 

засобами за допомогою розроблених експресних методик. 

Результати досліджень були встановлені експресними методиками 

щодо виявлення навмисної фальсифікації м’яса забійних тварин згідно 

розроблених Патентів України на корисні моделі [89]. 
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При дослідженні на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних 

тварин за розробленими експресними методиками було виявлено оброблення 

м’яса хімічними небезпечними засобами: під час реалізації у супермаркетах − 

47,1 %, на агропродовольчих ринках − 31,5 %, і найменший відсоток на 

оптових базах − 12,8 % та потужностях з виробництва за зберігання у 

холодильниках − 8,6%.  

 Встановлено, що на потужностях з виробництва та обігу найбільший 

відсоток фальсифікованого м’яса становив за оброблення лужними мийними 

і дезінфікуючими засобами – 28,0 %, із них розчином натрію гідрокарбонату 

– 10,8 %, за оброблення розчином хлормісткого засобу – 17,3 %, розчином 

гідрогену пероксиду – 15,6 %, розчином калію перманганату – 14,4 %, 

розчином оцтової кислоти – 13,5%, розчином формальдегіду – 11,2 %. 

Результати наведено на рис. 3.10. 

 

 

Рис. 3.1. Виявлення м’яса забійних тварин за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами на потужностях з виробництва та обігу, % 

 

Необхідно відмітити, що на потужностях з виробництва м’яса за його 

охолодження встановлено фальсифікацію: свинини – розчином гідрогену 

пероксиду − у 13,1 %, яловичини – розчином хлораміну − у 9,3 % та 

28,0

17,3

15,6

14,4

13,5

11,2

лужні мийні та дезінфікуючі засоби Розчин хлормістких засобів

Розчин гідрогену пероксиду Розчин калію перманганату 

Розчин оцтової кислоти Розчин формальдегіду
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розчином формальдегіду у 3,7 %, баранини – розчином лужними мийними та 

дезінфікуючими засобами – у 11,5 %; козлятини – розчином натрію 

гідрокарбонату – у 1,9 % від загальної кількості досліджуваних проб м’яса. 

На оптових базах за зберігання м’яса встановлено фальсифікацію: 

оброблення яловичини – розчином формальдегіду у 19,9 %, лужними 

дезінфікуючими та мийними засобами у 19,9 %; свинини – розчином калію 

перманганату у 10,5 %, розчином натрію гідрокарбонату – у 21,7 %; 

баранини  – розчином оцтової кислоти у 8,1 % від загальної кількості 

досліджуваних проб м’яса. 

За реалізації м’яса забійних тварин у супермаркетах було встановлено 

фальсифікацію: яловичини лужними мийними і дезінфікуючими засобами у 

23,5 %, розчином натрію гідрокарбонатом у 24,7 %; свинини – розчином 

хлормісткого засобу − у 19,3 %, розчином гідрогену пероксиду − у 13,8 %; 

баранини – розчином оцтової кислоти – у 20,2 % та козлятини – розчином 

калію перманганату − у 19,1 % та розчином формальдегіду − у 11,2 % від 

загальної кількості досліджуваних проб м’яса. 

Також на агропродовольчих ринках було встановлено експресними 

методиками фальсифікацію м’яса свинини розчином оцтової кислоти − у 17,2 

%, лужними дезінфікуючими і мийними засобами – у 38,7 %; яловичини – 

перманганатом калію у 13,9 % та розчином формальдегіду – у 2,4 %; 

баранини – розчином хлор місткого засобу у 10,7 %, козлятини – розчином 

натрію гідрокарбонату у 12,1 % від загальної кількості досліджуваних проб 

м’яса. 

Метою подальших досліджень було встановити критерії оцінки 

ступеня ризику за виявленням м’яса забійних тварин у разі оброблення 

хімічними небезпечними засобами, зокрема розчинами мийно-

дезінфікуючими засобами з лужними властивостями. 

Отже, можна зробити висновок, що попередження та виявлення 

фальсифікації м’яса забійних тварин за оброблення мийно-дезінфікуючими 

засобами, які можуть мати негативний вплив на здоров’я пересічних 
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споживачів, є одним із основних завдань фахівців ветеринарної медицини, 

які здійснюють державний ризик-орієнтований контроль за виробництвом і 

обігом харчових продуктів. Особливо актуальним є напрями досліджень 

щодо розробки експресних методів, які дають змогу об’єктивно оцінити 

безпечність та якість м’яса забійних тварин за виробництва, зберігання і 

реалізації (Додаток Б). 

Результати досліджень щодо проведення моніторингу потужностей з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин за виявлення оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами були опубліковані у науковій статті [48]. 

 

3.2. Науково-практичне обґрунтування застосування розроблених 

експресних методик виявлення оброблення мийно-дезінфікуючими 

засобами м’яса забійних тварин на потужностях різних типів 

 

3.2.1. Експрес-методи виявлення обробки дезінфікуючими засобами 

м’яса під час зберігання та реалізації 

 

За органолептичними, біохімічними показниками м’ясо забійних 

ссавців (яловичина, свинина, баранина, козлятина) відповідало свіжому 

ступеню та було отримане від клінічно здорових тварин.  

Для визначення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення 

їх розчинами формальдегіду, хлораміну, гідрогену пероксиду, оцтовою 

кислотою, калію  перманганату були розробленні експресні методи. 

Суть методу виявлення у м’ясі забійних тварин у разі оброблення 

розчином формальдегіду полягало у використанні суміші концентрованих 

азотної та сірчаної кислот та утворенні жовто-бурого або фіолетово-

червоного кольору. Завдання розробленого експрес-методу визначалось тим, 

що на поверхню м’язів свинини, яловичини, баранини, козлятини площею 

2,5×3,0 см наносили кілька крапель суміші концентрованих азотної та 
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сірчаної кислот у співвідношенні 1:25 і через 4–6 хвилин встановлювали 

зміну кольору від жовто-бурого до фіолетово-червоного. 

Достовірність показників за інтенсивністю кольору під час 

встановлення обробки м’яса забійних тварин розчином формальдегіду 

становило 99,4 % до загальної кількості проб. Також більш достовірні дані – 

у 98,7–99,0 % були отримані порівняно до показників вмісту аміно-аміачного 

азоту та у 98,9–99,2 % – до показників вмісту сірководню в м’ясі. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчином 

формальдегіду за інтенсивністю кольору проводили на 28 пробах: 8 пробах 

свинини, 9 пробах яловичини, 6 пробах баранини; 5 пробах козлятини. 

Результати досліджень наведені у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

Виявлення оброблення м’яса розчином формальдегіду за інтенсивністю 

кольору, n=28 

 

Вид м’яса 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за оброблення м’яса 

розчином формальдегіду 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за відсутності 

оброблення м’яса 

розчином 

формальдегідом 

Свинина, 

n= 8 

2 Наявність фіолетово-

червоного кольору 

6 Наявність жовто-бурого 

кольору 

Яловичина, 

n= 9 

2 Наявність фіолетово-

червоного кольору 

7  Наявність жовто-бурого 

кольору 

Баранина, 

n= 6 

1 Наявність фіолетово-

червоного кольору 

5 Наявність жовто-бурого 

кольору 

Козлятина, 

n= 5 

2 Наявність фіолетово-

червоного кольору 

3 Наявність жовто-бурого 

кольору 

 

Проведеними дослідженнями встановлено (табл. 3.1), що найбільша 

кількість (n=2) яловичини, свинини і баранини були оброблені розчином 

формальдегіду, що встановлено за інтенсивністю фіолетово-червоного 

кольору м’яса.  
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Суть методу виявлення оброблення м’яса забійних тварин розчинами 

хлормістких засобів полягало у встановленні наявності або відсутності 

синього кольору під час послідовного додавання до м’ясо-водної витяжки 

розчинів йодистого калію, водорозчинного крохмалю та концентрованої 

хлорводневої кислоти. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що 

поверхню свинини, яловичини, баранини, козлятини зрізували ножицями у 

кількості 2,0–2,1 г, подрібнювали, кількісно переносили у конічну колбу 

місткістю 25 см3, додавали 4,0–4,1 см3 дистильованої води і настоювали 

упродовж 5–10 хв. Приготовлену м’ясо-водну витяжку у співвідношенні 1:2 

фільтрували крізь паперовий беззольний фільтр. У пробірку градуйованою 

піпеткою вносили профільтровану м’ясо-водну витяжку у кількості 2,0–2,1 

см3 і додавали послідовно реактиви: 0,2 –0,3 см3 розчину йодистого калію з 

масовою концентрацією 5,0 % та 0,2–0,3 см3 розчину водорозчинного 

крохмалю з масовою концентрацією 2,0 %, також 2,0–2,1 см3 концентрованої 

хлорводневої кислоти. Уміст пробірки збовтували, ставили у штатив на 1–4 

хв і спостерігали за зміною кольору. За оброблення м’яса забійних тварин 

розчинами хлормістких засобів уміст пробірки забарвлювався у синій колір, а 

за відсутності оброблення колір був безбарвним.  

Достовірність показників за інтенсивністю кольору у разі виявлення 

оброблення м’яса забійних тварин розчинами хлормістких засобів становила 

99,5 % до загальної кількості проб. Також більш достовірні дані – у 98,1–    

99,0 % були отримані порівняно до показників вмісту аміно-аміачного азоту 

в м’ясі та у 98,5–99,3 % до показників вмісту сірководню в м’ясі.  

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчинами 

хлормістких засобів за інтенсивністю кольору проводили на 26 пробах: 8 

пробах свинини, 9 пробах яловичини, 5 пробах баранини; 5 пробах 

козлятини. Результати досліджень наведені у таблиці 3.2.  
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Таблиця 3.2 

Виявлення оброблення м’яса розчинами хлормістких засобів за 

інтенсивністю кольору, n=26  

 

Вид м’яса 

Кіль- 

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за оброблення м’яса 

хлормісткими засобами 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за відсутності 

оброблення м’яса 

хлормісткими засобами 

Свинина,  

n= 8 

1 Наявність синього кольору  

(позитивна реакція) 

7 Відсутність синього 

кольору  

(негативна реакція) 

Яловичина,  

n= 9 

2 Наявність синього кольору 

(позитивна реакція) 

7 Відсутність синього 

кольору 

(негативна реакція) 

Баранина,  

n= 5 

1 Наявність синього кольору 

(позитивна реакція) 

4 Відсутність синього 

кольору 

(негативна реакція) 

Козлятина, 

n= 5 

1 Наявність синього кольору 

(позитивна реакція) 

4 Відсутність синього 

кольору 

(негативна реакція) 

 

Дані таблиці 3.2 свідчили, що найбільша кількість яловичини (n=2) 

була оброблена розчинами хлормістких засобів, що встановлено за 

інтенсивністю синього кольору у м’ясо-водній витяжці.  

Суть методу виявлення оброблення м’яса забійних тварин розчином 

гідрогену пероксиду полягало у встановленні наявності або відсутності 

світло-синього кольору за використання концентрованої сірчаної кислоти та 

йодисто-калієвого крохмалю.  

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню свинини, яловичини, баранини, козлятини площею розміром 

1,5×2,0 см наносили 0,5–0,6 см3 концентрованої сірчаної кислоти та 0,2–     

0,4 см3 йодисто-калієвого крохмалю і через 1–5 хв встановлювали наявність 

або відсутність забарвлення поверхні м’яса у світло-синій колір.  
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Достовірність показників інтенсивності кольору під час визначення 

оброблення м’яса забійних тварин розчином гідрогену пероксиду становила 

99,6 % до загальної кількості проб. Також більш достовірні дані були 

отримані – у 98,9–99,2 % порівняно до показників вмісту аміно-аміачного 

азоту в м’ясі та у 98,2–99,1 % з методом визначення вмісту сірководню у 

м’ясі.  

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчином гідрогену 

пероксиду за інтенсивністю кольору проводили на 29 пробах: 10 пробах 

свинини; 10 пробах яловичини, 5 пробах баранини; 5 пробах козлятини. 

Результати дослідження наведені у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

Виявлення оброблення м’яса розчином гідрогену пероксиду за 

інтенсивністю кольору, n=29 

 

Вид м’яса 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за оброблення м’яса 

розчином гідрогену 

пероксиду 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за відсутності 

оброблення м’яса 

розчином гідрогену 

пероксиду 

Свинина,  

n= 10 

3 Наявність світло-синього 

кольору (позитивна реакція) 

7 Відсутність світло-

синього кольору 

(негативна реакція) 

Яловичина 

n= 10 

1 Наявність світло-синього 

кольору 

(позитивна реакція) 

9 Відсутність світло-

синього кольору 

(негативна реакція) 

Баранина,  

n= 5 

2 Наявність світло-синього 

кольору 

(позитивна реакція) 

3 Відсутність світло-

синього кольору 

(негативна реакція) 

Козлятина, 

n= 5 

0 Наявність світло-синього 

кольору 

(позитивна реакція) 

5 Відсутність світло-

синього кольору 

(негативна реакція) 
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Проведеними дослідженнями встановлено (табл. 3.3), що найбільша 

кількість туш свинини (n=3) була оброблена розчином гідрогену пероксиду, 

що визначено за інтенсивністю світло-синього кольору у м’ясній витяжці.  

Суть методу визначення оброблення м’яса забійних тварин розчином 

оцтової кислоти полягає у встановленні наявності або відсутності рожевого 

кольору за використання розчину натрію гідроксиду з масовою 

концентрацією 0,1 моль/дм3 та індикатору спиртового розчину 

фенолфталеїну з масовою концентрацією 1,0 %. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню свинини, яловичини, баранини, козлятини площею розміром 

2,0×2,5 см наносили градуйованою піпеткою 0,5–0,6 см3 розчину натрію 

гідроксиду з масовою концентрацією 0,1 моль/дм3 та 0,1–0,2 см3 індикатору 

спиртового розчину фенолфталеїну з масовою концентрацією 1,0 % і через 

0,5–1,0 хв встановлювали наявність або відсутність рожевого кольору на 

поверхні м’яса.  

Достовірність показників інтенсивності кольору під час виявлення 

оброблення м’яса забійних тварин розчином оцтової кислоти становила     

99,8 % до загальної кількості проб. Також більш достовірні дані – у 98,4–99,5 

% були отримані порівняно до показників вмісту аміно-аміачного азоту в 

м’ясі та у 98,8–99,6 % порівняно до показників вмісту сірководню в м’ясі.  

Виявлення оброблення м’яса забійних тварин розчином оцтової 

кислоти за інтенсивністю кольору проводили на 31 пробах: 12 пробах 

свинини; 10 пробах яловичини, 5 пробах баранини; 5 пробах козлятини. 

 Результати проведених досліджень наведені у таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4 

Виявлення оброблення м’яса розчином оцтової кислоти за інтенсивністю 

кольору, n=31 

 

 

Вид м’яса 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за обробки м’яса 

розчином оцтової кислоти 

(позитивна реакція) 

Кіль-

кість 

проб 

Показники 

інтенсивності кольору 

за відсутності обробки 

м’яса розчином оцтової 

кислоти 

(негативна реакція) 

Свинина,  

n= 12 

3 наявність рожевого кольору  9 відсутність рожевого 

кольору 

Яловичина, 

n= 10 

4 наявність рожевого кольору 6 відсутність рожевого 

кольору 

Баранина,  

n= 5 

1 наявність рожевого кольору 4 відсутність рожевого 

кольору 

Козлятина,  

n= 5 

4 наявність рожевого кольору 1 відсутність рожевого 

кольору 

 

Дані таблиці 3.4 свідчать, що найбільша кількість туш яловичини (n=4) 

та козлятини (n=4) були оброблені розчином оцтової кислоти, що 

визначалось за інтенсивністю рожевого кольору м’яса.  

Суть методу визначення оброблення м’яса забійних тварин розчином 

калію перманганату полягало у встановленні наявності або відсутності слабо-

рожевого кольору за додаванням розчину сірчаної кислоти з масовою 

концентрацією 0,5 моль/дм3 у кількості 0,4–0,5 см3. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню свинини, яловичини, баранини, козлятини площею розміром 

2,0×2,5 см наносили градуйованою піпеткою 0,4–0,5 см3 розчину сірчаної 

кислоти з масовою концентрацією 0,5 моль/дм3 і через 0,5–1 хвилини 

встановлювали наявність або відсутність слабо-рожевого кольору.  

Достовірність показників інтенсивності кольору під час виявлення  

оброблення м’яса забійних тварин розчином калію перманганату становила 
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99,9 % до загальної кількості проб. Більш достовірні дані, у 98,6–99,5 %, були 

отримані порівняно до показників вмісту аміно-аміачного азоту в м’ясі та у 

98,2–99,4 % порівняно до показників вмісту сірководню в м’ясі.  

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчином калію 

перманганату за інтенсивністю кольору проводили на 30 пробах: 12 пробах 

свинини; 10 пробах яловичини, 4 пробах баранини; 5 пробах козлятини. 

Результати дослідження наведені у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5  

Виявлення оброблення м’яса розчином калію перманганату за 

інтенсивністю кольору, n=30 

 

 

Вид м’яса 

Кіль-

кість 

проб 

Показники інтенсивності 

кольору за обробки м’яса 

розчином калію 

перманганату 

(позитивна реакція) 

Кіль-

кість 

проб 

Показники 

інтенсивності кольору 

за відсутності обробки 

м’яса розчином калію 

перманганату 

(негативна реакція) 

Свинина, 

n= 12 

4 наявність слабо-рожевого 

кольору  

8 відсутність слабо-

рожевого кольору 

Яловичина, 

n= 10 

3 наявність слабо-рожевого 

кольору 

7 відсутність слабо-

рожевого кольору 

Баранина, 

n= 4 

1 наявність слабо-рожевого 

кольору 

3 відсутність слабо-

рожевого кольору 

Козлятина, 

n= 5 

1 наявність слабо-рожевого 

кольору 

4 відсутність слабо-

рожевого кольору 

 

Дослідженнями встановлено (табл. 3.5), що найбільша кількість туш 

свинини (n=4) та яловичини (n=3) була оброблені розчином калію 

перманганату, що визначалось за інтенсивністю слабо-рожевого кольору 

м’яса.  
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Розроблені експрес-методи визначення оброблення м’яса забійних 

тварин розчинами формальдегіду, хлораміну, гідрогену пероксиду, оцтової 

кислоти, калію перманганату є простими у виконанні, а їх результати дають 

конкретні якісні показники. Тому, дані експрес-методи пропонуються нами 

поряд з іншими методами визначення безпечності та якості м’яса забійних 

тварин (визначення органолептики, вмісту аміно-аміачного азоту, 

сірководню, аміаку, величини рН тощо).  

Виявити фальсифікацію м’яса забійних тварин та об’єктивно оцінити 

його безпечність та якість можливо за допомогою експресних методик, які 

дають змогу встановити фальсифікацію за оброблення різними хімічними 

небезпечними засобами у концентрації їх нанесення до 0,02 – 0,05 %. А саме 

чутливість виявлення розчину формальдегіду становила у концентрації його 

нанесення на поверхню м’яса до 0,025 %, розчинами хлормістких засобів – 

до 0,031 %, розчину гідрогену пероксиду – до 0,04 %, розчину оцтової 

кислоти – до 0,043 %, розчину калію перманганату – до 0,05 % [30]. 

Апробовані експресні методики можуть успішно застосовуватися для 

визначення безпечності та якості м’яса забійних тварин під час зберігання та 

реалізації у виробничих лабораторіях на потужностях з переробки м’яса, 

супермаркетах, оптових базах, у державних лабораторіях ветеринарної 

медицини, у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на 

агропродовольчих ринках, а також під час проведення судової експертизи 

харчових продуктів, зокрема фальсифікації м’яса забійних тварин за 

оброблення хімічними небезпечними засобами (Додаток Е) [27, 29]. 

Результати досліджень щодо виявлення оброблення м’яса забійних 

тварин дезінфікуючими засобами (розчинами формальдегіду, хлормісткими 

засобами, гідрогену пероксиду, оцтової кислоти, калію перманганату) під час 

зберігання та реалізації при застосуванні розроблених і запатентованих 

експрес-методик були опубліковані у науковій статті [33]. 
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3.2.2. Застосування експресних методик визначення фальсифікації 

м’яса забійних тварин у разі оброблення розчинами формальдегіду, 

хлормісткими засобами, гідрогену пероксиду  

  

Нашими дослідженнями були встановлені біохімічні та мікроскопічні 

показники м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва м’яса та 

м’ясних продуктів загальноприйнятими методиками та розробленим 

експресним методом виявлення розчину формальдегіду (табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Показники свіжого м’яса забійних тварин за відсутності оброблення 

розчином формальдегіду, М±m, n=33 

Показники  Вид м’яса забійних тварин 

яловичина, 

n=10  

свинина, 

n=12 

баранина, 

n=6 

козлятина, 

n=5 

Мікроскопія мазків-відбитків 

(кількість мікроорганізмів 

 

7±2 

 

6±2 

 

5±2 

 

8±2 

Реакція з міді сульфатом бульйон прозорий 

Величина рН 5,70±0,10 5,90±0,10 5,80±0,10 5,70±0,10 

Кількість ЛЖК, мг КОН 3,24±0,28 3,81±0,12 3,65±0,32 3,18±0,10 

Кількість аміно-аміачного азоту, мг 1,04±0,04 0,84±0,04 0,92±0,08 0,88±0,04 

Реакція на пероксидазу позитивна (присутність ферменту пероксидази) 

Дослідження на фальсифікацію 

м’яса розчином формальдегіду за 

інтенсивністю кольору 

 

наявність жовто-бурого кольору 

 

За наведеними показниками у таблиці 3.6 видно, що м’ясо забійних 

тварин було свіжим і за реакцією пероксидази, − отримане від здорових 

тварин. За розробленим експресним методом встановлено, що яловичина, 

свинина, баранина, козлятина не були оброблені розчином формальдегіду 

(наявність жовто-бурого коьору). Наявність фіолетово-червоного кольору на 

поверхні м’яса не спостерігалося.  
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Дані за інтенсивністю жовто-бурого кольору щодо не виявлення 

оброблення м’яса забійних тварин розчином формальдегіду були 

стабільними та достовірними у 99,4 % до загальної кількості проб.  Крім 

того, слід зазначити, що розроблений експресний метод є простим у 

виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники при 

фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення розчином 

формальдегіду.  

Тому розроблений експресний метод пропонується нами як якісний 

спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення 

розчином формальдегіду поряд з іншими методами визначення якості м’яса. 

На дану розробку отримано Патент України на корисну модель, № 81943 

[61]. 

 Були також встановлені біохімічні та мікроскопічні показники м’яса 

забійних тварин, отриманого на потужностях з виробництва м’яса та м’ясних 

продуктів, загальноприйнятими методиками та розробленим експресним 

методом виявлення фальсифікації м’яса розчином хлораміну (табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Показники свіжого м’яса забійних тварин за відсутності оброблення 

розчинами хлормістких засобів, М±m, n=26 

Показники  Вид м’яса забійних тварин 

яловичина, 

n=9 

свинина, 

n=8 

баранина, 

n=5 

козлятина, 

n=4 

Мікроскопія мазків-відбитків 

(кількість мікроорганізмів 

 

7±2 

 

8±2 

 

6±2 

 

8±2 

Реакція з міді сульфатом бульйон прозорий 

Величина рН 5,80±0,10 6,00±0,10 5,90±0,10 5,80±0,10 

Кількість ЛЖК, мг КОН 3,54±0,08 3,76±0,06 3,82±0,12 3,08±0,09 

Кількість аміно-аміачного азоту, мг 1,12±0,06 0,73±0,04 0,86±0,06 0,84±0,06 

Реакція на пероксидазу позитивна (присутність ферменту пероксидази) 

Дослідження на фальсифікацію 

м’яса розчином хлормістких 

засобів за інтенсивністю кольору 

витяжка без змін кольору 
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За проведеними дослідженнями встановлено (табл. 3.7), що м’ясо 

забійних тварин було свіжим, і за реакцією на пероксидазу отримане від 

здорових тварин. За розробленим експресним методом встановлено, що 

яловичина, свинина, баранина, козлятина не були оброблені розчинами 

хлорамістких засобів − витяжка без змін кольору. Наявність синього кольору 

на поверхні м’яса не спостерігалося.  

Дані за відсутності кольору витяжки щодо не виявлення оброблення 

м’яса забійних тварин розчинами хлорамістких засобів були стабільними та 

достовірними у 99,5 % до загальної кількості проб.  

Крім того, слід зазначити, що розроблений експресний метод є простим 

у виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники при 

фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення розчинами 

хлормістких засобів.  

Тому розроблений експресний метод пропонується нами як якісний 

спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення 

розчинами хлормістких засобів поряд з іншими методами визначення якості 

м’яса. На дану розробку отримано Патент України на корисну модель, № 

81944 [62]. 

 Дослідженнями були встановлені біохімічні та мікроскопічні 

показники м’яса забійних тварин, отриманого на потужностях з виробництва 

м’яса та м’ясних продуктів, загальноприйнятими методиками та розробленим 

експресним методом виявлення фальсифікації м’яса розчином гідрогену 

пероксиду (табл. 3.8). 
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Таблиця 3.8 

Показники свіжого м’яса забійних тварин за відсутності оброблення 

розчином гідрогену пероксиду, М±m, n=26 

Показники  Вид м’яса забійних тварин 

яловичин

а, n=9 

свинина, 

n=8 

баранина, 

n=5 

козлятина, 

n=4 

Мікроскопія мазків-відбитків 

(кількість мікроорганізмів 

 

 

7±2 

 

 

8±2 

 

 

8±2 

 

 

8±2 

Реакція з міді сульфатом бульйон прозорий 

Величина рН 5,90±0,10 6,10±0,10 5,70±0,10 5,80±0,10 

Кількість ЛЖК, мг КОН 3,77±0,09 3,66±0,10 3,99±0,12 3,08±0,09 

Кількість аміно-аміачного азоту, мг 1,04±0,06 0,74±0,04 0,98±0,06 0,84±0,06 

Реакція на пероксидазу позитивна (присутність ферменту пероксидази) 

Дослідження на фальсифікацію 

м’яса розчином гідрогену 

пероксиду за інтенсивністю 

кольору 

витяжка без змін кольору 

 

За даними таблиці 3.8 встановлено, що м’ясо забійих тварин було 

свіжим і за реакцією на пероксидазу отримане від здорових тварин. За 

розробленим експресним методом встановлено, що яловичина, свинина, 

баранина, козлятина не були оброблені розчином гідрогену пероксиду − 

витяжка без змін кольору. Наявність світло-синього кольору на поверхні 

м’яса не спостерігалося.  

Дані за відсутності кольору щодо виявлення оброблення м’яса забійних 

тварин розчином гідрогену пероксиду були стабільними та вірогідними у 

99,6 % до загальної кількості проб. 

Крім того, слід зазначити, що розроблений експресний метод є простим 

у виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники при 

фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення розчином гідрогену 

пероксиду. Тому розроблений експресний метод пропонується нами як 
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якісний спосіб визначення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі 

оброблення розчином гідрогену перокисду поряд з іншими методами 

визначення якості м’яса. На дану розробку отримано Патент України на 

корисну модель, № 81945 [63]. 

Результати досліджень щодо встановлення біохімічних та 

мікроскопічних показників м’яса забійних тварин за виявлення його 

оброблення розчинами формальдегіду, хлору, пероксиду гідрогену на 

потужності з виробництва м’яса та м’ясних продуктів за застосування 

розроблених і запатентованих експресних методик були опубліковані у 

наукових статтях [23, 26, 24]. 

 

3.2.3. Застосування експресних методик виявлення фальсифікації 

м’яса забійних тварин лужними мийно-дезінфікуючими засобами  

 

Експресні методики були розроблені для встановлення безпечності та 

якості м’яса забійних тварин – яловичини, свинини, баранини, козлятини з 

метою виявлення оброблення їх розчином натрію гідрокарбонату та мийними 

і дезінфікуючими засобами з лужними властивостями для усунення ознак 

псування і зменшення обсіменіння мікрофлорою для подовження терміну 

зберігання у виробничих лабораторіях на потужностях з виробництва, 

переробки, реалізації, зберігання м’яса забійних тварин, супермаркетах, 

оптових базах, магазинах, у державних лабораторіях ветеринарної медицини 

та випробувальних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на 

агропродовольчих ринках з використанням хімічних реагентів. Достовірність 

розроблених запатентованих методик складала 99,9 % до загальної кількості 

проб (Додаток Б, Г, Д).  

Суть методу виявлення навмисного оброблення розчином натрію 

гідрокарбонату м’яса забійних тварин полягає у використанні спиртового 

розчину хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,5 %, який при 

взаємодії з натрію гідрокарбонатом утворює сполуку від світло-фіолетового 
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до темно-фіолетового кольору залежно від кількості нанесеного розчину 

відповідно – до 5,0 % та більше 5,1 %, що забезпечить достовірність 

результатів за визначення безпечності та якості м’яса [81]. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню свинини, яловичини, баранини, козлятини площею розміром 

2,0х2,5 см наносили градуйованою піпеткою 0,1–0,2 см3 спиртового розчину 

хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,5 % і через 1–2 

секунди встановлювали наявність блідо-рожевого кольору (негативна 

реакція) − за відсутності обробки м’яса розчином натрію гідрокарбонату або 

наявність від світло-фіолетового до темно-фіолетового кольору (позитивна 

реакція) – залежно від кількості обробки розчином натрію гідрокарбонату, 

відповідно – до 5,0 % та більше 5,1 %. 

Достовірність показників за наявністю фіолетового кольору різної 

інтенсивності залежно від кількості додавання розчину гідрокарбонату 

натрію на поверхню м’язової тканини внаслідок його оброблення: світло-

фіолетового кольору – до 5,0 % (позитивна реакція); темно-фіолетового 

кольору – більше 5,1 % (позитивна реакція) або наявності блідо-рожевого 

кольору (негативна реакція) становила 99,9 % до загальної кількості проб. 

Також більш достовірні дані – у 99,0–99,5% були отримані порівняно до 

показників вмісту аміно-аміачного азоту та у 98,9–99,9 % – до показників 

вмісту мікроорганізмів у м’ясі [88, 208]. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчином натрію 

гідрокарбонату за інтенсивністю кольору проведено на 31 пробі: 10 пробах 

свинини; 12 пробах яловичини, 4 пробах баранини, 5 пробах козлятини.  

Результати досліджень подані у таблиці 3.9. 
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Таблиця 3.9 

Виявлення м’яса забійних тварин, обробленого розчином натрію 

гідрокарбонату за інтенсивністю кольору, n=31 

 

 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Показники інтенсивності кольору  

за фальсифікації м’яса забійних тварин 

розчином натрію гідрокарбонату 

(позитивна реакція) 

за відсутності 

фальсифікації м’яса 

розчином натрію 

гідрокарбонату 

(негативна реакція) 

наявність світло-

фіолетового 

кольору  

(до 5,0 %) 

наявність 

темно-

фіолетового 

кольору  

(більше 5,1 %) 

наявність блідо-

рожевого кольору 

Свинина, n=10 n=2 n=4 n=4 

Яловичина, n=12 n=2 n=4 n=5 

Баранина, n=4 n=1 n=1 n=2 

Козлятина, n=5 n=1 n=1 n=3 

 

Проведеними дослідженнями (табл. 3.9) визначено, що найбільша 

кількість проб оброблених розчином натрію гідрокарбонату шляхом їх 

нанесення до 5,0 % була у яловичині (n=2) і свинині (n=2), та нанесення 

більше 5,1 % − у свинині (n=4) і яловичині (n=4). 

За відсутності фальсифікації м’яса розчином натрію гідрокарбонату 

спостерігали наявність блідо-рожевого кольору (негативна реакція) у 5 

пробах яловичини, у 4 пробах свинини, у 3 пробах козлятини та у 2 пробах 

баранини. 

Суть методу виявлення навмисного оброблення лужними 

дезінфікуючими засобами м’яса забійних тварин полягає у використанні 

спиртового розчину хромового темно-синього з масовою концентрацією      

0,3 %, який при взаємодії з дезінфікуючими засобами утворює сполуку 
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світло-фіолетового кольору, що забезпечить достовірність результатів за 

визначення безпечності та якості м’яса [79]. 

Завдання розроблення експрес-методу вирішувалося тим, що зрізану 

поверхню м’язової тканини свинини, яловичини, баранини, козлятини, у 

кількості 2,0−2,1 г подрібнювали ножицями, потім поміщали у колбу, 

наливавали дистильовану воду у кількості 8,0−8,1 см3 (співвідношення 1:4). 

Настоювали м’ясо-водну витяжку упродовж 5−6 хвилин, фільтрували крізь 

обеззолений фільтр. У пробірку наливали профільтровану м’ясо-водну 

витяжку у кількості 2,0−2,5 см3, градуйованою піпеткою вносили 0,1–0,2 см3 

спиртового розчину хромового темно-синього з масовою концентрацією       

0,3 %, вміст пробірки струшували і через 2–3 секунди встановлювали 

наявність світло-фіолетового кольору (позитивна реакція) – за наявності 

обробки м’яса лужними дезінфікуючими засобами або світло-рожевого 

кольору (негативна реакція) − за відсутності обробки м’яса лужними 

дезінфікуючими засобами. 

Достовірність показників за встановлення інтенсивності наявності 

світло-фіолетового кольору (позитивна реакція) або наявності світло-

рожевого кольору (негативна реакція) під час встановлення обробки м’яса 

забійних тварин лужними дезінфікуючими засобами становила 99,9 % до 

загальної кількості проб. 

Також більш достовірні дані – у 99,2–99,8 % отримані порівняно до 

показників вмісту аміно-аміачного азоту та у 99,0–99,7 % – до показників 

вмісту мікроорганізмів у м’ясі забійних тварин [88, 208]. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин лужними 

дезінфікуючими засобами за інтенсивністю кольору проводили на 33 пробах: 

10 пробах свинини, 12 пробах яловичини, 6 пробах баранини, 5 пробах 

козлятини. Результати досліджень подані у таблиці 3.10. 
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Таблиця 3.10 

Виявлення м’яса забійних тварин, обробленого лужними 

дезінфікуючими засобами за інтенсивністю кольору із застосуванням 

хромового темно-синього, n=33 

 

 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Показники інтенсивності кольору  

за фальсифікації м’яса 

дезінфікуючими засобами 

(позитивна реакція) 

за відсутності фальсифікації 

м’яса дезінфікуючими засобами 

(негативна реакція) 

наявність світло-фіолетового 

 кольору  

наявність світло-рожевого 

кольору 

Свинина, n=10 n=4 n=6 

Яловичина, n=12 n=5 n=7 

Баранина, n=6 n=2 n=4 

Козлятина, n=5 n=1 n=4 

 

За результатами даних табл. 3.10 визначено, що найбільша кількість 

проб м’яса оброблених лужними дезінфікуючими засобами (наявність світло-

фіолетового кольору) була у яловичині (n=5) і свинині (n=4). 

За відсутності фальсифікації м’яса лужними дезінфікуючими засобами 

відмічалося наявність світло-рожевого кольору (негативна реакція): у 7 

пробах яловичини; у 6 пробах свинини; у 4 пробах баранини і козлятини. 

Суть методу виявлення навмисного оброблення лужними мийними 

засобами м’яса забійних тварин полягає у використанні спиртового розчину 

бромкрезолового зеленого з масовою концентрацією 0,01 %, який при 

взаємодії з лужними мийними засобами утворює сполуку синього кольору, 

що забезпечить достовірність результатів за визначення безпечності та якості 

м’яса [80]. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню м’язової тканини свинини, яловичини, баранини, козлятини 

площею розміром 2,0х2,5 см наносили градуйованою піпеткою 0,1–0,2 см3 

спиртового розчину бромкрезолового зеленого з масовою концентрацією 
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0,01 % і через 1–2 секунди встановлювали наявність синього кольору 

(позитивна реакція) – за наявності оброблення м’яса лужними мийними 

засобами або наявність зеленого кольору (негативна реакція) − за відсутності 

оброблення м’яса лужними мийними засобами.  

Достовірність показників за встановлення інтенсивності наявності 

синього кольору (позитивна реакція) або наявності зеленого кольору 

(негативна реакція) під час встановлення обробки м’яса забійних тварин 

лужними мийними засобами за використання бромкрезолового зеленого 

становила 99,9 % до загальної кількості проб. 

Також більш достовірні дані – у 98,9–99,7 % отримані порівняно до 

показників вмісту аміно-аміачного азоту та у 99,1–99,8 % – до показників 

вмісту мікроорганізмів у м’ясі забійних тварин [88, 208]. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин лужними 

дезінфікуючими засобами за інтенсивністю кольору проводили на 36 пробах: 

12 пробах свинини; 12 пробах яловичини, 6 пробах баранини, 6 пробах 

козлятини. 

Результати розробленого методу представлені у таблиці 3.11.  

Таблиця 3.11 

Виявлення м’яса забійних тварин, обробленого лужними мийними 

засобами за інтенсивністю кольору із застосуванням бромкрезолового 

зеленого, n=36 

 

 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Показники інтенсивності кольору  

за фальсифікації м’яса 

лужними мийними засобами 

(позитивна реакція) 

за відсутності фальсифікації 

м’яса лужними мийними 

засобами (негативна реакція) 

наявність синього кольору  наявність зеленого кольору 

Свинина, n=12 n=5 n=7 

Яловичина, n=12 n=4 n=8 

Баранина, n=6 n=3 n=3 

Козлятина, n=6 n=2 n=4 
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Проведеними дослідженнями (табл. 3.11) встановлено, що найбільша 

кількість проб оброблених лужними мийними засобами (наявність синього 

кольору) була у свинині (n=5), яловичині (n=4) і баранині (n=3). 

За відсутності фальсифікації лужними мийними засобами відмічалося 

наявність зеленого кольору (негативна реакція): у 8 пробах яловичини; у 7 

пробах свинини; у 4 пробах козлятини і у 3 пробах баранини. 

Суть методу виявлення навмисного оброблення лужними мийними 

засобами м’яса забійних тварин полягає у використанні спиртового розчину 

бромтимолового синього з масовою концентрацією 0,04 %, який при 

взаємодії з лужними мийними засобами утворює сполуку синьо-блакитного 

кольору різної інтенсивності залежно від кількості обробленого засобу 

відповідно – до 5,0 % і більше 5,1 %, що забезпечить достовірність 

результатів за визначення безпечності та якості м’яса [78]. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню м’язової тканини свинини, яловичини, баранини, козлятини 

площею розміром 2,0х2,5 см, на яку наносили градуйованою піпеткою 0,2–

0,3 см3 спиртового розчину бромтимолового синього з масовою 

концентрацією 0,04 % і через 2–3 секунди встановлювали наявність світло-

жовтого кольору (негативна реакція) або наявність синьо-блакитного кольору 

різної інтенсивності залежно від кількості додавання лужних мийних засобів: 

світло-блакитний колір (позитивна реакція) – наявність нанесення лужних 

мийних засобів на поверхню м’язової тканини до 5,0 %; синьо-блакитний 

колір (позитивна реакція) – наявність нанесення лужних мийних засобів на 

поверхню м’язової тканини більше 5,1 %.  

Достовірність показників за інтенсивністю синьо-блакитного кольору 

різної інтенсивності залежно від кількості додавання лужних мийних засобів 

до 5 % і більше 5,1 (позитивні реакції) або наявності світло-жовтого кольору 

(негативна реакція) під час встановлення обробки м’яса забійних тварин 

лужними мийними засобами становила 99,9 % до загальної кількості проб. 

Також більш достовірні дані – у 98,5–99,6 % були отримані порівняно до 
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показників вмісту аміно-аміачного азоту та у 98,7–99,5 % – до показників 

вмісту мікроорганізмів у м’ясі забійних тварин [88, 208]. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин лужними мийними 

засобами за інтенсивністю кольору проводили на 36 пробах: 12 пробах 

свинини; 12 пробах яловичини, 6 пробах баранини, 6 пробах козлятини. 

Результати досліджень подані у таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12 

Виявлення м’яса забійних тварин, обробленого лужними мийними 

засобами за інтенсивністю кольору із застосуванням бромтимолового 

синього, n=36 

 

 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Показники інтенсивності кольору  

за фальсифікації 

м’яса лужними 

мийними засобами 

(позитивна 

реакція) 

за фальсифікації м’яса 

лужними мийними 

засобами (позитивна 

реакція) 

за відсутності 

фальсифікації м’яса 

лужними мийними 

засобами (негативна 

реакція) 

наявність світло-

блакитного кольору  

(до 5,0 %) 

наявність синьо-

блакитного кольору  

(більше 5,1 %) 

наявність світло-

жовтого кольору 

Свинина,  n=12 n=2 n=4 n=6 

Яловичина, n=12 n=3 n=1 n=8 

Телятина, n=15 n=7 n=2 n=6 

Баранина, n=6 n=1 n=3 n=2 

Козлятина, n=6 n=1 n=4 n=1 

 

Дані таблиці 3.12 свідчать, що найбільша кількість проб оброблених 

лужними мийними засобами шляхом їх нанесення до 5,0 % була у яловичині 

(n=3) та нанесення більше 5,1 % була у свинині (n=4) і козлятині (n=4).  

За відсутності фальсифікації лужними мийними засобами – відсутність 

синьо-блакитного кольору різної інтенсивності, але за наявності світло-

жовтого кольору (негативна реакція) було виявлено у 6 пробах свинини, у 8 

пробах яловичини, у 2 пробах баранини, у 1 пробі козлятини. 
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Суть методу виявлення оброблення лужними дезінфікуючими засобами 

м’яса забійних тварин полягає у використанні спиртового розчину розолової 

кислоти з масовою концентрацією 0,25 %, яка при взаємодії з лужними 

дезінфікуючими засобами утворює сполуку малиново-червоного кольору 

різної інтенсивності залежно від кількості оброблення засобом − до 5,0 % і 

більше 5,1 %, що забезпечить достовірність результатів під час визначення 

безпечності та якості м’яса [77]. 

Завдання розробленого експрес-методу вирішувалося тим, що на 

поверхню м’язової тканини свинини, яловичини, баранини, козлятини 

площею розміром 2,0х2,5 см, на яку наносили градуйованою піпеткою 0,1–

0,2 см3 спиртового розчину розолової кислоти з масовою концентрацією    

0,25 % і через 1–2 секунди встановлювали наявність світло-жовтого або 

коричнево-жовтого кольору (негативна реакція) або наявність малиново-

червоного кольору різної інтенсивності залежно від кількості додавання 

лужних дезінфікуючих засобів: світло-малиновий колір (позитивна реакція) – 

наявність нанесення лужних дезінфікуючих засобів на поверхню м’язової 

тканини до 5,0 %; малиново-червоний колір (позитивна реакція) – наявність 

нанесення лужних дезінфікуючих засобів на поверхню м’язової тканини 

більше 5,1 %.  

Достовірність показників за інтенсивністю малиново-червоного кольору 

різної інтенсивності залежно від кількості додавання лужних дезінфікуючих 

засобів до 5,0 % і більше 5,1 % (позитивні реакції) або наявності світло-

жовтого або коричнево-жовтого кольору (негативна реакція) під час 

встановлення обробки м’яса забійних тварин лужними дезінфікуючими 

засобами становила 99,9 % до загальної кількості проб. Також більш 

достовірні дані – у 98,3–99,1 % отримані порівняно до вмісту аміно-аміачного 

азоту та у 98,4–99,5 % – до показників вмісту мікроорганізмів в м’ясі забійних 

тварин [88, 208]. 

Встановлення оброблення м’яса забійних тварин лужними 

дезінфікуючими засобами за інтенсивністю кольору проводили на 33 пробах: 
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10 пробах свинини; 12 пробах яловичини, 6 пробах баранини, 5 пробах 

козлятини. Результати досліджень подані у таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13  

Виявлення м’яса забійних тварин, обробленого лужними 

дезінфікуючими засобами за інтенсивністю кольору із застосуванням 

розолової кислоти, n=33 

 

 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Показники інтенсивності кольору  

за фальсифікації 

м’яса лужними 

дезінфікуючими 

засобами 

(позитивна 

реакція) 

за фальсифікації 

м’яса лужними 

дезінфікуючими 

засобами 

(позитивна 

реакція) 

за відсутності 

фальсифікації м’яса 

лужними 

дезінфікуючими 

засобам(негатив-на 

реакція) 

наявність світло-

малинового 

кольору  

(до 5,0 %) 

наявність 

малиново-

червоного кольору  

(більше 5,1 %) 

наявність світло-

жовтого або 

коричнево-жовтого 

кольору 

Свинина,  n=10 n=2 n=4 n=4 

Яловичина, n=12 n=1 n=5 n=6 

Баранина, n=6 n=1 n=2 n=3 

Козлятина, n=5 n=4 n=0 n=1 

 

Встановлено, що найбільша кількість проб оброблених лужними 

дезінфікуючими засобами шляхом їх нанесення до 5,0 % (наявність світло-

малинового кольору) була у козлятині (n=4), та нанесення більше 5,1 % 

(наявність малиново-червоного кольору) − у яловичині (n=5) і свинині (n=4).  

За відсутності фальсифікації лужними дезінфікуючими засобами – 

відсутність малиново-червоного кольору різної інтенсивності, але за 

наявності світло-жовтого або коричнево-жовтого кольору (негативна реакція) 

було встановлено у 6 пробах яловичини; у 4 пробах свинини; у 3 пробах 

баранини і у 1 пробі козлятини. 
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Отже, можна зробити висновок, що розроблені запатентовані експресні 

методики, що мають високу достовірність у випробуваннях (99,9 %) та 

чутливість виявлення від 0,025 до 5,0 % і більше 5,1 %, можуть 

використовуватися для контролювання небезпечних хімічних факторів – 

встановлення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення 

розчином натрію гідрокарбонату, лужними мийними і дезінфікуючими 

засобами на потужностях з виробництва та обігу м’яса і м’ясопродуктів. 

Результати досліджень щодо виявлення оброблення м’яса забійних 

тварин лужними мийними та дезінфікуючими засобами, в тому числі 

розчином натрію гідрокарбонату, під час зберігання та реалізації за 

застосування розроблених і запатентованих експресних методик були 

опубліковані у науковій статті [292].  

 

3.2.4. Вплив фальсифікації м’яса забійних тварин лужними 

дезінфікуючими засобами на його якість і безпечність 

 

 Фальсифікація м’яса забійних тварин розчинами дезінфікуючих засобів 

є соціальною проблемою внаслідок порушення вимог щодо їх використання 

за призначенням, а також за укриття небезпечного м’яса забійних тварин під 

час порушення санітарно-гігієнічних вимог за зберігання його на 

потужностях різних типів. 

А тому нами був розроблений простий, ефективний, вірогідний 

експресний метод: визначення фальсифікації м’яса забійних тварин 

(яловичини, свинини, баранини, козлятини) за обробки розчинами 

дезінфікуючих засобів із застосуванням спиртового розчину хромового темно-

синього з масовою концентрацією 0,3 % у м’ясо-водній витяжці [79]. В основу 

розроблення експресного методу було покладено завдання – визначити 

фальсифікацію м’яса забійних тварин (яловичини, свинини, баранини, 

козлятини) внаслідок оброблення їх дезінфікуючими лужними розчинами для 

довготривалого зберігання, усунення ознак псування та зменшення 
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мікробного обсіменіння за допомогою використання індикатору спиртового 

розчину хромового темно-синього, що забезпечить достовірність результатів 

за визначення безпечності та якості м’яса. 

З метою забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів, що 

не могли б заподіяти шкоди здоров’ю споживачів, їх виробники повинні 

забезпечити постійний науково обґрунтований, кваліфікований контроль на 

всіх стадіях виробництва. Запровадження та виконання базових санітарних 

норм дозволяє досягти більшої ефективності оцінки ризиків, оскільки вони 

пов’язані із продукцією чи виробництвом [205].  

Вимоги щодо заходів державного контролю регламентуються в тому, 

що державний контроль має бути ризик-орієнтованим та здійснюватися з 

періодичністю, що є достатньою для досягнення цілей Закону України «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин». Заходи державного контролю щодо виявлення небезпечного 

хімічного ризику здійснюються у формі аудиту, інспектування, 

післязабійного огляду м’яса, відбору зразків, лабораторного дослідження 

(випробування), документальної перевірки, перевірки відповідності [213]. 

Тому для запобігання фальсифікації м’яса забійних тварин дезінфікуючими 

засобами з лужними властивостями була нами розроблена та запатентована 

експресна методика і проведені випробування. 

М’ясо забійних тварин, що вироблялося на потужностях, було 

досліджене як приморожене і заморожене у холодильних камерах зберігання 

підприємства. Туші великої рогатої худоби, свиней, овець, кіз відразу після 

забою піддавалися після розділення туш охолодженню до температури не 

вище 12 °С: поверхня м’яса мала кірочку підсихання, запах специфічний 

даному виду тварин, без сторонніх запахів, консистенція пружна, колір 

яловичини, баранини – темно-червоний, свинини – блідо-рожевий, козлятини 

– світло-червоний; за пробою варіння яловичина, свинина, баранина, 
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козлятина відповідали свіжому ступеню – бульйон прозорий, запах приємний 

і специфічний відповідно до даних видів м’яса забійних тварин.  

Приморожене м’ясо забійних тварин за температури −2−(−3) °С на 20 

добу за органолептичною оцінкою відповідало свіжому ступеню: поверхня 

суха, консистенція пружна, запах специфічний даному виду тварин, за 

пробою варіння – бульйон прозорий, приємного специфічного запаху, без 

сторонніх запахів.  

А органолептична оцінка сумнівного ступеня свіжості була в 

примороженому м’ясі забійних тварин за температури −2−(−3) °С на 21–22 

добу: поверхня м’язової тканини ледь липка, запах слабокислий, 

консистенція менш пружна, колір тьмяний, темно-червоний, а у свинині – 

сіро-рожевий; за пробою варіння – помутніння бульйону, неприємний запах. 

У таблиці 3.14 наведені дані щодо показників якості та безпечності 

примороженого м’яса забійних тварин за різних термінів зберігання на 

потужностях з їх виробництва за позитивної і негативної реакцій на 

встановлення фальсифікації лужними дезінфікуючими засобами. 

Таблиця 3.14 

Показники безпечності та якості примороженого м’яса забійних тварин 

за зберігання на потужностях з їх виробництва за позитивної і негативної 

реакцій на встановлення фальсифікації лужними дезінфікуючими 

засобами, М±m, n=160 

Вид м’яса 

забійних  

тварин 

Показники безпечності і якості м’яса забійних тварин 

Назва показника м’яса 

кількість 

мікроорганізмів у 

1 середньому полі 

зору у 

поверхневих/та 

глибоких шарах 

м’язової тканини 

Величина рН 

Кількість 

МАФАнМ, 

КУО/г 

Фальсифіка-

ція м’яса 

розчином 

лужного 

дезінфікуючо

го засобу 

1 2 3 4 5 
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Продовження таблиці 3.14 

1 2 3 4 5 

Приморожене м’ясо забійних тварин в камерах зберігання за температури −2−(−3) °С, 

відносна вологість 90 % у підвішеному стані не 20 добу (контроль) 

Яловичина, n=27 
3±1 

6±1 
5,76±0,020 (7,73±0,21)×102 негативна 

Свинина, n=26 
2±1 

7±1 
5,80±0,017 (8,03±0,20)×102 негативна 

Баранина, n=14 
4±1 

7±1 
5,82±0,015 (8,29±0,22)×102 негативна 

Козлятина, n=13 
5±1 

8±1 
5,86±0,019 (6,25±0,24)×102 негативна 

Приморожене м’ясо забійних тварин в камерах зберігання за температури −2−(−3) °С, 

відносна вологість 90 % у підвішеному стані не більше 21–22 доби 

Яловичина, n=20 
9±1*** 

12±1*** 

5,97±0,017*** 

 
(8,82±0,25)×102*** 

негативна 

 

Яловичина, n=7 
4±1*** 

13±1 
6,32±0,018*** (7,44±0,19)×102*** 

позитивна  

 

Свинина, n=15 
8±1*** 

12±1*** 
6,03±0,018*** (8,95±0,23)×102*** негативна 

Свинина, n=11 
4±1*** 

14±1 
6,45±0,018*** (7,56±0,25)×102*** позитивна 

Баранина, n=8 
10±1*** 

14±1*** 
6,15±0,021*** (10,09±0,21)×102*** 

негативна 

 

Баранина, n=6 
4±1*** 

15±1*** 
6,53±0,021*** (9,12±0,24)×102*** 

позитивна  

 

Козлятина, n=8 
9±1** 

13±1*** 
6,08±0,022*** (10,05±0,22)×102*** 

негативна 

 

Козлятина, n=5 
5±1** 

14±1 
6,85±0,021*** (8,76±0,17)×102*** позитивна  

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

Аналізуючи таблицю 3.14, слід вказати, що у примороженому м’ясі 

забійних тварин (негативна реакція на виявлення лужних дезінфікуючих 

засобів) на 20 добу зберігання за температури −2−(−3) °С показники 
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відповідали свіжому ступеню: поодинокі мікроорганізми у поверхневих 

шарах м’язів (від 3±1 до 5±1) та у глибоких шарах – від 6±1 до 8±1; величина 

рН у межах норми − 5,7 – 6,2; вміст МАФАнМ відповідав нормативам – не 

вище 103 КУО/г.  

 За не дотримання санітарно-гігієнічних вимог і термінів реалізації 

м’яса відбувається його псування, накопичення летких жирних сполук, 

сірководню, аміаку і збільшення вмісту мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів [154]. Проте, на 21–22 добу за 

порушення терміну зберігання примороженого м’яса, достовірно 

збільшувався уміст мікроорганізмів у поверхневих шарах: у яловичині – у 3,0 

рази (p≤0,001), свинині – у 4,0 (p≤0,001), баранині – у 2,5 (p≤0,001), козлятині 

– у 1,8 рази (p≤0,01) і у глибоких шарах (р≤0,001): у яловичині та баранині – 

у 2,0 рази, свинині – у 1,71, козлятині – у 1,63 рази порівняно до контролю 

(20 доба зберігання). Величина рН достовірно збільшувалася на 21–22 добу 

зберігання: у яловичині, свинині, козлятині – у 1,04 рази (p≤0,001), а у 

баранині – у 1,06 рази (p≤0,001) порівняно до контролю. 

 За недотримання термінів зберігання м’ясної сировини у ньому 

відмічався ріст мікроорганізмів [138]. За нашими дослідженнями 

встановлено, що вміст МАФАнМ примороженого м’яса на 21–22 добу дещо 

достовірно збільшувався: у яловичині – у 1,14 рази (p≤0,001), свинині – у 1,11 

(p≤0,001), баранині – у 1,22 (p≤0,001), козлятині – у 1,61 рази (p≤0,001), але у 

баранині і козлятині цей показник був понад встановлених нормативів. 

 У разі оброблення примороженого м’яса дезінфікуючими лужними 

розчинами (позитивна реакція) на 21–22 добу порівняно до показників 

необробленого м’яса також на 21–22 добу відмічалося достовірне зменшення 

вмісту мікроорганізмів у поверхневих шарах: у яловичині – у 2,25 рази 

(p≤0,001), свинині – у 2,0 (p≤0,001), баранині – у 2,5 (p≤0,001) і козлятині – у 

1,8 рази (p≤0,01), а у глибоких шарах цей показник не був статистично 

значимим у збільшенні показників: у яловичині та козлятині – у 1,08 рази, 

свинині – у 1,17 і баранині – у 1,07 рази. Достовірність збільшення 
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показників величини рН спостерігалася у яловичині та баранині – у 1,06 рази 

(p≤0,001), у свинині – у 1,07 (p≤0,001) і козлятині – у 1,13 рази (p≤0,001). 

Вміст МАФАнМ у примороженому м’ясі сумнівної свіжості після 

оброблення лужними дезінфікуючими засобами достовірно знижувався: у 

яловичині – у 1,19 рази (p≤0,001), свинині – у 1,18 (p≤0,001), баранині – у 

1,11 (p≤0,001) і козлятині – у 1,15 рази (p≤0,001) порівняно до показників 

м’яса не обробленого сумнівної свіжості, та був у межах норми для 

доброякісного м’яса – не більше 103 КУО/г.  

Але, враховуючи вище отримані показники, у тому числі і 

органолептику, примороженого м’яса обробленого і необробленого лужними 

дезінфікуючими засобами на 21–22 добу зберігання за температури -2−-3 °С, 

необхідно віднести таке м’ясо до сумнівної свіжості, яке не дозволяється 

випускати у вільний продаж, або виготовляти з нього м’ясні продукти, звісно 

воно потребує технологічної обробки або знищення залежно від результатів 

бактеріологічних досліджень. 

Заморожене м’ясо забійних тварин підвішене в камерах зберігання за 

температури -12 °С за органолептичною оцінкою відповідало свіжому 

ступеню: яловичина (на 8 міс) темно-червоного кольору, консистенція 

пружна, м’ясо після дефростації зволожене; свинина (на 3 міс) рожевого 

кольору, консистенція пружна, м’ясо після дефростації зволожене; баранина і 

козлятина (на 6 міс) відповідно темно-червоного і яскраво-червоного 

кольору, консистенція пружна, м’ясо після дефростації зволожене. Запах на 

поверхні туш усіх видів м’яса забійних тварин специфічний даному виду 

тварин, без сторонніх запахів; за проби варіння – бульйон прозорий, запах 

приємний, специфічний даному виду тварин. 

Заморожене м’ясо забійних тварин підвішене в камерах зберігання за 

температури -12 °С за органолептичною оцінкою відповідало сумнівному 

ступеню свіжості: яловичина (на 9 міс) тьмяного темно-червоного кольору, 

консистенція менш пружна, м’ясо після дефростації надто зволожене; 

свинина (на 4 міс) блідо-сірого кольору, консистенція менш пружна, м’ясо 
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після дефростації надто зволожене; баранина і козлятина (на 7 міс) 

відповідно тьмяного темно-червоного кольору, консистенція менш пружна, 

м’ясо після дефростації зволожене. Запах на поверхні туш усіх видів м’яса 

забійних тварин слабо кислий, специфічний даному виду тварин; за проби 

варіння – бульйон мутний, запах неприємний, слабо кислий. 

 У таблиці 3.15 наведені дані щодо показників безпечності та якості 

замороженого м’яса забійних тварин за різних термінів зберігання на 

потужностях з їх виробництва за позитивної і негативної реакцій на 

встановлення фальсифікації лужними дезінфікуючими засобами. 

Таблиця 3.15 

Показники безпечності та якості замороженого м’яса забійних тварин за 

зберігання на потужностях з їх виробництва за позитивної і негативної 

реакцій на встановлення фальсифікації лужними дезінфікуючими 

засобами, М±m, n=144 

Вид м’яса 

забійних  

тварин 

Показники безпечності і якості м’яса забійних тварин 

Назва показника м’яса 

кількість 

мікроорганізмів у 

1 середньому полі 

зору у 

поверхневих/та 

глибоких шарах 

м’язової тканини 

Величина рН 
Кількість МАФАнМ, 

КУО/г 

Фальсифі-

кація м’яса 

лужним 

дезінфіку-

ючим 

засобом 

1 2 3 4 5 

Заморожене м’ясо забійних тварин в камері за температури −12 °С, відносна вологість 95% 

не більше 8 міс (для яловичини), 3 міс (для свинини), 6 міс (для баранини і козлятини) 

(контроль) 

Яловичина на 8 

міс, n=22 

4±1 

10±1 
5,77±0,014 (9,27±0,26)×103 негативна 

Свинина на 3 

міс, n=24 

5±1 

7±1 

5,83±0,011 

 
(9,92±0,25)×103 негативна 

Баранина на 6 

міс, n=14 

4±1 

9±1 
5,81±0,021 (9,99±0,24)×103 негативна 
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Продовження таблиці 3.15 

1 2 3 4 5 

Козлятина, на 6 

міс, n=12 

3±1 

8±1 
5,84±0,023 (10,05±0,27)×103 негативна  

Заморожене м’ясо забійних тварин в камері за температури −12 °С, відносна вологість 95% 

не більше 9міс (для яловичини), 4 міс (для свинини), 7 міс (для баранини і козлятини) 

Яловичина на 9 

міс, n=12 

9±1*** 

12±1 
6,09±0,017*** (10,19±0,112)×103** 

негативна 

 

Яловичина на 9 

міс, n=10 

3±1*** 

12±1 
6,39±0,014*** (9,66±0,092)×103 позитивна 

Свинина на 4 

міс, n=14 

10±1 

12±1*** 
6,11±0,018*** (10,11±0,077)×103 негативна 

Свинина на 4 

міс, n=10 

4±1*** 

13±1 
6,42±0,013*** (9,84±0,064) ×103** позитивна 

Баранина на 7 

міс, n=9 

10±1*** 

15±1*** 
6,15±0,021*** (10,21±0,094)×103 негативна 

Баранина на 7 

міс, n=5 

5±1*** 

16±1 
6,47±0,016*** (9,78±0,085)×103 позитивна 

Козлятина на 7 

міс, n=7 

11±1*** 

13±1** 
6,08±0,011*** (10,14±0,089)×103 негативна 

Козлятина на 7 

міс, n=5 

4±1* 

14±1 
6,53±0,012*** (9,37±0,061) ×103 позитивна 

Примітка:* – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем 

 

За даними таблиці 3.15 встановлено, що під час зберігання м’яса 

забійних тварин у камерах за температури −12°С яловичини – на 8 місяць, 

свинини – на 3 місяць, баранини і козлятини – на 6 місяць, показники 

відповідали свіжому ступеню за кількістю мікроорганізмів, величиною рН та 

вмістом МАФАнМ і узгоджувалися з нормативами національних стандартів. 

Необхідно відмітити, що показники замороженого м’яса забійних 

тварин за температури -12°С при перевищені термінів зберігання відповідно 

до виду тварин на 9, 4 і 7 місяці мали гірші показники порівняно з 

показниками м’яса на 8, 3 і 6 місяці: кількість мікроорганізмів у поверхневих 
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шарах яловичини була достовірно більша – у 2,25 рази (р≤0,001), баранини – 

у 2,5 (р≤0,001) і козлятини – у 3,7 рази (р≤0,001 ), а у свинини (у 2,0 рази) цей 

показник не мав статистично значимої різниці. У глибоких шарах м’язової 

тканини вміст мікроорганізмів незначно збільшувався: у яловичині – у 1,2 

рази, у свинині – у 1,71 (р≤0,001), у баранині – у 1,67 (р≤0,001), козлятині – у 

1,63 рази (р≤0,01). Натомність у козлятині статистично значимої різниці не 

було. 

Величина рН достовірно (p≤0,001) підвищувалась порівняно до 

показників замороженого м’яса на 8, 3 і 6 місяці: у яловичині, баранині – у 

1,06 рази, свинині – у 1,05, козлятині – у 1,04 рази. Вміст МАФАнМ не 

достовірно підвищувався на 9, 4 і 7 місяці зберігання: у яловичині – у 1,99 

рази (р≤0,01), свинині – у 1,02, баранині – у 1,02 , козлятині – у 1,01 рази, але 

ці показники статистично значимої різниці не мали. 

Встановлено, що у разі оброблення замороженого м’яса лужними 

дезінфікуючими розчинами (позитивна реакція) – утворення у м’ясо-водній 

витяжці світло-фіолетового кольору, достовірно знижувався вміст 

мікроорганізмів у поверхневих шарах: у яловичині – у 3,0 рази (р≤0,001), 

свинині – у 2,5 (р≤0,001), баранині – у 2,0 (р≤0,001), козлятині – у 2,75 рази 

(р≤0,05). У глибоких шарах спостерігалося незначне підвищення відповідно 

до виду тварин – у свинині і козлятині – у 1,08, у баранині – у 1,07 рази. 

Разом із тим у замороженому м’ясі спостерігалося незначне зниження вмісту 

МАФАнМ порівняно до показників не обробленого м’яса лужними 

дезінфікуючими засобами: у яловичині – у 1,06 рази, свинині – у 1,03 

(р≤0,01), баранині – у 1,04, козлятині – у 1,08 рази. Це пояснюється тим, що 

лужні дезінфікуючі засоби знешкоджують мікроорганізми на поверхні 

м’язової тканини.  

А в глибоких шарах м’яса, куди не проникає лужний дезінфікуючий 

засіб, уміст мікроорганізмів не мав статистичної значимої різниці порівняно 

до показників сумнівної свіжості м’яса необробленого на 9, 4 і 7 місяці 

зберігання. Величина рН у обробленому м’ясі достовірно підвищувалась 
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порівняно до показників сумнівної свіжості м’яса не обробленого завдяки 

тому, що дезінфікуючі розчини мають лужне середовище: у яловичині, 

свинині, баранині – у 1,05 рази (p≤0,001), козлятині – у 1,07 рази (p≤0,001). 

Але, враховуючи вище вказані показники, у тому числі і 

органолептичні, необхідно зробити заключення, що заморожене м’ясо 

забійних тварин сумнівної свіжості необроблене та оброблене лужними 

дезінфікуючими засобами можна віднести до недоброякісного, і згідно вимог 

чинного законодавства таке м’ясо не допускається до виготовлення м’ясних 

продуктів і у реалізацію пересічному споживачеві. 

Необхідно також зазначити, що розроблений експресний метод 

визначення фальсифікації м’яса забійних тварин лужними дезінфікуючими 

засобами за різних термінів зберігання, дає можливість у сукупності з 

іншими дослідженнями визначення вмісту мікроорганізмів, величини рН, 

вмісту мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

встановлювати безпечність та якість м’ясної сировини під час зберігання на 

потужностях з їх виробництва. 

Крім того, необхідно відмітити, що метод є експресним, простим у 

виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники за наявності 

світло-рожевого кольору − за відсутності оброблення м’яса лужними 

дезінфікуючими засобами або наявності світло-фіолетового – за оброблення 

м’яса лужними дезінфікуючими засобами із застосуванням спиртового 

розчину хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,3 %. Метод 

має перевагу перед існуючими методами визначення безпечності та якості 

м’яса забійних тварин в тому що достовірність встановлення фальсифікації 

даних видів м’яса становить 99,9 % до загальної кількості проб. Також більш 

достовірні показники – у 99,2–99,8 % були отримані порівняно до показників 

величини рН і у 99,0–99,7 % до показників вмісту мікроорганізмів у м’ясі 

забійних тварин. 
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Під час зберігання м’яса забійних тварин на потужностях з їх 

виробництва необхідно дотримуватися температурного та вологісного 

режимів згідно вимог чинного національного законодавства. 

Для попередження фальсифікації м’яса забійних тварин 

дезінфікуючими засобами на потужностях необхідно здійснювати контроль 

за дотриманням гігієнічних вимог за їх виробництва і зберігання у 

холодильних камерах та ефективно застосовувати постійно діючі процедури, 

які засновані на принципах системи НАССР. Також необхідно проводити 

оцінку невиконання встановлених гігієнічних вимог, що мають вплив на 

безпечність м’яса забійних тварин і можуть становити загрозу для життя і 

здоров’я людини [246]. Необхідність запровадження на потужностях з 

виробництва м’яса забійних тварин систем ТАССР і VACCР, які призначені 

для попередження навмисної фальсифікації, дасть можливість контролювати 

безпечність і якість м’яса забійних тварин (Додаток Г, Д). 

За обґрунтованих і підтверджених перевірками скарг споживачів на 

недотримання законодавства у сфері ветеринарної медицини щодо 

безпечності м’яса забійних тварин на предмет виявлення фальсифікації 

хімічними небезпечними засобами, здійснюється вилучення такої продукції і 

встановлюється ступінь правопорушень щодо діяльності таких потужностей 

[205].  

Результати досліджень щодо впливу фальсифікації м’яса забійних 

тварин лужними дезінфікуючими засобами на його показники якості та 

безпечності були опубліковані у науковій статті [36]. 

 

3.2.5. Безпечність та якість м’яса забійних тварин у разі 

оброблення лужними мийними засобами 

 

 Дослідженнями було встановлено фальсифікацію м’яса забійних 

тварин охолодженого у разі оброблення лужними мийними засобами під час 

реалізації у супермаркеті на 3–4 добу за температури (4±2) °С і відносної 
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вологості 85 %: у 8 пробах яловичини, 9 пробах свинини, 5 пробах баранини і 

4 пробах козлятини. 

Методика встановлення фальсифікації м’яса забійних тварин за 

оброблення лужними мийними засобами, що мала достовірність за 

показниками у 99,9 %, ґрунтувалася на застосуванні спиртового розчину 

бромкрезолового зеленого з масовою концентрацією 0,01 %, що наносили на 

поверхню м’язової тканини площею розміром 2,0х2,5 см у кількості 0,1–0,2 

см3 і через 1–2 секунди встановлювали наявність зеленого кольору − за 

відсутності оброблення м’яса лужними мийними засобами (негативна 

реакція) або синього кольору – за наявності оброблення м’яса лужними 

мийними засобами (позитивна реакція).  

З метою реалізації безпечного і якісного м’яса забійних тварин – 

яловичини, свинини, баранини і козлятини у супермаркетах, необхідно 

забезпечувати належний дієвий контроль ризиків, у тому числі хімічного, які 

можуть завдати негативний вплив на м’ясну продукцію [212, 230]. Під час 

аналізу хімічного небезпечного фактору у супермаркетах необхідно 

враховувати негативний вплив дії хімічних речовин на харчових продукт. На 

підставі цього аналізу (досліджень) визначається значущість ризику 

перевищення небезпечного фактору допустимого рівня та встановлюються 

заходи контролю для запобігання виникненню або усунення цього хімічного 

небезпечного фактору у супермаркетах під час реалізації м’яса забійних 

тварин [116].  

Охолоджене м’ясо забійних тварин (найдовший м’яз спини) на 2 добу, 

яке реалізувалося у супермаркеті за температури (4±2) °С було фасоване у 

вакуумну плівку, належно марковане, мало наступну органолептику: 

поверхня м’яса мала кірочку підсихання, запах специфічний даному виду 

тварин, без сторонніх запахів, консистенція пружна, колір яловичини, 

баранини – темно-червоний, свинини – блідо-рожевий, козлятини – світло-

червоний; за пробою варіння яловичина, свинина, баранина, козлятина 
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відповідали свіжому ступеню – бульйон прозорий, запах приємний і 

специфічний відповідно до даних видів м’яса забійних тварин.  

Ознаки органолептичної оцінки охолодженого м’яса забійних тварин 

сумнівного ступеня свіжості за температури (4±2) °С упродовж 3–4 доби 

були наступні: поверхня м’язової тканини злегка липка, запах слабокислий, 

консистенція менш пружна, колір тьмяний, темно-червоний, а у свинині – 

сіро-рожевий; за проби варіння – помутніння бульйону, неприємний запах. 

У таблиці 3.16 наведені дані щодо показників безпечності та якості 

охолодженого м’яса забійних тварин різних термінів реалізації у 

супермаркеті за позитивної і негативної реакцій на встановлення 

фальсифікації мийними лужними засобами. 

Таблиця 3.16 

Показники безпечності та якості охолодженого м’яса забійних тварин за 

реалізації у супермаркеті за позитивної і негативної реакцій на 

встановлення фальсифікації мийними лужними засобами, М±m, n=134 

Вид м’яса 

забійних  

тварин 

Показники безпечності і якості м’яса забійних тварин 

Назва показника м’яса 

кількість 

мікроорганізм 

мів у 1 

середньому 

полі зору у 

поверхневих/ 

та глибоких 

шарах 

м’язової 

тканини 

Величина рН 
Кількість МАФАнМ, 

КУО/г 

Фальсифікація 

м’яса лужними 

мийними 

засобами 

1 2 3 4 5 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за реалізації у супермаркеті за температури (4±2) °С на 2 

добу за відносної вологості 85 % (контроль) 

Яловичинаn=21 
2±1 

6±1 
5,83±0,020 (6,98±0,17)×102 негативна 
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Продовження таблиці 3.16 

1 2 3 4 5 

Свинина, n=24 
3±1 

5±1 
5,78±0,026 (7,27±0,16)×102 негативна 

Баранина, n=12 
4±1 

7±1 
5,84±0,018 (7,49±0,19)×102 негативна 

Козлятина, n=10 
4±1 

6±1 
5,90±0,021 (8,15±0,21)×102 негативна 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за реалізації у супермаркеті за температури (4±2) °С на 

3–4 добу за відносної вологості 85 % 

Яловичина n=13 
10±1*** 

13±1*** 
5,65±0,017*** (10,23±0,24)×102*** негативна 

Яловичина n=8 
4±1*** 

16±1* 
6,37±0,018*** (9,24±0,22)×102*** позитивна  

Свинина, n=15 
12±1 

15±1*** 
5,66±0,018*** (10,18±0,25)×102*** негативна 

Свинина,  n=9 
5±1*** 

19±1** 
6,48±0,018*** (9,36±0,25)×102* позитивна 

Баранина, n=7 
14±1*** 

18±1*** 
5,68±0,021*** (10,11±0,24)×102*** негативна 

Баранина, n=5 
6±1*** 

23±1** 
6,61±0,021*** (9,41±0,24)×102 позитивна  

Козлятина, n=6 
13±1*** 

17±1*** 
5,08±0,022*** (10,29±0,22)×102*** негативна 

Козлятина, n=4 
7±1*** 

21±1** 
6,58±0,021*** (9,61±0,19)×102* позитивна  

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

 

Аналізуючи таблицю 3.16, слід вказати, що у охолодженому м’ясі 

забійних тварин (негативна реакція на виявлення лужних мийних засобів) на 

2 добу реалізації за температури (4±2) °С і відносної вологості 85 % 

показники відповідали свіжому ступеню: поодинокі мікроорганізми у 

поверхневих шарах м’язів (від 2±1 до 4±1) та у глибоких шарах – від 5±1 до 
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7±1; величина рН у межах норми – від 5,83±0,020 до 5,90±0,021; вміст 

МАФАнМ також не перевищував нормативів – не більше 103 КУО/г.  

Внаслідок порушення термінів реалізації м’яса забійних тварин і не 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог на потужності з реалізації 

відбуваються в ньому глибокі протеолітичні зміни, що призводять до 

накопичення летких жирних сполук, сірководню, аміаку і збільшення вмісту 

мезофільних аеробних та факультативно анаеробних мікроорганізмів [359].  

Тому, за порушення терміну зберігання, на 3–4 добу реалізації 

охолодженого м’яса забійних тварин достовірно збільшувався уміст 

мікроорганізмів у поверхневих шарах: у яловичині – у 5,0 рази (p≤0,001), 

баранині – у 3,5 (p≤0,001), козлятині – у 3,3 рази (p≤0,001) порівняно до 

контролю (2 доба). А у свинині спостерігалася тенденція до збільшення у 4,0 

рази, але статистичної різниці не встановлено. Також у глибоких шарах 

м’язової тканини спостерігалося достовірне збільшення кількості 

мікроорганізмів: у яловичині – у 2,7 рази (p ≤ 0,001), свинині – у 3,0 

(p≤0,001), баранині – у 2,6 (p≤0,001), козлятині – у 2,8 рази (p≤0,001). Як 

вказують дослідники, необхідно здійснювати контроль мікроорганізмів на 

поверхні туші забійних тварин, тому що це має важливе значення для 

визначення ризиків при забої тварин і реалізації для включення у 

моніторингові програми для визначення патогенних мікроорганізмів в м’ясі 

[153]. 

Показники величини рН достовірно знижувалися до кислого середовища 

на 3–4 добу реалізації порівняно до показників на 2 добу: у яловичині та 

баранині – у 1,03 рази (p<0,001), свинині – у 1,02 (p<0,001), козлятині – у 1,16 

рази (p<0,001). Це було спричинено розвитком мікроорганізмів у м’язовій 

тканині і погіршенням органолептики (наявність слабо кислого запаху тощо).  

У разі порушення санітарно-гігієнічних вимог та термінів зберігання і 

реалізації охолодженого м’яса забійних тварин, в ньому підвищується вміст 

МАФАнМ, що є характерною ознакою псування м’яса [156]. Дослідженнями 

було встановлено достовірне підвищення вмісту МАФАнМ у охолодженому 
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м’ясі на 3–4 добу: у яловичині – у 1,47 рази (p≤0,001), свинині – у 1,40 

(p≤0,001), баранині – у 1,35 (p≤0,001), козлятині – у 1,26 рази (p≤0,001). Ці 

показники перевищували нормативи – 103 КУО/г.  

Отже, отримані показники вказували на сумнівну свіжість м’яса 

забійних тварин на 3–4 добу реалізації у супермаркеті за температури (4±2) 

°С. Необхідно фахівцям ветеринарної медицини здійснювати контроль за 

термінами реалізації охолодженого пакованого м’яса забійних тварин у 

супермаркетах, а також за належним їх маркуванням, де повинно чітко бути 

вказано термін придатності. 

 За проведення експериментальних досліджень при застосуванні 

розробленого експресного методу нами було встановлено фальсифікацію 

охолодженого м’яса забійних тварин, обробленого лужними мийними 

засобами (позитивна реакція) на 3–4 добу реалізації у супермаркеті за 

температури (4±2) °С. Необхідно відмітити, що кількість мікроорганізмів на 

поверхні м’язової тканини різних видів тварин, обробленого лужними 

мийними засобами, достовірно зменшувалася порівняно до показників 

охолодженого необробленого мийними лужними засобами: у яловичині – у 

2,50 рази (p≤0,001), свинині – у 2,40 (p≤0,001), баранині – у 2,33 (p≤0,001), 

козлятині – у 1,86 рази (p≤0,001); а у глибоких шарах м’язів, куди не 

проникав лужний мийний засіб, кількість мікроорганізмів дещо достовірно 

збільшувалася: у яловичині – у 1,23 рази (p≤0,05), свинині – у 1,27 (p≤0,01), 

баранині – у 1,28 (p≤0,01), козлятині – у 1,24 рази (p≤0,01). 

Так як лужні мийні засоби мають лужне середовище, то величина рН в 

обробленому м’ясі забійних тварин достовірно збільшувалася у бік величини 

рН 7,0: у яловичині – у 1,13 рази (p≤0,001), свинині – у 1,14 (p≤0,001), 

баранині – у 1,16 (p≤0,001), козлятині – у 1,30 рази (p≤ 0,001). Уміст 

МАФАнМ в охолодженому обробленому м’ясі забійних тварин достовірно 

знижувався: у яловичині – у 1,11 рази (p≤0,001), свинині – у 1,09 (p≤0,05), 

козлятині – у 1,07 рази (p≤0,05), а у баранині було виявлено тенденцію до 
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зниження вмісту МАФАнМ у 1,07 рази, але не встановлено статистичної 

різниці. 

Але, враховуючи вище отримані показники охолодженого м’яса 

обробленого і необробленого лужними мийними засобами на 3–4 добу 

реалізації за температури (4±2) °С і відносної вологості 85 %, необхідно 

віднести його до сумнівної свіжості, при якій не дозволяється випускати 

м’ясо у вільний продаж споживачам. 

Необхідно також зазначити, що розроблений експресний метод 

визначення фальсифікації м’яса забійних тварин лужними мийними засобами 

за порушення термінів реалізації, дає можливість у сукупності з іншими 

дослідженнями визначення вмісту мікроорганізмів, величини рН, вмісту 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

встановлювати безпечність та якість м’ясної сировини. 

Крім того, необхідно вказати, що метод є експресним, простим у 

виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники за наявності 

зеленого кольору − за відсутності оброблення м’яса лужними мийними 

засобами (негативна реакція) або наявності синього – за оброблення м’яса 

лужними мийними засобами (позитивна реакція) із застосуванням 

спиртового розчину бромкрезолового зеленого з масовою концентрацією 

0,01 %. Метод має перевагу перед існуючими методами визначення 

безпечності та якості м’яса забійних тварин в тому, що достовірність 

встановлення фальсифікації даних видів м’яса становить 99,9 %. 

Під час реалізації м’яса забійних тварин у супермаркетах, магазинах 

необхідно дотримуватися температурного та вологісного режимів. Згідно 

чинних нормативних документів м’ясо забійних тварин фасоване великими 

шматками дозволяється реалізовувати за температури (4±2) °С не більше 2 

діб за відносної вологості повітря не більше 85 %, що забезпечить його 

безпечність та якість для пересічних споживачів [123].  

Для запобігання фальсифікації мийними лужними засобами м’яса 

забійних тварин при його реалізації необхідно здійснювати впровадження  
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систем ТАССР і VACCР, і дотримуватися вимог щодо застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР) [246]. За проведення оцінки невиконання 

встановлених вимог законодавства про харчові продукти внаслідок 

виявлення фальсифікації м’яса забійних тварин у разі оброблення лужними 

мийними засобами, що мають негативний вплив на безпечність продукції і 

можуть становити загрозу для життя і здоров’я людини, – здійснюється 

вилучення такої продукції з обігу оператором ринку [205].  

Результати досліджень щодо встановлення впливу лужних мийних 

засобів на безпечність та якість м’яса забійних тварин під час реалізації у 

супермаркетах були опубліковані у науковій статті [40].  

 

3.2.6. Вплив фальсифікації м’яса забійних тварин розчином натрію 

гідрокарбонату на їх якість і безпечність 

 

Законодавчою вимогою щодо виробництва, зберігання та обігу 

безпечного і якісного м’яса забійних тварин є регламентування здійснення 

державного моніторингу, який проводиться компетентним органом з метою 

визначення пріоритетних напрямків державної політики у сфері харчових 

продуктів, розроблення заходів з недопущення обігу небезпечних харчових 

продуктів, визначення рівня забруднення хімічними небезпечними 

факторами [213]. Тому для виявлення фальсифікації м’яса забійних тварин 

розчином натрію гідрокарбонату нами була розроблена та запатентована 

експресна методика і проведені випробування.  

Методика встановлення оброблення м’яса забійних тварин розчином 

натрію гідрокарбонату ґрунтувалася на застосуванні спиртового розчину 

хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,5 %, що наносили на 

поверхню м’язової тканини, і через 1–2 секунди встановлювали наявність 

блідо-рожевого кольору − за відсутності обробки м’яса розчином натрію 

гідрокарбонату або наявності від світло-фіолетового до темно-фіолетового 
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кольору – за наявності обробки розчином натрію гідрокарбонату в залежності 

від кількості за обробки м’яса до 5,0 % і більше 5,1 %. Результатами 

досліджень встановлено, що достовірність показників інтенсивності кольору 

за фальсифікації м’яса забійних тварин обробкою розчином натрію 

гідрокарбонату становила 99,9 % [81].  

М’ясо забійних тварин, що реалізувалося на агропродовольчих ринках, 

було досліджене в різні терміни реалізації: відразу після забою худоби 

(остигле), яке піддавалося після розділення туш охолодженню до 

температури не вище 12 °С: поверхня м’яса мала кірочку підсихання, запах 

специфічний даному виду тварин, без сторонніх запахів, консистенція 

пружна, колір яловичини, баранини – темно-червоний, козлятини – яскраво 

червоний, свинини – блідо-рожевий. За пробою варіння яловичина, свинина, 

баранини і козлятини відповідали свіжому ступеню. Дослідження також були 

проведені під час охолодження м’яса забійних тварин за температури 0−6 °С 

на 2 та 3–4 добу під час реалізації його на агропродовольчих ринках і за 

температури 0−(−1) °С упродовж 16 та 17–18 діб (для яловичини), упродовж 

12 та 13–14 діб (для свинини, баранини, козлятини).  

Органолептична оцінка охолодженого м’яса забійних тварин за 

температури 0−6 °С на 2 добу і за температури 0−(−1) °С упродовж 16 та 12 

діб відповідала свіжому ступеню. А органолептична оцінка сумнівного 

ступеня свіжості була в охолодженому м’ясі забійних тварин за температури 

0−6 °С на 3–4 добу і за температури 0−(−1) °С упродовж 17–18 і 13–14 добу: 

поверхня м’язової тканини ослизнена, злегка липка, запах слабокислий, 

консистенція менш пружна, колір тьмяний, темно-червоний, а у свинині – 

сіро-рожевий; за проби варіння – помутніння бульйону, неприємний запах. 

У таблиці 3.17 наведені дані показників якості безпечності та якості 

м’яса забійних тварин у різні терміни реалізації на агропродовольчих ринках 

за негативної реакції на встановлення фальсифікації розчином натрію 

гідрокарбонату.  
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Таблиця 3.17 

Показники безпечності та якості м’яса забійних тварин у різні терміни 

реалізації на агропродовольчих ринках за негативної реакції на 

встановлення фальсифікації розчином натрію гідрокарбонату,  

М±m, n=181 

Вид м’яса забійних  

тварин 

Показники безпечності і якості м’яса забійних тварин 

Назва показника м’яса 

кількість 

мікроорганіз-

мів у 1 

середньому 

полі зору у 

поверхневих/ 

та глибоких 

шарах м’язів 

Величина рН 
Кількість МАФАнМ, 

КУО/г 

Фальси-

фікація 

м’яса 

розчином 

натрію 

гідрокар-

бонату 

1 2 3 4 5 

Остигле м’ясо забійних тварин (температура в товщі м’яса 11–12 °C) 

Яловичина, n=12 
4±1 

6±1 
5,88±0,028 (0,68±0,15)×10 негативна 

Свинина, n=13 
3±1 

8±1 
5,90±0,022 (0,59±0,14)×10 негативна 

Баранина, n=11 
5±1 

9±1 
6,08±0,018 (0,72±0,08)×10 негативна 

Козлятина,n=6 
3±1 

7±1 
5,92±0,026 (0,81±0,09)×10 негативна 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за температури 0−6 °С на 2 добу (контроль) 

Яловичина, n=9 
3±1 

5±1 
5,82±0,024 (7,12±0,09)×102 негативна 

Свинина, n=8 
4±1 

8±1 
5,81±0,031 (8,23±0,11)×102 негативна 

Баранина, n=6 
3±1 

7±1 
5,92±0,025 (7,88±0,13)×102 негативна 

Козлятина, n=5 
5±1 

6±1 
5,85±0,021 (6,82±0,09)×102 негативна 
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Продовження таблиці 3.17 

1 2 3 4 5 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за температури 0−6 °С на 3–4 добу 

Яловичина, n=7  
14±1*** 

21±1*** 
5,64±0,021*** (10,25±0,18)×102*** негативна 

Свинина, n=8  
15±1*** 

19±1*** 
5,61±0,030*** (11,09±0,26)×102*** негативна 

Баранина, n=6 
13±1*** 

24±1*** 
5,65±0,023*** (10,78±0,21)×102*** негативна 

Козлятина, n=6 
16±1*** 

23±1*** 
5,60±0,019*** (10,57±0,22)×102*** негативна 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за температури 0−(−1) °С 

Яловичина на 16 

добу, n=12 (свіже 

м’ясо)  

4±1*** 

9±1*** 
5,87±0,017*** (7,25±0,21)×102 негативна 

Яловичина на 17-18 

добу, n=12 

(сумнівної свіжості) 

12±1*** 

18±1*** 
5,61±0,017*** (10,88±0,24)×102*** негативна 

Свинина на 12 добу, 

n=13 (свіже м’ясо) 

5±1*** 

7±1*** 
5,90±0,015*** (6,09±0,17)×102 негативна 

Свинина на 13–14 

добу, n=13 

(сумнівної свіжості) 

15±1*** 

21±1*** 
5,63±0,018*** (11,12±0,28)×102*** негативна 

Баранина на 12 добу, 

n=11 (свіже м'ясо) 

4±1*** 

6±1*** 
5,86±0,021*** (6,78±0,20)×102 негативна 

Баранина на 13–14 

добу, n=11 

(сумнівної свіжості) 

14±1*** 

18±1*** 
5,67±0,021*** (10,36±0,21)×102*** негативна 

Козлятина на 12 

добу, n=6 (свіже 

м’ясо) 

3±1*** 

8±1*** 
5,87±0,019*** (5,98±0,14)×102 негативна 

Козлятина на 13–14 

добу, n=6 (сумнівної 

свіжості) 

10±1*** 

17±1*** 
5,62±0,022*** (10,43±0,23)×102*** негативна 

Примітка: *** – p≤0,001 порівняно з контролем (свіжим м’ясом).  
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Аналізуючи таблицю 3.17, необхідно відмітити, що у досліджуваних 

пробах остиглого та охолодженого м’яса забійних тварин за температури 

0−6°С на 2 добу і за температури 0−(−1) °С на 16 добу (яловичина) і на 12 

добу (свинина, баранина, козлятина), які за показниками відповідали свіжому 

ступеню, не виявлено фальсифікації розчином натрію гідрокарбонату 

(негативна реакція). Аналогічно, в охолодженому м’ясі забійних тварин за 

реалізації на агропродовольчих ринках за температури 0−6 °С на 3–4 добу та 

за температури 0–(−1) °С на 17–18 добу (яловичина) і на 13–14 добу 

(свинина, баранина, козлятина), які за показниками відповідали сумнівному 

ступеню свіжості, також не виявлено фальсифікації розчином натрію 

гідрокарбонату (негативна реакція). Негативна реакція у разі виявлення 

фальсифікації м’яса забійних тварин характеризувалася появою блідо-

рожевого кольору за використання спиртового розчину хромового темно-

синього з масовою концентрацією 0,5 %. 

Згідно даних таблиці 3.17 було встановлено, що в охолодженому м’ясі 

на 3–4 добу реалізації за температури 0–6 °С достовірно збільшувалася 

кількість мікроорганізмів у поверхневих і глибоких шарах м’язової тканини 

відносно показників на 2 добу, відповідно: у яловичині – у 4,67 рази 

(p≤0,001) і 4,20 рази (p≤0,001); свинині – у 3,7 рази (p≤0,001) і 2,38 рази 

(p≤0,001); баранині – у 4,33 рази (p≤0,001) і 3,43 рази (p≤0,001); козлятині – у 

3,20 рази (p≤0,001) і 3,83 рази (p≤0,001). Достовірні значення зменшення 

величини рН були отримані у разі дослідження за вище вказаних умов 

реалізації: у яловичині – у 1,03 рази (p≤0,001), свинині, козлятині – у 1,04 

(p≤0,001), баранині – у 1,05 рази (p≤0,001). 

 За не дотримання санітарно-гігієнічних вимог і термінів реалізації 

м’яса відбувається його псування, накопичення летких жирних сполук, 

сірководню, аміаку і збільшення вмісту мезофільних аеробних та 

факультативно анаеробних мікроорганізмів [150].  

Тому в охолодженому м’ясі забійних тварин на 3–4 добу реалізації за 

температури 0–6 °С вміст МАФАнМ достовірно збільшувався відносно 
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показників на 2 добу, відповідно: у яловичині – у 1,44 рази (p≤0,001), свинині 

– у 1,35 (p≤0,001), баранині – у 1,37 (p≤0,001), козлятині – у 1,55 рази 

(p≤0,001). Найбільше обсіменіння мікроорганізмами відзначалося за 

температури 0–6 °С у охолодженій свіжій свинині на 2 добу – (8,23±0,11) 

х102 КУО/г та на 3–4 добу у свинині сумнівної свіжості – (11,09±0,026)х102 

КУО/г (за норми не більше 103 КУО/г). 

Окрм того, необхідно відмітити, що у охолодженій яловичині на 17–18 

добу зберігання за температури 0−(−1) °С достовірно збільшувалась кількість 

мікроорганізмів у поверхневих і глибоких шарах м’язів порівняно до 

показників на 16 добу реалізації, відповідно: у 3,0 (p≤0,001) та 2,0 рази 

(p≤0,001). У охолодженому м’ясі забійних тварин на 13–14 добу достовірно 

зрослала кількість мікроорганізмів у поверхневих і глибоких шарах м’язів 

порівняно до показників на 12 добу реалізації, відповідно: у свинині – 3,0 

рази (p≤0,001) і 3,01 рази (p≤0,001), баранині – у 3,5 (p≤0,001) та 3,0 рази 

(p≤0,001) і козлятині – у 3,3 (p≤0,001) та 2,13 рази (p≤0,001). Величина рН у 

охолодженому м’ясі забійних тварин на 17–18 і 13–14 добу реалізації 

відносно показників на 16 і 12 добу достовірно зменшувалась (p≤0,001): у 

яловичині і свинині – у 1,05 рази (p≤0,001), баранині – у 1,03 рази (p≤0,001), 

козлятині – у 1,04 рази (p≤0,001). 

 За недотримання умов зберігання в м’ясі порушуються реакції 

глікогенолізу, нагромаджуються проміжні та кінцеві продукти білкового 

обміну у вигляді амінів, амідів кислот, аміаку та інших сполук, які 

спричиняють неприємний запах [158]. У такому м’ясі розвиваються 

незворотні біохімічні процеси, що роблять його непридатним до споживання. 

Таким чином, у м’ясі відбуваються процеси глибокого автолізу – розпаду 

клітин м’яса за дії власних лізосомних і мікробних ферментів з утворенням 

отруйних сполук. Характерною ознакою псування м’яса є підвищення 

кількості МАФАнМ [258]. Встановлено, що вміст МАФАнМ у м’ясі забійних 

тварин також достовірно збільшувався у терміни реалізації на 17–18 і 13–14 

діб порівняно до показників на 16 і 12 добу, відповідно: у яловичині – у 1,50 
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рази (p≤0,001), свинині – у 1,80 (p≤0,001), баранині – у 1,50 (p≤0,001), 

козлятині – у 1,74 рази (p≤0,001). 

У таблиці 3.18 наведені дані щодо показників безпечності та якості 

м’яса забійних тварин у різні терміни реалізації на агропродовольчих ринках 

за позитивної та слабопозитивної реакцій на встановлення фальсифікації 

розчином натрію гідрокарбонату. 

Таблиця 3.18 

Показники безпечності та якості охолодженого м’яса забійних тварин у 

різні терміни реалізації на агропродовольчих ринках за позитивної 

реакції на встановлення фальсифікації розчином натрію гідрокарбонату, 

М±m, n=62 

Вид м’яса 

забійних  

тварин 

Показники безпечності і якості м’яса забійних тварин 

Назва показника м’яса 

кількість 

мікроорганізмів у 

1 середньому полі 

зору у 

поверхневих/та 

глибоких шарах 

м’язової тканини 

Величина рН 

Кількість 

МАФАнМ, 

КУО/г 

Фальсифікація 

м’яса розчином 

натрію 

гідрокарбонату 

1 2 3 4 5 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за температури 0−6 °С на 3–4 добу 

Яловичина, n=5 
9±1** 

22±1 
6,56±0,020*** (10,02±0,26)х102 

слабо-

позитивна 

Свинина, n=6 
8±1*** 

23±1* 
6,61±0,024*** (9,92±0,25)х102* позитивна 

Баранина,n=5 
7±1** 

27±1* 
6,65±0,021*** (9,99±0,24)х102* позитивна 

Козлятина,n=4 
10±1*** 

24±1 
6,45±0,023*** (10,05±0,27)х102 

слабо-

позитивна 

 

Охолоджене м’ясо забійних тварин за температури 0−(−1) °С 
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Продовження таблиці 3.18 

1 2 3 4 5 

Яловичина на 

17–18 добу, n=12 

9±1** 

19±1*** 
6,57±0,017*** (9,89±0,25)х102* 

слабо-

позитивна  

Свинина на 13–

14 добу, n=13 

10±1** 

22±1** 
6,72±0,018*** (10,03±0,28)х102 

слабо-

позитивна 

Баранина на 13–

14 добу, n=11 

8±1*** 

20±1* 
6,85±0,021*** (9,87±0,27)х102 позитивна 

Козлятина на 

13–14 добу, n=6 

7±1* 

21±1* 
6,53±0,022*** (10,04±0,29)х102 

слабо-

позитивна 

Примітка:* – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з показниками сумнівної 

свіжості м’яса необробленого на 3−4 добу та 17−18, 13−14 добу (табл. 3.17). 

 

Аналізом даних таблиці 3.18 встановлено, що у досліджуваних пробах 

охолодженого м’яса забійних тварин за температури 0−6 °С на 3–4 добу і за 

температури 0–(−1) °С на 17–18 добу (яловичина) і на 13–14 добу (свинина, 

баранина, козлятина) у разі фальсифікації розчином натрію гідрокарбонату 

органолептичні показники погіршувалися: яловичина, баранина, козлятина 

були темно-червоного кольору, а свинина − сіро-рожевого кольору, кірочка 

підсихання суха, запах затхлий, консистенція менш пружна, за проби варіння 

спостерігали помутніння бульйону та неприємний запах. За використання 

спиртового розчину хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,5 

% встановлена слабопозитивна реакція на виявлення фальсифікації м’яса 

забійних тварин, яка характеризувалася появою світло-фіолетового кольору 

(наявність оброблення м’яса розчином натрію гідрокарбонату нанесенням до 

5,0 %); а позитивна – темно-фіолетового кольору (наявність оброблення 

м’яса розчином натрію гідрокарбонату нанесенням більше 5,1 %). 

Встановлено (табл. 3.18), що за обробки охолодженого м’яса розчином 

натрію гідрокарбонату кількість мікроорганізмів на 3–4 добу реалізації за 

температури 0–6 °С у поверхневих шарах м’язів порівняно до показників 

сумнівної свіжості м’яса, яке мало негативну реакцію на виявлення розчину 

натрію гідрокарбонату, достовірно знижувалася: у яловичині – у 1,56 рази 
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(p≤0,01), свинині – у 1,87 (p≤0,001), баранині – у 1,86 (p≤0,01), козлятині – у 

1,60 рази (p≤0,001). Це пояснюється тим, що розчин натрію гідрокарбонату 

знешкоджує мікроорганізми на поверхні м’язової тканини. А в глибоких 

шарах м’яса, куди не проникає розчин натрію гідрокарбонату, уміст 

мікроорганізмів незначно підвищувався порівняно з показниками м’яса 

необробленого сумнівної свіжості на 3–4 добу реалізації (табл. 3.17), 

відповідно, у яловичині та козлятині – у 1,04 рази, свинині − у 0,82 (p≤0,05), 

баранині − у 1,13 (p≤0,05). Проте, статистично значимої різниці не було 

встановлено. 

У охолодженому м’ясі забійних тварин за температури 0–6 °С на 3–4 

добу, що було оброблено розчином натрію гідрокарбонату (позитивна і 

слабопозитивна реакції), величина рН вірогідно підвищувалась порівняно до 

показників не обробленого м’яса сумнівної свіжості на 3–4 добу реалізації 

(табл. 3.23), відповідно: у яловичині – у 1,16 рази (p≤0,001), свинині – у 1,18 

(p≤0,001), баранині – у 1,17 (p≤0,001) і козлятині – у 1,15 рази (p≤0,001). Зі 

збільшенням кількості і концентрації розчину натрію гідрокарбонату (більше 

5,1%) прямопрорційно зростала і величина рН у свинині (6,65±0,021) і 

баранині (6,45±0,023). 

Уміст МАФАнМ в охолодженому м’ясі сумнівної свіжості після 

оброблення розчином натрію гідрокарбонатом у кількості до 5 % 

(слабопозитивна реакція) мав тенденцію до зниження, але статистично 

значимої різниці не виявлено: у яловичині – у 1,02 рази і козлятині – у 1,05 

рази порівняно до показників м’яса не обробленого сумнівної свіжості (табл. 

3.18), де показники незначно перевищували межу нормативів доброякісного 

м’яса, відповідно, − (10,02±0,26)х102 і (10,05±0,27)х102 КУО/г. А у свинині, та 

баранині спостерігалося незначне зниження вмісту МАФАнМ за позитивної 

реакції за оброблення розчином натрію гідрокарбонату, відповідно, − у 1,12 

рази (p≤0,05) і у 1,08 (p≤0,05). 

Але, враховуючи показники м᾽яса сумнівній свіжості у разі оброблення 

розчином натрію гідрокарбонату спостерігали: зменшення вмісту МАФАнМ, 
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збільшення величини рН від 6,45 до 6,65, збільшення кількості 

мікроорганізмів у глибоких шарах м’язової тканини від 22±1 до 24±1, а 

також органолептичні показники (темно-червоний, тьмяний колір у 

яловичини, баранини і козлятини, блідо-сірий колір у свинині, відсутність 

вологості на поверхні м’яса та слабокислий запах, за проби варіння мутний 

бульйон неприємного запаху), м’ясо можна віднести до сумнівної свіжості, 

яке не дозволяється випускати у вільний продаж на агропродовольчих 

ринках.  

Необхідно також відмітити, що у охолодженій яловичині за 

температури 0–(−1) °С на 17–18 добу реалізації у разі оброблення розчином 

натрію гідрокарбонату (слабопозитивна реакція), кількість мікроорганізмів у 

поверхневих шарах порівняно до показників сумнівної свіжості (табл. 3.18) 

знижувалася у 1,33 рази (p≤0,01), а у глибоких – достовірно збільшилася у 

1,06 (p≤0,001). У охолоджених свинині, баранині, козлятині за вище вказаної 

температури на 13–14 добу реалізації у разі оброблення розчином натрію 

гідрокарбонату (слабопозитивна і позитивна реакції), кількість 

мікроорганізмів у поверхневих шарах знижувалася: у свинині – у 1,33 рази 

(p≤0,01), баранині – у 1,75 (p≤0,001) та козлятині – у 1,40 рази (p≤0,05). А у 

глибоких шарах м’язової тканини уміст мікроорганізмів підвищувався: у 

свинині – у 1,05 (p≤0,01), баранині – у 1,11 (p≤0,05) і козлятині – у 1,24 рази 

(p≤0,05). У обробленому розчином натрію гідрокарбонату охолодженому 

м’ясі забійних тварин сумнівної свіжості величина рН достовірно зростала, 

особливо у баранині (позитивна реакція) – у 1,21 рази (p<0,001), а у 

яловичині, свинині і козлятині (слобопозитивна реакція), відповідно, − у 1,17 

рази (p<0,001), 1,19 (p<0,001), 1,16 рази (p<0,001). Уміст МАФАнМ в 

охолодженому м’ясі забійних тварин обробленому розчином натрію 

гідрокарбонату порівняно до показників м’яса необробленого сумнівної 

свіжості (табл. 3.18) мав тенденцію до зниження, але статистично значимої 

різниці не було, відповідно, від (9,89±2,65)х102 КУО/г до (10,04±2,29)х102 

КУО/г.  
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Враховуючи вище отримані показники, у тому числі і органолептичні, 

охолодженого м’яса забійних тварин сумнівного ступеня свіжості за 

оброблення розчином натрію гідрокарбонату за температури 0–(−1)°С на 17–

18 та 13–14 добу, таке м’ясо не дозволяється реалізувати у вільний продаж 

пересічному споживачеві. 

Необхідно також зазначити, що розроблений експресний метод 

визначення фальсифікації м’яса забійних тварин розчином натрію 

гідрокарбонату у різні терміни реалізації та зберігання, дає можливість у 

сукупності вище проведених досліджень (вмісту мікроорганізмів у 

поверхневих і глибоких шарах м’язової тканини, величини рН, вмісту 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів) 

встановлювати безпечність та якість м’ясної сировини на агропродовольчих 

ринках. 

Крім того, даний метод є експресним, простим у виконанні, а його 

результати дають конкретні якісні показники за наявності блідо-рожевого 

кольору − за відсутності оброблення м’яса розчином натрію гідрокарбонатом 

або наявності світло-фіолетового – за оброблення м’яса натрію 

гідрокарбонатом із застосуванням хромового темно-синього у кількості до 

5,0 % або темно-фіолетового кольору − за оброблення м’яса натрію 

гідрокарбонатом у кількості більше 5,1 %. Метод має перевагу перед 

існуючими методами визначення безпечності та якості м’яса забійних тварин 

в тому, що достовірність виявлення фальсифікації м’яса становить 99,9 %, 

достовірні показники також були отримані порівняно до показників 

величини рН (99,0–99,5%) та показників вмісту мікроорганізмів (98,8–

99,9%). 

 Під час реалізації м’яса забійних тварин необхідно дотримуватися 

температурного та вологісного режимів реалізації. Зокрема, яловичину, 

свинину, баранину і козлятину потрібно реалізувати остиглими, які після 

розділення туш піддавалися охолодженню до температури не вище 12 °С; на 

поверхні м’яса кірочка підсихання, специфічний даному виду тварин запах, 
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без сторонніх запахів. Усі види охолодженого м’яса мають температуру у 

товщі м’язів від 0 до 4 °С; не зволожену поверхню м’яса, м’язи пружні, запах 

специфічний даному виду тварин; за пробою варіння мають показники 

свіжого м’яса. Охолоджене м’ясо забійних тварин необхідно зберігати у 

холодильних камерах за температури −1 °С, відносної вологості 85% не 

більше 12 діб [186, 187]; а яловичину в півтушах та четвертинах охолоджену 

– у холодильних камерах за температури 0−(−1) °С, відносної вологості 85 % 

не більше 16 діб [185]. 

Фальсифікація м’яса забійних тварин є соціальною проблемою в 

Україні. Тому інспекторам ветеринарної медицини під час здійснення заходів 

державного контролю у відповідності до діяльності операторів ринку, до 

яких відноситься і агропродовольчий ринок, вимогам законодавства про 

харчові продукти, враховувати хімічний небезпечний фактор, який 

пов’язаний із фальсифікацією м’яса забійних тварин, необхідно оцінювати 

ступінь ризику, запроваджуючи систему простежуваності, систему ТАССР 

[246] щодо попередження шкідливих загроз харчовим продуктам, і 

впроваджувати заходи управління цими загрозами, джерелом яких є 

навмисне забруднення шкідливими токсичними хімічними речовинами. 

Результати досліджень щодо встановлення впливу розчину натрію 

гідрокарбонату на безпечність та якість м’яса забійних тварин під час 

реалізації на агропродовольчих ринках були опубліковані у науковій статті 

[41].  

 

3.3. Вплив мийно-дезінфікуючих засобів на показники якості м’яса 

забійних тварин 

3.3.1. Хімічний склад м’яса забійних тварин у разі оброблення 

мийно-дезінфікуючими засобами 

 

 За результатами загальноприйнятих методів досліджень яловичина на 

потужностях з виробництва м’яса забійних тварин під час зберігання на 20 
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добу за температури −2–(−3) ºС відповідала показникам свіжого м’яса: 

кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких шарів – 6,1±1,2, 

реакція з купруму сульфату – позитивна, величина рН – 5,76±0,02, вміст 

аміно-аміачного азоту – 0,65±0,02 мг. На 21–22 добу було встановлено 

сумнівну ступінь свіжості яловичини: кількість мікроорганізмів із глибоких 

шарів м’язів – 12,2±1,1, реакція з купруму сульфату – негативна, величина рН 

– 5,97±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 1,28±0,02 мг.  

 Яловичина сумнівної свіжості оброблена розчином формальдегіду 

(10%) на 21–22 добу за температури −2–(−3) ºС мала наступні показники: 

кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких шарів м’язів – 

12,3±1,2, реакція з купруму сульфату – негативна, величина рН – 6,32±0,01, 

вміст аміно-аміачного азоту – 1,29±0,02 мг. А яловичина сумнівної ступені 

оброблена розчином хлорістких засобів на 21–22 добу за температури             

−2–(−3) ºС мала наступні показники: кількість мікроорганізмів у мазках-

відбитках із глибоких шарів м’язів – 12,2±1,1, реакція з купруму сульфату – 

негативна, величина рН – 6,29±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 1,30±0,02 

мг. У таблиці 3.19 наведено хімічні показники та енергетична цінність 

яловичини свіжої, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості обробленої 

розчинами формальдегіду та хлормістких засобів. 

Таблиця 3.19 

Хімічні показники та енергетична цінність яловичини різного ступеня 

свіжості та у разі оброблення розчинами формальдегіду і хлормістких 

засобів, M±m, n=9 

 

Хімічні 

показники 

Яловичина різного ступеня свіжості  

яловичина 

свіжа 

(контроль), 

20 доба,  

t=−2–(−3)ºС 

яловичина 

сумнівної 

свіжості 

яловичина 

оброблена 

розчином 

формальдегіду 

(10%) 

яловичина 

оброблена 

розчином 

хлормістких 

засобів 

1 2 3 4 5 
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Продовження таблиці 3.19 

1 2 3 4 5 

Масова частка 

вологи,% 

 

66,84±0,66 

 

67,57±0,61 

 

73,60±0,62*** 

 

70,11±0,79** 

Масова частка 

сухої речовини,% 

 

33,16±0,49 

 

32,43±0,52 

 

26,40±0,51*** 

 

29,89±0,62*** 

Масова частка 

жиру, % 

 

6,45±0,18 

 

5,13±0,10*** 

 

4,33±0,17*** 

 

4,51±0,15*** 

Масова частка 

білка, % 

 

6,12±0,41 

 

4,27±0,19*** 

 

3,08±0,17*** 

 

3,11±0,04*** 

Масова частка 

золи, % 

 

1,08±0,01 

 

0,84±0,01*** 

 

0,64±0,01*** 

 

0,68±0,01*** 

Вміст вуглеводів, 

г/100 г 

 

19,51±0,56 

 

23,19±0,63*** 

 

18,35±0,69 

 

20,59±0,51 

Енергетична 

цінність, ккал/в 

100 г 

 

160,57±1,27 

 

156,01±1,24* 

 

124,69±1,11*** 

 

135,39±1,32*** 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

 

Дані таблиці табл. 3.19 вказують, що масова частка вологи у яловичині 

сумнівної свіжості дещо була не достовірно збільшена у 1,01 рази (на 0,73%), а 

у яловичині, обробленій розчинами формальдегіду і хлормістких засобів на 21–

22 доби за температури −2–(−3) ºС була достовірно більше, відповідно, у 1,10 

рази (р≤0,001) і 1,05 рази (р≤0,01) порівняно до показників контролю на 20 добу 

за температури −2–(−3)ºС. Відповідно із збільшенням масової частки вологи – 

зменшується масова частка сухої речовини у яловичині сумнівної свіжості у 

1,02 рази, у яловичині, обробленій розчином формальдегіду – у 1,26 рази 

(р≤0,001), у яловичині, обробленій розчином хлормістких засобів – у 1,11 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. 

Масові частки жиру, білка та золи у яловичині сумнівної свіжості та 

обробленій розчинами формальдегіду і хлормісткими засобами достовірно 

зменшувалися. Так масова частка жиру у яловичині сумнівної свіжості була у 
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1,24 рази (р≤0,001) менше, у яловичині, обробленій розчином формальдегіду – 

у 1,49 рази (р≤0,001) і обробленій розчином хлормістких засобів – у 1,43 рази 

(р≤0,001); масова частка білку у яловичині сумнівної свіжості – у 1,43 рази 

(р≤0,001), у яловичині, обробленій розчином формальдегіду – у 1,99 рази 

(р≤0,001) і обробленій розчином хлормістких засобів – у 1,47 рази (р≤0,001); 

масова частка золи у яловичині сумнівної свіжості – у 1,29 рази (р≤0,001), у 

яловичині, обробленій розчином формальдегіду – у 1,69 рази (р≤0,001) і 

обробленій розчином хлормістких засобів – у 1,59 рази (р≤0,001) порівняно до 

показників контролю. 

  Вміст вуглеводів у яловичині сумнівної свіжості був достовірно 

більший у 1,19 рази (р≤0,001). Проте у показниках вмісту вуглеводів у 

яловичині, обробленій розчинами формальдегіду і хлормістких засобів, 

статистично значущої різниці не було. Поряд з цим, найменша енергетична 

цінність була встановлена у яловичині, обробленій розчинами формальдегіду, 

хлормісткими засобами, відповідно, – 124,69±1,11 ккал/100 г (р≤0,001) і 

135,39±1,32 ккал/100 г (р≤0,001) порівняно до показників контролю. Необхідно 

також відмітити, що енергетична цінність яловичини сумнівної свіжості та 

обробленої розчинами формальдегіду і хлормісткими засобами достовірно 

знижувалася, відповідно, у 1,03 рази (р≤0,05), 1,29 рази (р≤0,001) і 1,19 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. 

  За результатами загальноприйнятих методів досліджень свинина на 

оптових базах під час зберігання на 20 добу за температури -2–-3 ºС відповідала 

показникам свіжого м’яса: кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із 

глибоких шарів м’язів – 7,1±1,1, реакція з купруму сульфату – позитивна, 

величина рН – 5,80±0,02, вміст аміно-аміачного азоту – 0,72±0,02 мг. На 21–22 

добу було встановлено сумнівну свіжість свинини: кількість мікроорганізмів у 

мазках-відбитках із глибоких шарів м’язів – 12,2±1,2, реакція з купруму 

сульфату – негативна, величина рН – 6,03±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 

1,37±0,02 мг. Свинина сумнівної свіжості оброблена розчином гідрогену 

пероксиду (5%) на 21–22 добу за температури −2–(−3) ºС мала наступні 
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показники: кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких шарів 

м’язів – 14,3±1,2, реакція з купруму сульфату – негативна, величина рН – 

6,45±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 1,38±0,02 мг. А свинина сумнівної 

свіжості оброблена лужними мийно-дезінфікуючими засобами на 21–22 добу за 

температури −2–(−3) ºС мала такі показники: кількість мікроорганізмів у 

мазках-відбитках із глибоких шарів м’язів – 15,2±1,3, реакція з купруму 

сульфату – негативна, величина рН – 6,74±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 

1,39±0,02 мг. У таблиці 3.20 представлено хімічні показники та енергетична 

цінність свинини свіжої, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості за оброблення 

розчином пероксиду гідрогену та лужними мийно-дезінфікуючими засобами. 

Таблиця 3.20 

Хімічні показники та енергетична цінність свинини різного ступеня 

свіжості та у разі оброблення розчином гідрогену пероксиду та лужними 

мийно-дезінфікуючими засобами M±m, n=9 

 

Хімічні показники 

Свинина різного ступеня свіжості  

свинина свіжа 

(контроль), 

20 доба,  

t=−2–(−3) ºС 

свинина 

сумнівної 

свіжості 

свинина 

оброблена 

розчином 

гідрогену 

пероксиду (5%) 

свинина 

оброблена 

лужними 

мийно-

дезінфікуючи-

ми засобами 

1 2 3 4 5 

Масова частка 

вологи, % 

 

67,37±0,69 

 

70,31±0,69** 

 

71,90±0,63*** 

 

72,14±0,73*** 

Масова частка 

сухої речовини, % 

 

32,63±0,60 

 

29,69±0,67** 

 

28,10±0,76*** 

 

27,86±0,63*** 

Масова частка 

жиру, % 

 

8,06±0,26 

 

5,76±0,16*** 

 

5,06±0,24*** 

 

5,12±0,23*** 

Масова частка 

білка, % 

 

6,63±0,12 

 

5,41±0,17*** 

 

3,69±0,10*** 

 

3,71±0,11*** 

Масова частка 

золи, % 

 

1,16±0,05 

 

0,96±0,01** 

 

0,89±0,01*** 

 

0,90±0,02** 
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Продовження таблиці 3.20 

1 2 3 4 5 

Вміст вуглеводів, 

г/100 г 

 

16,78±0,64 

 

17,56±0,62 

 

18,46±0,72 

 

18,13±0,76 

Енергетична 

цінність,  

ккал/в 100 г 

 

 

166,18±1,47 

 

 

143,72±1,14*** 

 

 

134,14±1,29*** 

 

 

133,44±1,18*** 

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем 

Із таблиці 3.20 видно, що масова частка вологи у свинині сумнівної 

свіжості та обробленій розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-

дезінфікуючими засобами на 21–22 доби за температури −2–(−3) ºС достовірно 

збільшувалась, відповідно, у 1,04 рази (р≤0,01), у 1,07 рази (р≤0,001) 

порівняно до показників контролю. Поряд з цим, масова частка сухої 

речовини була достовірно меншою у свинині сумнівної свіжості у 1,10 рази 

(р≤0,01), у свинині, обробленій розчином гідрогену пероксиду і лужними 

мийно-дезінфікуючими засобами, відповідно, – у 1,16 (р≤0,001) та 1,17 рази 

(р≤0,001). 

Достовірні показники масових часток жиру, білка і золи було 

встановлено у свинині, обробленій розчином гідрогену пероксиду, відповідно, 

у 1,59 рази (р≤0,001), 1,80 (р≤0,001) і 1,30 рази (р≤0,001) порівняно до 

показників контролю. У свинині сумнівної свіжості масові частки були 

знижені: жиру – у 1,40 рази (р≤0,001), білка – у 1,23 рази (р≤0,001), золи – у 

1,21 рази (р≤0,01). У свинині, обробленій лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами також масові частки були знижені: жиру – у 1,57 рази (р≤0,001), 

білка – у 1,79 рази (р≤0,001), золи – у 1,29 рази (р≤0,01). У показниках вмісту 

вуглеводів у свинині сумнівної свіжості та свинині, обробленій розчинами 

гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими засобами статистично 

значимої різниці не виявлено. 

Найменша енергетична цінність спостерігалася у свинині, обробленій 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами і розчином гідрогену пероксиду – 

133,44±1,18 ккал/100 г і 134,14±1,29 ккал/100 г, що відповідно, у 1,25 рази 
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(р≤0,001) і 1,24 рази (р≤0,001) та у свинині сумнівної свіжості – у 1,16 рази 

(р≤0,001) менше порівняно до показників контролю. 

 За результатами загальноприйнятих методів досліджень баранина під 

час реалізації на агропродовольчому ринку на 2 добу за температури 0–6 ºС 

відповідала показникам свіжого м’яса: кількість мікроорганізмів у мазках-

відбитках із глибоких шарів м’язів – 6,3±1,2, реакція з купруму сульфату – 

позитивна, величина рН – 5,92±0,02, вміст аміно-аміачного азоту – 0,87±0,02 

мг. На 3–4 добу було встановлено сумнівну свіжість баранини: кількість 

мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких шарів м’язів – 16,3±1,2, 

реакція з купруму сульфату – негативна, величина рН – 5,85±0,01, вміст 

аміно-аміачного азоту – 1,32±0,02 мг. Баранина сумнівної свіжості, 

оброблена розчином калію перманганату калію на 3–4 добу за температури 

0–6 ºС мала такі показники: кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із 

глибоких шарів м’язів – 17,3±1,2, реакція з купруму сульфату – негативна, 

величина рН –5,41±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 1,29±0,02 мг.  

У таблиці 3.21 представлено хімічні показники та енергетична цінність 

баранини свіжої, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості, обробленої 

розчином калію перманганату. 

Таблиця 3.21 

Хімічні показники та енергетична цінність баранини різного ступеня 

свіжості та у разі оброблення розчином калію перманганату, M±m, n=9 

 

 

Хімічні показники 

Баранина різного ступеня свіжості 

баранина свіжа 

(контроль), 

2 доба, t=0–6 ºС 

баранина 

сумнівної 

свіжості 

Баранина оброб-

лена розчином калію 

перманганату (5%) 

1 2 3 4 

Масова частка вологи,% 68,22±0,88 71,51±0,77** 73,63±0,69*** 

Масова частка сухої 

речовини, % 

 

31,78±0,63 

 

28,49±0,72** 

 

26,37±0,77*** 

Масова частка жиру,% 7,32±0,20 6,02±0,30*** 4,57±0,17*** 

Масова частка білка,% 6,31±0,19 5,23±0,23** 3,47±0,15*** 
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Продовження таблиці 3.21 

1 2 3 4 

Масова частка золи,% 1,15±0,10 0,94±0,05* 0,82±0,04*** 

Вміст вуглеводів, г/100 г 17,00±0,83 16,30±0,81 17,51±0,71 

Енергетична цінність, 

ккал/в 100 г 

 

159,12±1,37 

 

140,30±1,38*** 

 

125,05±1,17*** 

Примітка: * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

 Встановлено (табл. 3.21), що масова частка вологи у баранині сумнівної 

свіжості і баранині, обробленій розчином калію перманганату на 3–4 добу за 

температури 0–6 ºС під час реалізації на агропродовольчому ринку була 

достовірно більшою, відповідно, – у 1,05 рази (р≤0,001) і у 1,08 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. Одночас, масова частка сухої 

речовини у досліджуваних пробах баранини достовірно зменшувалась: у 

баранині сумнівної свіжості – у 1,12 рази (р≤0,01), у баранині, обробленій 

розчином калію перманганату – у 1,21 рази (р≤0,001) порівняно до 

показників контролю.  

 Найменші масові частки жиру, білка і золи були встановлені у 

баранині, обробленій розчином калію перманганату калію, відповідно, – 

4,57±0,17 %, 3,47±0,15 і 0,82±0,04 %, що мали високий ступінь достовірності, 

відповідно, – у 1,60 рази (р≤0,001), 1,82 (р≤0,001) і 1,40 рази (р≤0,001) 

порівняно до показників контролю. У баранині сумнівної свіжості також 

спостерігалося достовірне зменшення масових часток жиру, білка і золи, 

відповідно, – у 1,22 рази (р≤0,001), у 1,21 рази (р≤0,01) і у 1,22 рази (р≤0,05) 

порівняно до показників контролю. 

 Вміст вуглеводів у баранині сумнівної свіжості був зниженим у 1,13 

рази, а у баранині, обробленій розчином калію перманганату збільшеним – у 

1,03 рази порівняно до показників контролю, але статистично значимої 

різниці не встановлено. 

 Найвищу енергетичну цінність було встановлено у свіжій баранині – 

159,12±1,37 ккал/100 г, а найнижчу у баранині, обробленій розчином калію 

перманганату – 125,05±1,17 ккал/100 г, що у 1,27 рази (р≤0,001) менше 
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порівняно до показників контролю. У баранині сумнівної свіжості також 

встановлена висока ступінь достовірності енергетичної цінності у 1,04 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. 

 За результатами загальноприйнятих методів досліджень козлятина за 

реалізації у супермаркеті на 2 добу за температури (4±2) ºС відповідала 

показникам свіжого м’яса: кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із 

глибоких шарів м’язів – 5,1±1,1, реакція з купруму сульфату – позитивна, 

величина рН – 5,82±0,02, вміст аміно-аміачного азоту – 0,77±0,02 мг. На 3–4 

добу було встановлено сумнівну свіжість козлятини: кількість 

мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких шарів м’язів – 13±1, реакція з 

купруму сульфату – негативна, величина рН – 5,78±0,01, вміст аміно-

аміачного азоту – 1,34±0,02 мг. Козлятина сумнівної свіжості, оброблена 

розчином оцтової кислоти (10%) на 3–4 добу за температури 0–6 ºС мала 

наступні показники: кількість мікроорганізмів у мазках-відбитках із глибоких 

шарів м’язів – 14,3±1,2, реакція з купруму сульфату – негативна, величина рН 

– 5,61±0,01, вміст аміно-аміачного азоту – 1,35±0,02 мг.  

 У таблиці 3.22 представлено хімічні показники та енергетична цінність 

козлятини свіжої, сумнівної свіжості та сумнівної свіжості за оброблення 

розчином оцтової кислоти (10%). 

Таблиця 3.22 

Хімічні показники та енергетична цінність козлятини різного ступеня 

свіжості та у разі оброблення розчином оцтової кислоти, M±m, n=9 

 

Хімічні показники 

Козлятина різного ступеня свіжості 

козлятина свіжа 

(контроль),  

2 доба,t=4±2 ºС 

козлятина 

сумнівної 

свіжості 

козлятина 

оброблена розчином 

оцтової кислоти (10%) 

1 2 3 4 

Масова частка води, % 65,98±0,68 67,13±0,82 71,44±0,71*** 

Масова частка сухої 

речовини, % 

 

34,02±0,73 

 

32,87±0,49 

 

28,56±0,70*** 

Масова частка жиру, % 6,82±0,11 5,41±0,32*** 4,17±0,25*** 
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Продовження таблиці 3.22 

1 2 3 4 

Масова частка білка, % 5,71±0,21 4,55±0,18*** 3,29±0,17*** 

Масова частка золи, % 1,13±0,05 0,91±0,02** 0,78±0,01*** 

Вміст вуглеводів, г/100 г 20,36±0,75 22,00±0,79 20,32±0,77 

Енергетична цінність, 

ккал/в 100 г 

 

165,66±1,30 

 

154,89±1,25*** 

 

131,97±1,22*** 

Примітка: ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

  

 Дані таблиці 3.22 свідчать, що у козлятині сумнівної свіжості і 

козлятині, обробленій розчином оцтової кислоти на 3–4 доби за температури 

(4±2) °С встановлено збільшення масової частки води, відповідно, – у 1,02 

рази і у 1,08 рази (р≤0,001) порівняно до показників контролю. Відповідно 

масова частка сухої речовини у досліджуваних пробах козлятини була 

меншою: у козлятині сумнівної свіжості – у 1,03 рази, а у козлятині, 

обробленій розчином калію перманганату – у 1,19 рази (р≤0,001) порівняно 

до показників контролю. 

 Слід відмітити, що найменші масові частки жиру – 4,17±0,25 %, білка – 

3,29±0,17 % і золи – 0,78±0,01 % були виявлені у козлятині, обробленій 

розчином оцтової кислоти і встановлено високий ступінь достовірності, 

відповідно, – у 1,65 рази (р≤0,001), 1,74 рази (р≤0,001) і 1,45 рази (р≤0,001) 

порівняно до показників контролю. У козлятині сумнівної свіжості 

встановлено зменшення масової частки жиру – 5,41±0,32 %, білка – 4,55±0,18 

% і золи – 0,91±0,02 % з достовірною різницею у 1,26 рази (р≤0,001), у 1,25 

рази (р≤0,001) і у 1,24 рази (р≤0,01) порівняно до показників контролю. 

 Вміст вуглеводів був підвищеним у козлятині сумнівної свіжості у 1,08 

рази, а у козлятині обробленій розчином оцтової кислоти – незначно 

зниженим порівняно до показників контролю, але статистично значимої 

різниці не встановлено. Найвища енергетична цінність встановлена у 

козлятині свіжій – 165,66±1,30 ккал/100 г, а найнижча у козлятині, 

обробленій розчином оцтової кислоти – 131,97±1,22 ккал/100 г, що у 1,26 
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рази (р≤0,001) менше порівняно до показників контролю. У козлятині 

сумнівної свіжості також встановлена достовірна різниця за показниками 

енергетичної цінності – у 1,07 рази (р≤0,001) порівняно до показників 

контролю. 

 Застосування експресних запатентованих методик виявлення хімічних 

небезпечних факторів у м’ясі забійних тварин, а саме розчинів 

формальдегіду, хлораміну, гідрогену пероксиду, калію перманганату, оцтової 

кислоти, мийно-дезінфікуючих засобів з лужними властивостями для 

усунення ознак псування, є важливим щодо використання простих 

випробувань в роботі фахівців ветеринарної медицини в акредитованих 

державних лабораторіях Держпродспоживслужби [144].  

 Отже, контролювання лікарями ветеринарної медицини або 

ветеринарними інспекторами дотримання термінів зберігання й реалізації 

м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та оптових базах понад 

встановлених на 20 добу за температури −2–(−3) ºС; на агропродовольчих 

ринках на 2 добу за температури 0–6 ºС; у супермаркетах на 2 добу за 

температури (4±2) °С, необхідно використовувати експресні запатентовані 

методики виявлення оброблення м’яса хімічними небезпечними засобами для 

укриття ознак псування, перевищення термінів зберігання м’яса внаслідок 

зміни етикетки і маркування. Тому нами була розроблена комплексна 

система ризик-орієнтованого контролю виявлення хімічних небезпечних 

факторів враховуючи вимоги систем простежуваності, VACCP і TACCP [6, 

91] за застосування експресних запатентованих методик на потужностях з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин.  

Результати досліджень щодо хімічного складу м’яса забійних тварин у 

разі оброблення хімічними небезпечними засобами, а саме розчинами 

формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, калію 

перманганату, оцтової кислоти, мийно-дезінфікуючих засобів з лужними 

властивостями були опубліковані у науковій статті [291].  
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3.3.2. Зміни вмісту амінокислот в м’ясі забійних тварин у разі 

оброблення мийно-дезінфікуючими засобами  

 

Іонообмінна хроматографія на колонках застосовується для визначення 

якісного і кількісного аналізу пептидів і білків, що дає цінну характеристику 

молекул білка, а також для встановлення змін амінокислотного складу м’яса 

забійних тварин, які відбуваються під впливом хімічних небезпечних засобів 

у разі навмисного їх нанесення для приховання ознак псування м’яса. 

 Результати вмісту амінокислот у яловичині свіжої, сумнівної свіжості 

та обробленої розчинами формальдегіду та хлормістких засобів представлено 

у таблиці 3.23. 

Таблиця 3.23 

Амінокислотний склад яловичини різного ступеня свіжості та 

обробленої розчинами формальдегіду і хлормістких засобів, М±m, n=36 

Аміно-

кислоти 

Яловичина різного ступеня свіжості 

Яловичина свіжа  

(контроль) 

Яловичина  

сумнівної 

свіжості  

Яловичина сум-

нівної свіжості, 

оброблена розчи-

ном формальде-

гіду (10%) 

Яловичина сум-

нівної свіжості, 

оброблена розчи-

ном хлормістких 

засобів 

кількість

мг 

% по 

мг 

кількість, 

мг 

(***) 

% по 

мг 

кількість 

мг 

(***) 

% по 

мг 

кількість

мг 

(***) 

% по 

мг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лізин 

1,810± 

0,0020 

9,36 1,627± 

0,0040 

8,59 1,672± 

0,0040 

10,34 1,518± 

0,0030 

8,34 

Гістидин 

0,674± 

0,0020 

3,49 0,727± 

0,0060 

3,84 0,369± 

0,0018 

2,28 0,711± 

0,0021 

3,90 

Аргінін 

1,114± 

0,0040 

5,76 1,021± 

0,0100 

5,39 0,865± 

0,0030 

5,34 1,018± 

0,0025 

5,59 

О-пролін 

0,140± 

0,0040 

0,72 0,155± 

0,0020 

0,82 0,126± 

0,0019 

0,78 0,146± 

0,0024 

0,80 
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Продовження таблиці 3.23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аспарагіно-

ва кислота 

1,310± 

0,0010 

6,77 1,197± 

0,0020 

6,32 1,266± 

0,0037 

7,83 1,128± 

0,0027 

6,19 

Треонін 

0,921± 

0,0030 

4,76 0,862± 

0,0020 

4,55 0,783± 

0,0031 

4,840 0,922± 

0,0078 

5,06 

Серин 

0,794± 

0,0020 

4,11 0,757± 

0,0020 

3,99 0,674± 

0,0030 

4,16 0,804± 

0,0027 

4,41 

Глутамі-

нова кислота 

3,597± 

0,0030 

18,61 3,443 

0,0030 

18,18 2,872± 

0,0060 

17,75 2,816± 

0,0051 

15,46 

Пролін 

0,828± 

0,0060 

4,28 0,893± 

0,0020 

4,71 0,604± 

0,0020 

3,73 0,797± 

0,0028 

4,38 

Гліцин 

1,038± 

0,0050 

5,37 1,035± 

0,0020 

5,46 1,080± 

0,0022 

6,68 0,936± 

0,0030 

5,14 

Аланін 

1,229± 

0,0070 

6,36 1,148± 

0,0030 

6,06 1,149± 

0,0023 

7,10 1,138± 

0,0020 

6,25 

Цистин 

0,175± 

0,0040 

0,90 0,119± 

0,0010 

0,63 0,090± 

0,0016 

0,56 0,169± 

0,0025 

0,93 

Валін 

0,798± 

0,0010 

4,13 0,997± 

0,0030 

5,26 0,940± 

0,0023 

5,81 1,043± 

0,0032 

5,73 

Метіонін 

0,558± 

0,0050 

2,89 0,548± 

0,0040 

2,89 0,433± 

0,0016 

2,68 0,597± 

0,0031 

3,28 

Ізолейцин 

0,852± 

0,0080 

4,41 0,940± 

0,0040 

4,96 0,847± 

0,0027 

5,24 0,958± 

0,0026 

5,26 

Лейцин 

1,905± 

0,0090 

9,86 1,823± 

0,0040 

9,62 1,551± 

0,0040 

9,59 1,793± 

0,0040 

9,84 

Тирозин 

0,760± 

0,0050 

3,93 0,755± 

0,0020 

3,99 0,099± 

0,0030 

0,61 0,777± 

0,0028 

4,27 

Фенілаланін 

0,830± 

0,0090 

4,30 0,896± 

0,0060 

4,73 0,757± 

0,0021 

4,68 0,945± 

0,0032 

5,19 

Сумарний 

вміст 

19,332± 

0,076 

100,0 18,942± 

0,056*** 

100,0 16,178± 

0,044*** 

100,0 18,216± 

0,044*** 

100,0 

Примітка: *** – p≤0,001 – порівняно з контролем для усіх амінокислот за кількісним 

вмістом в мг у яловичині сумнівної свіжості та обробленої розчинами формальдегіду та 

хлорамісткими засобами. 
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 Сумарний вміст амінокислот у яловичині сумнівної свіжості становив 

18,942±0,056 мг, що у 1,02 рази (p≤0,001) менше порівняно до показників 

контролю, за рахунок зменшення кількісного вмісту таких амінокислот, як: 

цистину – у 1,47 рази (p≤0,001), лізину – у 1,11 рази (p≤0,001), аргініну і 

аспарагінової кислоти – у 1,09 рази (p<0,001), треоніну і аланіну – у 1,07 рази 

(p≤0,001), серину – у 1,05 рази (p≤0,001), глутамінової кислоти і лейцину – у 

1,04 рази (p<0,001), метіоніну – 1,02 рази (p≤0,001). Але поряд з цим, 

збільшувався кількісний вміст валіну – у 1,25 рази (p≤0,001), О-проліну – у 

1,11 рази (p≤0,001), ізолейцину – у 1,10 рази (p≤0,001) та гістидину, проліну, 

фенілаланіну – у 1,08 рази (p≤0,001) порівняно до показників контролю. За 

вмістом гліцину і тирозину статистично значимої різниці не встановлено. 

 У разі оброблення розчином формальдегіду (10%) яловичини сумнівної 

свіжості сумарний вміст амінокислот достовірно знижувався у 1,19 рази 

(p≤0,001) порівняно до показників контролю за рахунок зменшення кількості 

15 амінокислот: тирозину – у 7,68 рази (p≤0,001), цистину – у 1,94 рази 

(p≤0,001), гістидину – у 1,83 рази (p≤0,001), проліну – у 1,37 рази (p≤0,001), 

аргініну і метіоніну – у 1,29 рази (p≤0,001), глутамінової кислоти – у 1,25 

рази (p≤0,001), лейцину – у 1,23 рази (p≤0,001), треоніну і серину – у 1,18 

рази (p≤0,001), фенілаланіну – у 1,10 рази (p≤0,001), О-проліну – у 1,11 рази 

(p≤0,001), лізину – у 1,08 рази (p≤0,001), аланіну – у 1,07 рази (p≤0,001 

аспарагінової кислоти – у 1,03 рази (p≤0,001). За вмістом ізолейцину 

статистично значимої різниці не встановлено. Проте спостерігалося 

достовірне збільшення вмісту валіну – у 1,18 рази (p≤0,001) і гліцину – у 1,04 

рази (p≤0,001). 

 У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості розчином 

хлорамістких засобів сумарний вміст амінокислот достовірно зменшувався у 

1,06 рази (p≤0,001) порівняно до показників контролю. А саме спостерігалося 

достовірне зменшення кількісного вмісту таких амінокислот, як: глутамінової 

кислоти – у 1,28 рази (p≤0,001), лізину – у 1,19 рази (p≤0,001), аспарагінової 
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кислоти – у 1, 16 рази (p≤0,001), гліцину – у 1,11 рази (p≤0,001), аргініну – у 

1,09 рази (p≤0,001), аланіну – у 1,08 рази (p≤0,001), лейцину – у 1,06 рази 

(p≤0,001), а також проліну і цистину – у 1,04 рази (p≤0,001) порівняно до 

показників контролю. 

 Встановлено достовірне підвищення у яловичині, обробленій розчином 

хлормістких засобів деякого кількісного вмісту амінокислот, як: валіну – у 

1,31 рази (p≤0,001), фенілаланіну – у 1,14 рази (p≤0,001), ізолейцину – у 1,12 

рази (p≤0,001), метіоніну – у 1,07 рази (p≤0,001), гістидину – у 1,05 рази 

(p≤0,001), О-проліну – у 1,04 рази (p≤0,001), тирозину – у 1,02 рази (p≤0,001), 

а також незначне збільшення серину – у 1,012 рази (p≤0,001) порівняно до 

показників контролю. 

  У таблиці 3.24 наведено вміст скор у яловичині різної якості. 

Таблиця 3.24 

Амінокислотний скор у яловичині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчинами формальдегіду і хлораміну (%), М±m, n=36 

Аміно-

кислоти 

Яловичина 

свіжа  

(контроль), % 

Яловичина 

сумнівної 

свіжості, % 

Яловичина сум-

нівної свіжості, 

оброблена роз-

чином форма-

льдегіду (10%) 

Яловичина сум-

нівної свіжості, 

оброблена розчи-

ном хлормістких 

засобів 

Лізин 170±0,52 156,00±0,57*** 188,00±0,62*** 152,00±0,42*** 

Треонін 119,00±0,47 114,00±0,59 *** 121,00±0,71* 127,00±0,39*** 

Цистин 108,00±0,54 101,00±0,54*** 92,00±0,83*** 120,00±0,82*** 

Валін 83,00±0,42 105,00±0,82*** 116,00±0,61*** 115,00±0,41*** 

Ізолейцин 110,00±0,66 124,00±0,90*** 131,00±0,70*** 131,00±0,44*** 

Лейцин 141,00±0,67 137,00±0,58*** 137,00±0,67*** 141,00±0,51*** 

Тирозин 137,00±0,51 145,00±0,59*** 88,00±0,49*** 158,00±0,47*** 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з контролем. 

 

За даними табл. 3.24 встановлено, що у яловичині сумнівної свіжості і 

сумнівної свіжості, обробленої розчином хлормістких засобів скор лізину 
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достовірно знижувався відповідно – у 1,09 рази (p≤0,001) і 1,12 рази 

(p≤0,001), а у яловичині, обробленій розчином формальдегіду (10%) – у 1,11 

рази (p<0,001) порівняно до показників контролю. Скор треоніну у яловичині 

сумнівної свіжості достовірно знижувався у 1,04 рази (p≤0,001), а у 

яловичині, обробленій розчинами хлораміну і формальдегіду достовірно 

збільшувався, відповідно, – у 1,07 рази (p≤0,001) і 1,02 рази (p≤0,05) 

порівняно до показників свіжої яловичини. У яловичині сумнівної свіжості і 

яловичині обробленій формальдегідом скор цистину вірогідно знижувався – 

у 1,07 рази (p≤0,001) і 1,17 рази (p≤0,001), а у разі оброблення яловичини 

розчином хлор містких засобів достовірно збільшувався – у 1,11 рази 

(p≤0,001); скор валіну у яловичині сумнівної свіжості та сумнівної свіжості, 

обробленій розчинами формальдегіду і хлорамісткими засобами достовірно 

збільшувався, відповідно, – у 1,27 рази (p≤0,001), 1,40 рази (p≤0,001) і 1,39 

рази (p≤0,001); скор ізолейцину достовірно також був збільшеним, 

відповідно, – у 1,13 рази (p≤0,001), 1,19 рази (p≤0,001) і 1,19 рази (p≤0,001).  

Скор лейцину у яловичині сумнівної свіжості і обробленій розчином 

формальдегіду достовірно був зменшеним у 1,03 рази (p≤0,001), а у 

яловичині, обробленій розчином хлораміну був сталим і не змінювався – 

141±0,51 %. Скор тирозину у яловичині сумнівної свіжості та обробленій 

розчином хлормістких засобів достовірно збільшувався, відповідно, – у 1,06 

рази (p≤0,001) та 1,15 рази (p≤0,001), а у яловичині, обробленій розчином 

формальдегіду – достовірно зменшувався у 1,03 рази (p≤0,001) порівняно до 

показників свіжої яловичини. 

 Аналіз амінокислотного складу свинини свіжої, сумнівної свіжості та 

обробленої розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами наведено у таблиці 3.25. 
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Таблиця 3.25 

Амінокислотний склад свинини різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами, М±m, n=36 

 

Аміно- 

кислоти 

 Свинина різного ступеня свіжості 

Свинина свіжа  

(контроль) 

Свинина 

сумнівної 

свіжості  

Свинина сумнів-

ної свіжості, 

оброблена 

гідрогену 

пероксиду (5%) 

Свинина сумнів-

ної свіжості, 

оброблена 

лужними мийно-

дезінфікуючими 

засобами 

кількість, 

мг 

% по 

мг 

кількість, 

мг 

(***) 

% по 

мг 

кількість, 

мг 

(***) 

% по 

мг 

кількість, 

мг 

(***) 

% 

по 

мг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Лізин 

1,825± 

0,0040 

9,14 1,526± 

0,0031 

8,01 1,950± 

0,0054 

9,87 1,770± 

0,0023 

8,99 

Гістидин 

0,915± 

0,0023 

4,58 1,117± 

0,0020 

5,86 0,862± 

0,0037 

4,36 0,843± 

0,0045 

4,28 

Аргінін 

0,148± 

0,0021 

5,75 1,069± 

0,0020 

5,61 0,944± 

0,0034 

4,77 0,945± 

0,0034 

4,80 

О-пролін 

0,066± 

0,0021 

0,33 0,117± 

0,0050 

0,61 0,157± 

0,0030 

0,79 0,113± 

0,0020 

0,58 

Аспарагіно-

ва кислота 

1,381± 

0,0040 

6,92 1,060± 

0,0020 

5,57 1,635± 

0,0052 

8,27 1,343± 

0,0040 

6,82 

Треонін 

0,913± 

0,0071 

4,57 0,878± 

0,0060 

4,61 1,009± 

0,0045 

5,10 1,075± 

0,0034 

5,46 

Серин 

0,795± 

0,0090 

3,98 0,763± 

0,0010 

4,01 0,833± 

0,0033 

4,21 0,907± 

0,0017 

4,61 

Глутамі-

нова кислота 

3,891± 

0,0032 

19,48 3,095± 

0,0020 

16,26 3,526± 

0,0060 

17,83 3,399± 

0,0043 

17,2

7 

Пролін 

0,604± 

0,0021 

3,02 0,958± 

0,0030 

5,03 0,664± 

0,0049 

3,36 0,755± 

0,0028 

3,84 

Гліцин 

1,095± 

0,0020 

5,48 0,925± 

0,0020 

4,86 0,903± 

0,0038 

4,57 0,970± 

0,0033 

4,93 
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Продовження таблиці 3.25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Аланін 

1,256± 

0,0034 

6,29 0,985± 

0,0020 

5,17 1,128± 

0,0023 

5,70 0,866± 

0,0025 

4,40 

Цистин 

0,123± 

0,0032 

0,61 0,113± 

0,0020 

0,59 0,137± 

0,0027 

0,69 0,152± 

0,0030 

0,77 

Валін 

0,863± 

0,0063 

4,32 1,011± 

0,0020 

5,31 1,018± 

0,0026 

5,15 1,124± 

0,0028 

5,71 

Метіонін 

0,574± 

0,0031 

2,87 0,776± 

0,0030 

4,07 0,652± 

0,0042 

3,30 0,752± 

0,0049 

3,82 

Ізолейцин 

0,938± 

0,0024 

4,70 1,044± 

0,0040 

5,48 0,980± 

0,0024 

4,96 1,042± 

0,0050 

5,29 

Лейцин 

1,977± 

0,0022 

9,90 1,689± 

0,0010 

8,87 1,737± 

0,0044 

8,79 1,880± 

0,0026 

9,55 

Тирозин 

0,766± 

0,0023 

3,83 0,905± 

0,0020 

4,75 0,760± 

0,0021 

3,84 0,814± 

0,0040 

4,14 

Фенілаланін 

0,841± 

0,0042 

4,21 1,015± 

0,0020 

5,33 0,880± 

0,0028 

4,45 0,933± 

0,0064 

4,74 

Сумарний 

вміст 

19,970± 

0,051 

100,0 19,047± 

0,044*** 

100,0 19,775± 

0,040*** 

100,0 19,683± 

0,030*** 

100,

0 

Примітка: *** – p≤0,001 – порівняно з контролем для усіх амінокислот за кількісним 

вмістом в мг у свинині сумнівної свіжості та обробленої розчином гідрогену пероксиду і 

мийно-дезінфікуючими засобами. 

 

Із даних таблиці 3.25 встановлено, що сумарний вміст амінокислот у 

свинині свіжій становив 19,970±0,051, що складало 100 % по мг, а у свинині 

сумнівної свіжості достовірно знижувався у 1,05 рази (p≤0,001). Встановлено 

достовірне зменшення вмісту амінокислот у свинині сумнівної свіжості 

порівняно до показників контролю за рахунок таких амінокислот, як: 

аспарагінової кислоти – у 1,30 рази (p≤0,001), аланіну – у 1,28 рази (p≤0,001), 

глутамінової кислоти – у 1,23 рази (p<0,001), лізину – у 1,20 рази (p<0,001), 

гліцину – у 1,18 рази (p≤0,001), лейцину – у 1,17 рази (p≤0,001), цистину – у 

1,09 рази (p≤0,001), треоніну та серину – у 1,04 рази (p≤0,001). 
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Поряд з цим встановлено, що за кількісним вмістом деякі амінокислоти 

достовірно збільшувалися у свинині сумнівної свіжості, а саме: аргінін – у 7,22 

рази (p≤0,001), О-пролін – у 1,77 рази (p≤0,001), пролін – у 1,59 рази (p≤0,001), 

метіонін – у 1,35 рази (p≤0,001), гістидин – у 1,22 рази (p≤0,001), фенілаланін – 

у 1,20 рази (p≤0,001), тирозин – у 1,18 рази (p≤0,001), валін – 1,17 рази 

(p≤0,001), ізолейцин – у 1,11 рази (p≤0,001) порівняно до показників контролю. 

У разі оброблення свинини сумнівної свіжості розчином гідрогену 

пероксиду (5 %) сумарний вміст амінокислот становив 19,775±0,040, що у 1,01 

рази (p≤0,001) менше порівняно до показників контролю і у 1,04 рази більше 

порівняно до показників сумнівної свіжості свинини. Амінокислотний склад 

м’яса, обробленого розчином гідрогену пероксиду, характеризувався 

достовірним зменшенням вмісту гліцину – у 1,21 рази (p≤0,001), лейцину – у 

1,14 рази (p≤0,001), аланіну – у 1,11 рази (p≤0,001), глутамінової кислоти – у 

1,10 рази (p≤0,001), гістидину – у 1,06 рази (p≤0,001), а також тирозину – у 1,01 

рази (p≤0,001) порівняно до показників контролю. 

Проте у свинині, обробленій розчином гідрогену пероксиду, підвищувався 

вміст аргініну – у 6,38 рази (p≤0,001), О-проліну – у 2,38 рази (p≤0,001), 

аспарагінової кислоти і валіну – у 1,18 рази (p≤0,001), метіоніну – у 1,14 рази 

(p≤0,001), треоніну – у 1,11 рази (p≤0,001), а інших амінокислот (проліну, 

лізину, серину, фенілаланіну, ізолейцину) за кількісним вмістом незначно 

достовірно підвищувався, відповідно, – у 1,09, 1,07, 1,05, 1,04 рази (p≤0,001) 

порівняно до показників контролю. 

У разі оброблення свинини сумнівної свіжості лужними мийно-

дезінфікуючими засобами сумарний вміст амінокислот достовірно зменшувався 

у 1,02 рази (p≤0,001) порівняно до показників свіжої свинини, а саме за рахунок 

зменшення вмісту аланіну – у 1,45 рази (p≤0,001), глутамінової кислоти – у 1,14 

рази (p≤0,001), гліцину – у 1,13 рази (p≤0,001), гістидину – у 1,09 рази 

(p≤0,001), лейцину – у 1,05 (p≤0,001), а також лізину і аспарагінової кислоти – у 

1,03 рази (p≤0,001). Поряд з цим, кількісний вміст окремих амінокислот 

достовірно підвищувався: аргініну – у 6,39 рази (p≤0,001), О-проліну – у 1,71 
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рази (p≤0,001), метіоніну – у 1,31 рази (p≤0,001), валіну – у 1,30 рази (p≤0,001), 

проліну – у 1,25 рази (p≤0,001), цистину – у 1,24 рази (p≤0,001), треоніну – у 

1,18 рази (p≤0,001), серину – у 1,14 рази (p≤0,001). А кількісний вміст таких 

амінокислот – тирозину і ізолейцину та фенілаланіну відповідно незначно 

підвищувався – у 1,6 (p≤0,001) та 1,11 рази (p≤0,001) порівняно до показників 

контролю.  

У таблиці 3.26 наведено вміст скор у свинині різної якості. 

Таблиця 3.26 

Амінокислотний скор у свинині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами (%), М±m, n=36 

Аміно-

кислоти 

Свинина 

свіжа  

(контроль), % 

Свинина 

сумнівної 

свіжості, % 

Свинина сумнів-

ної свіжості, 

оброблена розчи-

ном гідрогену 

пероксиду (5%) 

Свинина сумнівної 

свіжості, оброблена 

лужними мийно-

дезінфікуючими 

засобами 

Лізин 166,00±0,38 146,00±0,47*** 179,00±0,34*** 163,00±0,71*** 

Треонін 114,00±0,38 115,00±0,32 128,00±0,65*** 137,00±0,75*** 

Цистин 100,00±0,75 133,00±0,51*** 114,00±0,47*** 131,00±0,49*** 

Валін 86,00±0,42 106,00±0,56*** 103,00±0,78*** 114,00±0,31*** 

Ізолейцин 117,00±0,43 137,00±0,71*** 124,00±0,77*** 132,00±0,51*** 

Лейцин 141,00±0,54 127,00±0,49*** 126,00±0,49*** 136,00±0,49* 

Тирозин 134,00±0,41 168,00±0,33*** 138,00±0,79*** 148,00±0,63*** 

Примітка: *– p<0,05; *** – p<0,001 порівняно з контролем. 

 

У табл. 3.26 вказано, що скор лізину у свинині сумнівної свіжості і 

свинині, обробленій лужними мийно-дезінфікуючими засобами, достовірно 

знижувався, відповідно, – у 1,14 рази (p≤0,001) і 1,02 рази (p≤0,001), а у свинині 

обробленій розчином гідрогену пероксиду (5%) достовірно збільшувався у 1,08 

рази (p≤0,001) порівняно до показників свіжої свинини.  
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Скор треоніну у свинині сумнівної свіжості, сумнівної свіжості у разі 

оброблення розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами достовірно збільшувався, відповідно, – у 1,01 рази (p≤0,001), 1,12 рази 

(p≤0,001) і 1,20 рази (p≤0,001); скор цистину, відповідно, – у 1,33 рази 

(p≤0,001), 1,14 рази (p≤0,001) і 1,31 рази (p≤0,001); скор валіну, відповідно, – у 

1,23 рази (p≤0,001), 1,20 рази (p≤0,001) і 1,33 рази (p≤0,001); скор ізолейцину, 

відповідно, – у 1,17 рази (p≤0,001), 1,06 (p≤0,001) і 1,13 рази (p≤0,001); скор 

тирозину, відповідно, – у 1,25 рази (p≤0,001), 1,03 рази (p≤0,001) і 1,10 рази 

(p≤0,001).  

Проте скор лейцину у свинині сумнівної свіжості, свинині обробленій 

розчином гідрогену пероксиду і обробленій лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами достовірно знижувався, відповідно, – у 1,11 рази (p≤0,001), 1,12 рази 

(p≤0,001) і 1,04 рази (p≤0,05).  

Аналіз амінокислотного складу баранини свіжої, сумнівної свіжості та 

обробленої розчином калію перманганату (5%) представлено у таблиці 3.27. 

Таблиця 3.27 

Амінокислотний склад баранини різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином калію перманганату, М±m, n=27 

 

Аміно- 

кислоти 

Баранина різного ступеня свіжості 

Баранина свіжа  

(контроль) 

Баранина сумнівної 

свіжості  

Баранина сумнівної свіжо-

сті, оброблена розчином 

калію перманганату (5%) 

кількість, мг  % по 

мг 

кількість, мг 

(***) 

% по 

мг 

кількість, мг 

(***) 

% по мг 

1 2 3 4 5 6 7 

Лізин 1,707±0,0009 8,21 1,656±0,0037 8,01 1,975±0,0019 10,39 

Гістидин 0,502±0,0019 2,41 0,729±0,0050 3,53 0,613±0,0028 3,22 

Аргінін 1,127±0,0011 5,42 1,131±0,0021 5,47 1,148±0,0022 6,04 

О-пролін 0,323±0,0006 1,55 0,292±0,0066 1,41 0,162±0,0032 0,85 

Аспарагі-

нова кислота 

 

1,627±0,0009 

 

7,83 

 

1,316±0,0025 

 

6,36 

 

1,360±0,0031 

 

7,16 
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Продовження таблиці 3.27 

1 2 3 4 5 6 7 

Треонін 0,922±0,0006 4,43 0,959±0,0077 4,64 0,846±0,0021 4,45 

Серин 0,829±0,0003 3,99 0,834±0,0021 4,03 0,728±0,0022 3,83 

Глутамі-

нова кислота 

 

3,679±0,0513 

 

17,70 

 

3,395±0,0043 

 

16,42 

 

3,491±0,0011 

 

18,37 

Пролін 1,170±0,0069 5,63 1,140±0,0019 5,51 0,805±0,0014 4,24 

Гліцин 1,350±0,0081 6,49 1,170±0,0023 5,66 1,056±0,0018 5,56 

Аланін 1,808±0,0011 8,70 1,479±0,0046 7,15 1,072±0,0017 5,64 

Цистин 0,192±0,0013 0,92 0,156±0,0016 0,75 1,108±0,0013 0,57 

Валін 0,866±0,0012 4,17 1,038±0,0023 5,02 0,866±0,0012 4,56 

Метіонін 0,499±0,0018 2,40 0,623±0,0048 3,01 0,596±0,0029 3,14 

Ізолейцин 0,876±0,0019 4,21 1,022±0,0034 4,94 0,865±0,0019 4,55 

Лейцин 1,800±0,0019 8,66 1,812±0,0040 8,76 1,787±0,0026 9,41 

Тирозин 0,692±0,0018 3,33 0,888±0,0028 4,29 0,678±0,0060 3,57 

Фенілаланін 0,818±0,0015 3,94 1,040±0,0026 5,03 0,845±0,0033 4,45 

Сумарний 

вміст 

20,786±0,0430 100,0 20,679±0,040* 100,0 19,000±0,0480*

** 

100,0 

Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 – порівняно з контролем для усіх амінокислот за 

кількісним вмістом в мг у баранині сумнівної свіжості та обробленої розчином калію 

перманганату. 

 

За даними табл. 3.27 встановлено, що сумарний вміст амінокислот у 

баранині свіжій складав 20,786±0,043 мг (100 % по мг), а у баранині сумнівної 

свіжості менше – у 1,005 рази (p≤0,05), що на 0,107 мг менше порівняно до 

показників контролю. Це обґрунтовано тим, що у баранині сумнівної свіжості 

встановлено достовірне зменшення кількісного вмісту аспарагінової кислоти – 

у 1,24 рази (p≤0,001); цистину – у 1,23 рази (p≤0,001); аланіну – у 1,22 рази 

(p≤0,001); гліцину – у 1,15 рази (p≤0,001); О-проліну – у 1,11 рази (p≤0,001); 

лізину і проліну – у 1,03 рази (p≤0,001). Однак, поряд з цим у баранині 

сумнівної свіжості спостерігалося достовірне підвищення вмісту таких 

амінокислот, як: гістидину – у 1,28 рази (p≤0,001); тирозину – у 1,28 рази 

(p≤0,001); фенілаланіну – у 1,27 рази (p≤0,001); метіоніну – у 1,25 рази 
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(p≤0,001); валіну – у 1,20 рази (p<0,001); ізолейцину – у 1,17 рази (p≤0,001), 

треоніну – у 1,04 рази (p≤0,001). За вмістом аргініну та серину статистично 

значимої різниці не виявлено. 

Встановлено достовірне зменшення сумарного вмісту амінокислот в 

баранині сумнівної свіжості у разі оброблення розчином калію перманганату 

(5%) у 1,79 рази (p≤0,001) порівняно до показників свіжої баранини. А саме, 

кількісний вміст амінокислот достовірно зменшувався порівняно до показників 

контролю: О-проліну – у 1,99 рази (p≤0,001); цистину – у 1,75 рази (p≤0,001); 

аланіну – у 1,69 рази (p≤0,001); проліну – у 1,45 рази (p≤0,001); аспарагінової 

кислоти – у 1,20 рази (p≤0,001); треоніну – у 1,17 рази (p≤0,001); серину – у 1,14 

рази (p≤0,001), глутамінової кислоти – у 1,05 рази (p≤0,001).  

Вміст інших амінокислот у разі оброблення баранини розчином калію 

перманганату достовірно збільшувалася: гістидину – у 1,22 рази (p≤0,001); 

метіоніну – у 1,19 рази (p≤0,001); лізину – у 1,16 рази (p≤0,001); а аргініну – у 

1,02 рази (p≤0,001) та фенілаланіну – у 1,03 рази (p≤0,001) порівняно до 

показників контролю. За вмістом валіну статистично значимої різниці не 

виявлено.У таблиці 3.28 наведено вміст скор у баранині різної якості. 

Таблиця 3.28 

Амінокислотний скор у баранині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином калію перманганату (%), М±m, n=27 

Амінокислоти Баранина свіжа  

(контроль), % 

Баранина сумнівної 

свіжості, % 

Баранина сумнівної свіжості, 

оброблена розчином калію 

перманганату (5%) 

Лізин 149,00±0,36 146,00±0,37*** 189,00±0,20*** 

Треонін 111,00±0,32 116,00±0,31*** 111,00±0,21*** 

Цистин 95,00±0,47 108,00±0,25*** 106,00±0,23*** 

Валін 83,00±0,38 100,00±0,97*** 91,00±0,23*** 

Ізолейцин 105,00±0,39 124,00±0,27*** 114,00±0,21*** 

Лейцин 124,00±0,41 125,00±0,24* 134,00±0,33*** 

Тирозин 121,00±0,38 155,00±0,82*** 134,00±0,60*** 

Примітка: * – p≤0,05; * ** – p≤0,001 порівняно з контролем. 
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Із табл. 3.28 видно, що скор лізину у баранині сумнівної свіжості 

достовірно зменшувався у 1,02 рази (p≤0,001), а у баранині, обробленої 

розчином калію перманганату – достовірно збільшувався у 1,27 рази 

(p≤0,001) порівняно до показників у свіжій баранині. Скор треоніну у 

баранині сумнівної свіжості достовірно збільшувався у 1,05 рази (p≤0,001), а 

у баранині, обробленій розчином калію перманганату цей показник був без 

змін (111,00%). Скор цистину у баранині сумнівної свіжості і баранині, 

обробленій достовірно збільшувався, відповідно, – у 1,14 рази (p≤0,001) і 1,12 

рази (p<0,001); скор валіну – у 1,20 рази (p≤0,001) і 1,10 рази (p≤0,001); скор 

ізолейцину – у 1,18 рази (p≤0,001) і 1,09 рази (p≤0,001); скор лейцину – у 1,01 

рази (p≤0,05) і 1,08 рази (p≤0,001); скор тирозину – у 1,28 рази (p≤0,001) і 

1,11 рази (p≤0,001). 

Аналіз амінокислотного складу козлятини свіжої, сумнівної свіжості та 

обробленої розчином оцтової кислоти (10%) представлено у таблиці 3.29. 

Таблиця 3.29 

Амінокислотний склад козлятини різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином оцтової кислоти, М±m, n=27 

 

Аміно- 

кислоти 

Козлятина різного ступеня свіжості 

Козлятина свіжа  

(контроль) 

Козлятина сумнівної 

свіжості  

Козлятина сумнівної 

свіжості, оброблена 

оцтовою кислотою,10% 

кількість,  

мг 

% по 

мг 

кількість,  

мг (***) 

% по 

мг 

кількість, мг 

(***) 

% по 

мг 

1 2 3 4 5 6 7 

Лізин 1,907±0,0024 9,19 1,621±0,0023 7,85 2,114±0,0039 10,35 

Гістидин 0,553±0,0032 2,67 0,665±0,0062 3,22 0,611±0,0042 2,99 

Аргінін 0,943±0,0040 4,54 1,028±0,0024 4,98 0,971±0,0027 4,76 

О-пролін 0,128±0,0017 0,62 0,221±0,0040 1,07 0,135±0,0017 0,66 

Аспарагі-

нова кислота 

 

1,679±0,0052 

 

8,09 

 

1,519±0,0015 

 

7,35 

 

1,570±0,0027 

 

7,69 
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Продовження таблиці 3.29 

1 2 3 4 5 6 7 

Треонін 0,989±0,0018 4,76 0,992±0,0022 4,80 0,953±0,0027 4,67 

Серин 0,881±0,0019 4,24 0,843±0,0039 4,08 0,873±0,0021 4,27 

Глутамі-

нова кислота 

 

3,800±0,0037 

 

18,30 

 

3,582±0,0039 

 

17,34 

 

3,641±0,0031 

 

17,83 

Пролін 0,821±0,0020 3,96 0,944±0,0033 4,57 0,798±0,0023 3,91 

Гліцин 1,128±0,0039 5,44 1,103±0,0027 5,34 1,158±0,0019 5,67 

Аланін 1,381±0,0066 6,65 1,380±0,0030 6,68 1,320±0,0030 6,47 

Цистин 0,192±0,0021 0,92 0,197±0,0018 0,95 0,181±0,0031 0,89 

Валін 0,944±0,0018 4,55 1,010±0,0026 4,89 1,029±0,0018 5,04 

Метіонін 0,577±0,0006 2,78 0,608±0,0029 2,94 0,607±0,0027 2,97 

Ізолейцин 0,966±0,0010 4,65 1,081±0,0033 4,23 0,919±0,0017 4,50 

Лейцин 2,140±0,0042 19,31 1,905±0,0040 9,22 1,847±0,0021 9,04 

Тирозин 0,817±0,0011 3,94 0,918±0,0032 4,45 0,774±0,0033 3,79 

Фенілала-

нін 

0,915±0,0009 4,41 1,044±0,0028 5,05 0,919±0,0031 4,50 

Сумарний 

вміст 

20,762± 

0,0440 

100,0 20,660± 

0,0710 

100,0 20,420± 

0,0660*** 

100,0 

Примітка: *** – p≤0,001 – порівняно з контролем для усіх амінокислот за кількісним 

вмістом в мг у козлятині сумнівної свіжості та обробленої розчином оцтової кислоти. 

 Із даних табл. 3.29 встановлено, що у козлятині сумнівної свіжості 

сумарний вміст амінокислот складав 20,660±0,071 мг, що у 1,005 рази менше 

порівняно до показників козлятини свіжої. Зменшення сумарного вмісту 

амінокислот у козлятині сумнівної свіжості характеризувалося за рахунок 

зменшення кількісного вмісту таких амінокислот, як: лізину – у 1,18 рази 

(p≤0,001); лейцину – у 1,12 рази (p≤0,001); аспарагінової кислоти – у 1,11 

рази (p≤0,001); глутамінової кислоти – у 1,06 рази (p≤0,001); серину – у 1,05 

рази (p≤0,001); гліцину – у 1,02 рази (p≤0,001). Поряд з цим спостерігалося 

збільшення кількісного вмісту окремих амінокислот: О-проліну – у 1,73 рази 

(p≤0,001); гістидину – у 1,20 рази (p≤0,001); проліну – у 1,15 рази (p≤0,001); 

фенілаланіну – у 1,14 рази (p≤0,001); ізолейцину та тирозину – у 1,12 рази 

(p≤0,001); аргініну – у 1,09 рази (p≤0,001); а також незначного достовірного 
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збільшення (p≤0,001) кількісного вмісту амінокислот (валіну, метіоніну і 

цистину) відповідно – у 1,07, 1,05 і 1,03 рази. За вмістом аланіну та треоніну 

статистично значимої різниці не встановлено. 

 У разі оброблення козлятини сумнівної свіжості оцтовою кислотою 

(10%) сумарний вміст амінокислот складав 20,420±0,066 мг, що у 1,01 рази 

(p≤0,001) менше порівняно до показників контролю. Аналіз вмісту окремих 

амінокислот характеризувався достовірним зменшенням кількісного вмісту 

лейцину – у 1,16 рази (p<0,001); аспарагінової кислоти – у 1,07 рази 

(p≤0,001); цистину, тирозину – у 1,06 рази (p≤0,001); аланіну та ізолейцину – 

у 1,05 рази (p≤0,001); треоніну та глутамінової кислоти – у 1,04 рази 

(p<0,001); проліну – у 1,03 рази (p≤0,001); серину – у 1,01 рази (p≤0,001) 

порівняно до показників контролю. Наразі також було встановлено незначне 

достовірне збільшення вмісту лізину – у 1,11 рази (p≤0,001); гістидину – у 

1,10 рази (p≤0,001); валіну – у 1,09 рази (p≤0,001); метіоніну, О-проліну – у 

1,05 рази (p≤0,001); аргініну, гліцину – у 1,03 рази (p≤0,001). За вмістом 

фенілаланіну статистично значимої різниці не встановлено. 

 У таблиці 3.30 наведено вміст скор у козлятині різної якості. 

Таблиця 3.30 

Амінокислотний скор у козлятині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином оцтової кислоти (%), М±m, n=27 

Амінокислоти Козлятина свіжа  

(контроль), % 

Козлятина 

сумнівної свіжості, 

% 

Козлятина сумнівної 

свіжості за оброблення 

оцтовою кислотою (10%) 

Лізин 167,00±0,38 143,00±0,33*** 188,00±0,53*** 

Треонін 119,00±0,42 120,00±0,36 117,00±0,21** 

Цистин 106,00±0,36 111,00±0,40*** 110,00±0,44*** 

Валін 91,00±0,45 98,00±0,41*** 101,00±0,41*** 

Ізолейцин 116,00±0,43 131,00±0,38*** 112,00±0,43*** 

Лейцин 147,00±0,41 132,00±0,34* 139,00±0,49*** 

Тирозин 139,00±0,39 158,00±0,36*** 138,00±0,52 

Примітка: ** – p<0,01; *** – p<0,001 порівняно з контролем. 
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 Результати досліджень табл. 3.30 вказують, що скор лізину у свіжій 

козлятині складав 167,00±0,38 %, а у козлятині сумнівної свіжості цей 

показник достовірно зменшувався у 1,17 рази (p<0,001) порівняно до 

показників свіжої козлятини. Скор треоніну у баранині сумнівної свіжості 

дещо незначно збільшувався у 1,01 рази; скор цистину – у 1,05 рази 

(p<0,001); скор валіну – у 1,08 рази (p<0,001); скор ізолейцину – у 1,13 рази 

(p<0,001) та скор тирозину – у 1,14 рази (p<0,001). Проте скор лейцину 

вірогідно зменшувався у 1,11 рази (p<0,001) та лізину – у 1,17 рази (p<0,001). 

А у разі оброблення козлятини розчином оцтової кислоти скор лізину 

достовірно збільшувався – у 1,13 рази (p<0,001), а треоніну вірогідно 

зменшувався – у 1,02 рази (p<0,001); скор цистину і валіну дещо вірогідно 

збільшувався відповідно – у 1,04 (p<0,001) і 1,11 рази (p<0,001); скор 

ізолейцину, лейцину та тирозину достовірно зменшувався відповідно у 1,04 

(p≤0,001), у 1,04 (p<0,001) та у 1,01 рази (p<0,001). 

 Необхідно зазначити, що на практиці найбільше поширення для 

визначення біологічної цінності отримав так названні методи амінокислотних 

шкал, які засновані на використанні амінокислотного (хімічного) скора – 

інтегрированого амінокислотного показника Кюнау-Осера-Митчела і індексу 

Корпачи. Амінокислотний скор дозволяє виявити лімітуючі незамінні 

амінокислоти і ступінь їх недостачі що порівняно процентного вмісту 

амінокислот в досліджуваному білку і в такій же кількості умовного 

«ідеального» білка, який повністю задовольняє потреби організму. Всі 

амінокислоти, в яких скор складає менше 100 %, вважаються лімітуючими, а 

амінокислота з найменшим скор є головною лімітуючою кислотою [136]. 

 Лімітуючі амінокислоти були встановлені у яловичині свіжій – валін 

(скор 83,00±0,42 %), у яловичині обробленій формальдегідом – цистин 

(92,00±0,830) і тирозин (88,00±0,49). Лімітуюча амінокислота валін була 

встановлена у свинині свіжій та обробленій розчином гідрогену пероксиду, 

відповідно, – 86±0,42 % та 103±0,78 %. Лімітуючі амінокислоти у баранині 
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свіжій: цистин – 95,00±0,47% та валін – 83,00±0,38 %; у баранині сумнівної 

свіжості: валін – 100,00±0,97 %, цистин – 108,00±0,25 %; у баранині, 

обробленій розчином калію перманганату: валін – 91,00±0,23 %, цистин – 

106,00±0,23%. Лімітуючі амінокислоти у козлятині свіжій: валін – 91,00±0,45 

%; у козлятині сумнівної свіжості: валін – 98,00±0,41 %, у козлятині, 

обробленій розчином калію перманганату: валін – 101,00±0,41 %. 

 Таким чином, з метою отримання безпечних харчових продуктів 

необхідно здійснювати ризик-орієнтований контроль за виявленням хімічних 

небезпечних засобів, в тому числі мийно-дезінфікуючих засобів у м’ясі 

забійних тварин під час виробництва та обігу внаслідок порушення 

санітарно-гігієнічних вимог та термінів реалізації при використанні 

запатентованих експресних методик. Дослідженнями встановлено 

амінокислотний склад м’яса забійних тварин різного ступеня свіжості та 

обробленого хімічними небезпечними засобами. 

Результати досліджень щодо встановлення амінокислотного складу 

м’яса забійних тварин у разі оброблення його мийно-дезінфікуючими 

засобами були опубліковані у науковій статті [290]. 

 

3.3.3. Жирнокислотний склад яловичини, свинини, баранини та 

козлятини у разі оброблення мийно-дезінфікуючими засобами 

 

М’ясо забійних тварин за органолептичними, біохімічними 

показниками було отримане від здорових тварин, відповідало свіжому – 36 

проб; сумнівної свіжості – 36 проб і сумнівній свіжості, обробленого мийно-

дезінфікуючими засобами – 44 проби. 

 Вміст жирних кислот у яловичині різної якості: свіжої, сумнівної 

свіжості та сумнівної свіжості, обробленої розчинами формальдегіду (10%) і 

хлормісткими засобами наведено у таблиці 3.31. 
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Таблиця 3.31 

Уміст жирних кислот у яловичині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчинами формальдегіду і хлормісткими засобами (% до загального 

вмісту жирних кислот), М± m, n=9 

 

 

Жирні кислоти, код 

Яловичина різної якості 

Свіжого 

ступеня 

(контроль) 

Сумнівного 

ступеня 

свіжості 

Яловичина, 

оброблена 

розчином 

формальдегіду 

(10%) 

Яловичина, 

оброблена 

розчином 

хлормістких 

засобів 

1 2 3 4 5 

Капронова,С 6:0 відсутня 0,009±0,001 відсутня відсутня 

Енантова, C 7:0 0,048±0,002 0,040±0,001 0,006±0,001*** 0,029±0,001*** 

Капринова, С 8:0 0,009±0,001 0,015±0,001 0,017±0,002 0,023±0,003*** 

Пеларгонова, С 9:0 0,009±0,001 0,015±0,002 0,004±0,001 0,021±0,002*** 

Каприлова, С10:0 0,005±0,001 0,015±0,002*** 0,061±0,002*** 0,006±0,001 

Ундицилова,С 11:0 відсутня відсутня 0,004±0,001 відсутня 

Лауринова,С12:0 0,063±0,001 0,039±0,002*** 0,046±0,004*** 0,067±0,003 

Ізо-лауринова,ізо-

С12:0  

 

0,009±0,001 

 

0,014±0,002 

 

0,022±0,002*** 

 

0,016±0,001*** 

Лауролеїнова,С12:1 0,010±0,001 відсутня 0,045±0,003*** 0,030±0,002*** 

Тридеканова,С 13:0 0,021±0,001 0,022±0,003 0,019±0,002 0,031±0,003 

Міристинова,С 14:0 1,396±0,071 1,950±0,112** 1,489±0,120 2,327±0,123*** 

Ізо-міристинова, 

ізо-С 14:0 

 

0,032±0,001 

 

0,047±0,002*** 

 

0,044±0,001*** 

 

0,061±0,002*** 

Міристолеїнова, 

С 14:1 

 

0,307±0,042 

 

0,536±0,052** 

 

0,435±0,031 

 

0,523±0,082* 

Тетрадекадієнова, 

С 14:2 

 

0,232±0,021 

 

0,290±0,031 

 

0,186±0,041 

 

0,352±0,039 

Пентадеканова, 

С 15:0 

 

0,378±0,033 

 

0,455±0,024 

 

0,346±0,0171 

 

0,556±0,0156 

Пальмітинова, 

С16:0 

 

22,321±1,012 

 

22,180±0,903 

 

21,267±0,951 

 

20,249±0,894 
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Продовження таблиці 3.31 

1 2 3 4 5 

Ізо-пальмітинова, 

ізо-С 16:0 

 

0,297±0,027 

 

0,263±0,029 

 

0,224±0,031 

 

0,350±0,032 

Пальмітолеїнова, 

С 16:1 

 

2,083±0,162 

 

2,586±0,084* 

 

2,359±0,165 

 

3,186±0,152*** 

Маргаринова,С17:0 1,183±0,113 1,634±0,122** 1,112±0,105 1,760±0,114** 

Цис-10-гептадеце-

нова, С 17:1 

 

0,507±0,024 

 

0,633±0,031 

 

0,518±0,022 

 

0,808±0,031*** 

Стеаринова,С 18:0 25,543±0,902 24,862±0,911 23,078±0,982 22,703±0,961 

Ізо-стеаринова, 

ізо-С18:0 

 

0,071±0,002 

 

0,125±0,007*** 

 

0,083±0,002*** 

 

0,181±0,002*** 

Олеїнова, С 18:1n9c 30,351±1,023 29,455±0,942 29,873±1,105 27,521±0,961 

Елаідінова,С18:1n9t 0,620± 0,002 0,610±0,002 0,589±0,002*** 0,531±0,002*** 

Лінолева,С 18:2n6c 9,305±0,340 7,891±0,150** 8,456±0,140* 10,911±0,270** 

Лінолелаідинова, 

С18:2n6t 

 

0,136±0,023 

 

0,183±0,041 

 

0,117±0,022 

 

0,220±0,023 

α-ліноленова, 

С 18:3n6 

 

0,171±0,022 

 

0,195±0,030 

 

0,170±0,028 

 

0,260±0,019 

γ-ліноленова, С18:3  відсутня 0,199±0,017 0,215±0,018 0,297±0,033 

Арахінова, С 20:0 0,215±0,041 0,246±0,037 0,229±0,029 0,308±0,035 

Гондоїнова, С 20:1 0,203±0,020 0,294±0,028 0,693±0,035*** 0,560±0,053*** 

Дигомо- γ-ліноле-

нова, С 20:3n6 

 

0,200±0,021 

 

0,248±0,033 

 

0,784±0,042*** 

 

0,300±0,034 

Арахідонова, 

С 20:4n6 

 

2,688±0,103 

 

2,337±0,084 

 

5,757±0,143*** 

 

3,033±0,141** 

Генейкозанова,  

С 21:0 

 

0,098±0,012 

 

0,153±0,016 

 

0,141±0,019 

 

0,211±0,026*** 

Бегенова, С 22:0 0,121±0,019 0,215±0,027*** 0,102±0,014*** 0,354±0,040*** 

Ерукова, С 22:1 відсутня відсутня 0,151±0,02 0,181±0,03 

Докозатриєнова,  

С 22:4 

 

0,122±0,021 

 

0,108±0,018 

 

0,132±0,013 

 

0,092±0,007 

Клупанодонова, 

С 22:5  

0,224±0,013 0,168±0,016 0,237±0,014 0,289±0,009 
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Продовження таблиці 3.31 

1 2 3 4 5 

Гексадекадієнова, 

С 22:6 

 

0,702±0,053 

 

1,051±0,082*** 

 

0,595±0,057 

 

1,064±0,114** 

Лігноцеринова, 

С 24:0 

 

0,187±0,014 

 

0,811±0,012*** 

 

0,197±0,016 

 

0,347±0,021*** 

Нервонова, С 24:1 0,133±0,008 0,106±0,006 0,197±0,011*** 0,242±0,012*** 

Насичені (НЖК) 52,006±0,720 53,110±0,804 48,491±0,610 49,600±0,512 

Ненасичені 

(ННЖК), в т.ч.: 

 

47,994±0,064 

 

46,890±0,057*** 

 

51,509±0,061*** 

 

50,400±0,066*** 

Мононенасичені 

(МНЖК) 

 

34,214±0,042 

 

34,220±0,038 

 

34,860±0,052 

 

33,582±0,044 

Поліненасичені 

(ПНЖК) 

 

13,780±0,035 

 

12,670±0,031*** 

 

16,649±0,04*** 

 

16,818±0,024*** 

ННЖК/НЖК 0,923±0,011 0,883±0,014 1,062±0,018 1,016±0,016 

Σ ω-3 1,107±0,011 1,414±0,013*** 1,047±0,012 1,643±0,014*** 

Σ ω-6 12,193±0,034 10,675±0,029 15,212±0,036*** 14,541±0,038*** 

Σ ω-6/ Σ ω-3 11,014±0,018 7,550±0,021*** 14,529±0,022*** 8,850±0,026*** 

18:0+18:1/16:0 2,504±0,010 2,449±0,011 2,490±0,014 2,480±0,012 

С18:1n9c/ С18:1n9t 48,953±0,064 48,287±0,066*** 50,718±0,074*** 51,828±0,088*** 

С18:2n6c/ С18:2n6t 68,419±0,068 43,120±0,049*** 72,274±0,071*** 49,595±0,057*** 

С16:1+C18:1/ 

С16:0+С18:0 

 

0,678±0,012 

 

0,681±0,015 

 

0,731±0,017 

 

0,715±0,016 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з контролем. 

 Із даних табл. 3.31 встановлено, що у яловичині сумнівної свіжості 

підвищувався вміст насичених жирних кислот на 2,12 %, а у разі оброблення 

яловичини розчинами формальдегіду (10%) та хлормісткими засобами 

знижувався на 6,76 % та 4,63 %, відповідно, і порівняно до контролю (свіжої 

яловичини). 

 Вміст насичених жирних кислот у яловичині сумнівної свіжості, 

обробленій розчинами формальдегіду (10%) і хлормісткими засобами 

збільшувався за рахунок: капринової – у 1,67 рази (р≤0,001), у 1,89 рази 

(р≤0,001) та у 2,56 рази (р≤0,001); каприлової – у 3,0 рази (р≤0,001), у 12,2 
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рази (р≤0,001), у 1,20 рази; міристинової – у 1,40 рази (р≤0,01), у 1,07 рази та 

у 1,67 рази (р≤0,001); пентадеканової – у 1,20 рази (р≤0,001) та у 1,47 рази 

(р≤0,001) за оброблення розчином хлормістких засобів; маргаринової – у 1,38 

рази (р≤0,01) та у 1,49 рази (р≤0,01) за оброблення розчином хлормістких 

засобів; арахінової – у 1,14 рази, у 1,07 рази та у 1,43 рази; бегенової – у 1,78 

рази (р≤0,001) та у 2,93 рази (р≤0,001) за оброблення розчином хлормістких 

засобів; лігноцеринової – у 4,34 рази (р≤0,001), у 1,05 та у 1,86 рази (р≤0,001). 

 У яловичині обробленій розчином формальдегіду зменшувався вміст 

таких жирних кислот: пентадеканової – у 1,09 рази, маргаринової – у 1,06 

рази. Зменшення вмісту стеаринової жирної кислоти відмічалося у яловичині 

всіх якостей відповідно у 1,03 рази, 1,11 та 1,13 рази порівняно до контролю. 

Проте статистично значимої різниця не виявлено. 

 Вміст ненасичених жирних кислот яловичині сумнівної свіжості 

характеризувався незначним зниженням на 2,30 % (р≤0,001), а у яловичині, 

обробленій розчинами формальдегіду та хлормісткими засобами був 

підвищеним, відповідно – на 7,32 % (р≤0,001) та 5,01 % (р≤0,001) порівняно 

до контролю. У яловичині сумнівної свіжості та сумнівної свіжості, 

обробленій розчинами формальдегіду і хлормісткими засобами 

спостерігалося зменшення вмісту жирних кислот, відповідно, олеїнової – у 

1,03 рази, 1,02 та 1,10 рази; елаідінової – у 1,02, 1,05 (р≤0,001) та 1,17 рази 

(р≤0,001); лінолевої – у 1,18 рази (р≤0,01) (сумнівна свіжість) і у 1,10 рази 

(р≤0,005) у разі оброблення розчином формальдегіду порівняно до контролю. 

Окрім того, встановили збільшення окремих ненасичених жирних кислот у 

яловичині сумнівної свіжості, обробленої розчинами формальдегіду і 

хлормісткими засобами, а саме: міристолеїнової – у 1,75 (р≤0,01), 1,42, 1,70 

рази (р≤0,05); пальмітолеїнової – у 1,24 рази (р≤0,05), 1,13 та 1,53 рази 

(р≤0,001); лінолевої – у 1,17 рази (р≤0,01) у разі оброблення розчином 

хлормістких засобів; гондоїнової, відповідно, – у 1,45 рази, 3,41 (р≤0,001), 

2,76 рази (р≤0,001); дигомо-γ-ліноленової – у 1,24 рази, 3,92 (р≤0,001), 1,50 

рази порівняно до контролю. 
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 Співвідношення ННЖК/НЖК у яловичині сумнівної свіжості було 

нижчим на 4,33 %, а у яловичині, обробленій розчинами формальдегіду і 

хлормісткими засобами вищим на 15,05 і 10,08 %, відповідно, і порівняно до 

контролю.  Співвідношення Σ ω-6/Σ ω-3 знижувалось у яловичині сумнівної 

свіжості на 31,45 % (р≤0,001), у яловичині, обробленій розчином хлормістких 

засобів на 19,65 % (р≤0,001), а у яловичині, обробленій розчином 

формальдегіду (10%) підвищувалось на 31,91 % (р≤0,001) порівняно до 

контролю, що пояснюється консервуючою дією формальдегіду на м’язову 

тканину. 

 Слід відмітити, що високий рівень НЖК підвищує вміст холестеролу в 

плазмі крові, проте як МНЖК і ПНЖК його знижують [166]. Відношення 

ненасичених до насичених жирних кислот (ННЖК/НЖК) і Σ ω-6/Σ ω-3 

характеризують дієтичні показники м’яса забійних тварин. За результатами 

наших досліджень високе відношення ННЖК/НЖК у яловичині у разі 

оброблення розчинами формальдегіду (1,062±0,018) та хлорамісткими 

засобами (1,016±0,016) вказує на псування м’яса за рахунок окиснення 

ненасичених жирних кислот. А відношення Σ ω-6/Σ ω-3 знижувалось у 

яловичині сумнівної свіжості на 31,45 % (р≤0,001), у яловичині, обробленій 

хлорамісткими засобами – на 19,65 % (р≤0,001), а у разі оброблення 

розчином формальдегіду – збільшувалось на 31,91 % (р≤0,001) за рахунок 

збільшення вмісту Σ ω-6 (15,212±0,036%) (р≤0,001) та зниження вмісту Σ ω-3 

(1,047±0,012 %) порівняно до контролю.  Співвідношення 18:0+18:1/16:0 

використовується для порівняння потенційного впливу різних типів ліпідів 

на стан здоров’я людини, яке в нормі повинно складати 2…3 [166]. У свіжій 

яловичині цей показник складав 2,504±0,010, а у м’ясі сумнівної свіжості, 

обробленого розчинами формальдегіду і хлор місткими засобами був 

нижчим, відповідно, – на 2,20 %, 0,56 та 0,96 %, і порівняно до контролю.  

 Вміст трансізомерів в жирі впливає на температуру його топлення. 

Відношення цис- і трансізомерів жирних кислот (С18:1n9c/С18:1n9t) у 

досліджуваних пробах яловичини сумнівної свіжості зменшувалося у 1,01 
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рази (р≤0,001), у разі оброблення м’яса розчинами формальдегіду (10%) і 

хлорамісткими засобами дещо достовірно збільшувалося, відповідно, у 1,04 

рази (р≤0,001) і у 1,06 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. А відношення 

С18:2n6c/С18:2n6t було зменшеним у яловичині сумнівної свіжості у 1,59 

рази (р≤0,001) та у разі оброблення яловичини розчином хлораміну – у 1,38 

рази (р≤0,001), що вказувало на високий вміст трансізомерів жирних кислот, 

проте у яловичині, обробленій розчином формальдегіду (10%) цей показник 

достовірно збільшувався у 1,05 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. 

 Відношення С16:1+C18:1/С16:0+С18:0 характеризує індекс м’якості 

м’яса забійних тварин. У зразках яловичини свіжої він становив 0,678±0,012, 

у яловичині сумнівної свіжості незначно був підвищеним – 0,681±0,015, 

проте за пом’якшеної дії на м’ясо хімічних небезпечних засобів – розчинів 

формальдегіду (10%) і хлормістких засобів цей показник збільшувався у 1,08 

рази (0,731±0,017) і у 1,05 рази (0,715±0,016). 

 Вміст жирних кислот у свинині різної якості: свіжої, сумнівної свіжості 

та сумнівної свіжості, обробленої розчинами гідрогену пероксиду (5%) та 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами наведено у таблиці 3.32. 

Таблиця 3.32 

Уміст жирних кислот у свинині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином гідрогену пероксиду і лужними мийно-дезінфікуючими 

засобами (% до загального вмісту жирних кислот), М± m, n=9 

 

Жирні кислоти, 

код 

Свинина різної якості 

Свіжого 

ступеня 

(контроль) 

Сумнівного 

ступеня свіжості 

Свинина, 

оброблена 

розчином 

гідрогену 

пероксиду (5%) 

Свиниина, обро-

блена лужними 

мийно-дезінфі-

куючими 

засобами 

1 2 3 4 5 

Капронова,С 6:0 відсутня 0,011±0,001 відсутня відсутня 

Енантова,C 7:0 0,057±0,030 0,025±0,020*** відсутня 0,058±0,004 

Капринова,С 8:0 0,044±0,004 0,156±0,022 0,048±0,004*** 0,059±0,003 
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Продовження таблиці 3.32 

1 2 3 4 5 

Пеларгонова,С 9:0 0,022±0,001 0,011±0,001*** 0,009±0,001 0,017±0,001 

Каприлова, С:10:0 0,028±0,003 0,012±0,002 0,006±0,001 0,005±0,001 

Ундицилова,С11:0 відсутня 0,004±0,001 відсутня 0,004±0,001 

Лауринова, С12:0 0,062±0,002 0,218±0,003*** 0,079±0,002*** 0,144±0,002*** 

Ізо-лауринова, 

ізо-С12:0  

 

відсутня 

 

0,011±0,002 

 

0,011±0,002 

 

0,012±0,005 

Лауролеїнова, 

С 12:1  

 

0,066±0,004 

 

0,027±0,007*** 

 

0,013±0,003*** 

 

0,007±0,001*** 

Тридеканова,  

С 13:0 

 

0,052±0,003 

 

0,012±0,002*** 

 

0,007±0,0013 

 

0,007±0,001 

Міристинова, 

С 14:0 

 

0,948±0,080 

 

3,734±0,151*** 

 

1,447±0,134*** 

 

1,838±0,092*** 

Ізо-міристинова, 

ізо-С14:0 

 

0,019±0,001 

 

0,003±0,001*** 

 

0,011±0,001*** 

 

відсутня 

Міристолеїнова, 

С 14:1 

 

0,160±0,002 

 

0,072±0,002*** 

 

0,067±0,002*** 

 

0,035±0,003*** 

Тетрадекадієнова, 

С 14:2 

 

відсутня 

 

відсутня 

 

0,003±0,001 

 

0,005±0,001 

Пентадеканова, 

С15:0 

 

0,062±0,002 

 

0,076±0,002*** 

 

0,087±0,004*** 

 

0,050±0,003 

Пальмітинова, 

С16:0 

 

25,258±1,020 

 

19,835±0,911** 

 

25,863±1,010 

 

24,713±0,942 

Ізо-пальмітинова, 

ізо-С16:0 

 

0,095±0,003 

 

0,053±0,001*** 

 

0,051±0,001*** 

 

0,020±0,001*** 

Пальмітолеїнова, 

С16:1 

 

3,023±0,260 

 

9,114±0,261*** 

 

4,217±0,461* 

 

4,145±0,422* 

Маргаринова, 

С 17:0 

0,207±0,023 0,397±0,021*** 0,252±0,018 0,279±0,020* 

Цис-10-гептадеце-

нова, С 17:1 

 

0,147±0,011 

 

0,363±0,009*** 

 

0,209±0,010 

 

0,200±0,008 

Стеаринова, 

С 18:0 

 

14,751±0,770 

 

19,456±0,951** 

 

18,439±0,922* 

 

19,744±0,963** 
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Продовження таблиці 3.32 

1 2 3 4 5 

Ізо-стеаринова, 

ізо-С18:0 

 

0,044±0,001 

 

відсутня 

 

відсутня 

 

0,004±0,001*** 

Олеїнова,  

С 18:1n9c  

 

31,745±0,830 

 

24,851±0,9303*** 

 

32,610±0,962 

 

29,293±1,091 

Елаідінова,  

С 18:1n9t 

 

0,321± 0,09 

 

0,303±0,012 

 

0,389±0,010 

 

0,381±0,012 

Лінолева,  

С 18:2n6c 

 

13,358±0,421 

 

13,824±0,982 

 

10,007±0,590** 

 

14,305±0,460 

Лінолелаіди-

нова,С18:2n6t 

 

0,193±0,001 

 

0,225±0,001*** 

 

0,184±0,001*** 

 

0,238±0,001*** 

α-ліноленова, 

 С 18:3n6 

 

0,200±0,020 

 

1,554±0,102*** 

 

0,357±0,024*** 

 

0,678±0,062*** 

γ-ліноленова, 

С18:3  

відсутня  

0,057±0,002 

 

відсутня 

 

0,032±0,002 

Арахінова,  

С 20:0 

 

0,286±0,031 

 

0,526±0,072*** 

 

0,287±0,034 

 

0,248±0,020 

Гондоїнова,  

С 20:1 

 

0,423±0,061 

 

1,631±0,120*** 

 

0,790±0,072*** 

 

0,712±0,082***3 

Дигомо- γ-ліноле-

нова,С 20:3n6 

 

0,268±0,004 

 

0,170±0,004*** 

 

відсутня 

 

0,071±0,002*** 

Арахідонова, С 

20:4n6 

 

6,081±0,101 

 

1,485±0,172*** 

 

3,590±0,361*** 

 

1,837±0,072*** 

Генейкозанова,  

С 21:0 

 

0,261±0,003 

 

0,847±0,002*** 

 

0,306±0,002*** 

 

0,433±0,002*** 

Бегенова, С 22:0 0,345±0,007 0,043±0,001*** відсутня 0,027±0,002*** 

Ерукова, С 22:1 відсутня 0,026±0,001 відсутня 0,033±0,001 

Докозатриєнова, 

С 22:4 

 

0,071±0,002 

 

0,034±0,002*** 

 

0,028±0,002*** 

 

0,021±0,002*** 

Клупанодонова, 

С 22:5  

 

0,379±0,004 

 

0,279±0,003*** 

 

0,187±0,002*** 

 

0,136±0,002*** 

Гексадекадієно-

ва, С 22:6 

 

відсутня 

 

відсутня 

 

0,057±0,002 

 

0,064±0,002 
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Продовження таблиці 3.32 

1 23 4 5 6 

Лігноцеринова,  

С 24:0 

 

0,637±0,091 

 

0,261±0,022*** 

 

0,208±0,021*** 

 

0,061±0,002*** 

Нервонова,  

С 24:1 

 

0,387±0,010 

 

0,294±0,011*** 

 

0,181±0,012*** 

 

0,084±0,014*** 

Насичені (НЖК) 43,178±0,061 45,691±0,057*** 47,111±0,065 47,723±0,050*** 

Ненасичені 

(ННЖК), в т.ч.: 

 

56,822±0,066 

 

54,309±0,069*** 

 

52,889±0,058*** 

 

52,277±0,063*** 

Мононенасичені 

(МНЖК) 

 

36,272±0,031 

 

36,681±0,029*** 

 

38,476±0,026*** 

 

34,890±0,024*** 

Поліненасичені 

(ПНЖК) 

20,550±0,021 17,628±0,027*** 14,413±0,028*** 17,387±0,023*** 

ННЖК/НЖК 1,316±0,010 1,189±0,011*** 1,123±0,090*** 1,095±0,008*** 

Σ ω-3 0,645±0,007 1,860±0,012 0,614±0,008 0,885±0,007*** 

Σ ω-6 19,807±0,010 15,736±0,013*** 13,777±0,012*** 16,445±0,015*** 

Σ ω-6/ Σ ω-3 30,709±0,019 8,460±0,011*** 22,438±0,0133*** 18,582±0,014*** 

18:0+18:1/16:0 1,841±0,012 2,234±0,015*** 1,974±0,014*** 1,984±0,011*** 

С18:1n9c/ 

С18:1n9t 

 

98,894±0,104 

 

82,017±0,087*** 

 

83,830±0,077*** 

 

76,885±0,069*** 

С18:2n6c/ 

С18:2n6t 

 

69,212±0,063 

 

61,440±0,059*** 

 

54,386±0,058*** 

 

60,105±0,055*** 

С16:1+C18:1/ 

С16:0+С18:0 

 

0,869±0,005 

 

0,864±0,007 

 

0,831±0,006*** 

 

0,752±0,005*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; ***– р≤0,001 порівняно з контролем 

  

 Аналізом даних таблиці 3.32 встановлено, що вміст насичених жирних 

кислот у свинині сумнівної свіжості, та обробленої розчином гідроегу 

пероксиду (5%) і лужними мийно-дезінфікуючими засобами достовірно 

підвищувався, відповідно, – на 5,82 % (р≤0,001), 9,11 % (р≤0,001) та 10,53 % 

(р≤0,001) порівняно до контролю, за рахунок збільшення вмісту жирних 

кислот, відповідно: лауринової – у 3,52 (р≤0,001), 1,27 (р≤0,01) і 2,32 рази 

(р≤0,001); міристинової – у 3,94 (р≤0,001), 1,53 (р≤0,01) і 1,94 рази (р≤0,001); 
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пентадеканової – у 1,23 (р≤0,001), 1,40 (р≤0,001) і 1,34 рази (р≤0,01) за 

оброблення розчином гідрогену пероксиду; маргаринової – у 1,92 (р≤0,001), 

1,22 та 1,35 рази (р≤0,05); стеаринової – у 1,32 (р≤0,01), 1,25 (р≤0,05) та 1,34 

рази (р≤0,01); арахінової – у 1,84 рази (р≤0,05) за сумнівної свіжості м’яса, і 

порівняно до контролю. Проте вміст окремих жирних кислот був дещо 

зменшеним, відповідно: пеларгонової – у 2,00 (р≤0,001), 2,44 (р≤0,001) та 

1,29 рази; тридеканової – у 4,33 (р≤0,001), 7,43 (р≤0,001) та 7,43 рази 

(р≤0,001) порівняно до контролю. Вміст лігноцеринової кислоти 

зменшувався у свинині різної якості, відповідно, – у 2,44 (р≤0,01), 3,06 

(р≤0,001) та 10,44 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. 

 Вміст ненасичених жирних кислот у свинині сумнівної свіжості та 

сумнівної свіжості, обробленої розчином гідрогену пероксиду (5%) і 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами достовірно знижувався, 

відповідно, – на 4,42 % (р≤0,001), 6,92 % (р≤0,001) і 8,00 % (р≤0,001) 

порівняно до контролю.  

 Поряд з цим вміст окремих ненасичених жирних кислот збільшувався у 

свинині різної якості, відповідно: пальмітолеїнової – у 3,01 (р≤0,001), 1,39 

(р≤0,05) і 1,37 рази (р≤0,05); α-ліноленової – у 7,77 (р≤0,001), 1,79 (р≤0,05) та 

3,39 рази (р≤0,001); гондоїнова – у 3,86 (р≤0,001), 1,87 (р≤0,001) та 1,68 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. Проте вміст олеїнової кислоти 

зменшувався у свинині сумнівної свіжості – у 1,28 рази (р≤0,001) і у свинині, 

обробленій лужними мийно-дезінфікуючими засобами – у 1,08 рази, а у 

свинині, обробленій розчином гідрогену пероксиду – збільшувався у 1,03 

рази. Рівень клупанодонової кислоти був менший, відповідно, – у 1,36 

(р≤0,001), 2,03 (р≤0,001) та 2,79 рази (р≤0,001) та нервонової – у 1,32 

(р≤0,001), 2,14 (р≤0,001) та 4,61 рази (р≤0,001) і порівняно до контролю. 

 Відношення ННЖК/НЖК знижувалось (р≤0,001) у свинині сумнівної 

свіжості, сумнівної свіжості, обробленої розчином гідрогену пероксиду та 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами – на 9,65 %, 14,67 % та 16,79 % 
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порівняно до контролю внаслідок псування м’яса та усуненя ознак псування 

у разі оброблення даними хімічними небезпечними засобами. 

 Відношення Σω-6/Σω-3 достовірно знижувалось у досліджуваних 

зразках свинини різної якості, відповідно, – на 72,45 % (р≤0,001), 26,93 % 

(р≤0,001) та 39,49 % (р≤0,001) порівняно до контролю. 

 Співвідношення 18:0+18:1/16:0 у свіжій свинині становило 1,841±0,012, 

а у м’ясі сумнівної свіжості, обробленому розчином гідрогену пероксиду і 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами було достовірно підвищеним на 

21,34 % (р≤0,001), 7,22 (р≤0,001) та 7,77 % (р≤0,001), відповідно, і порівняно 

до контролю.  

Відношення цис- і трансізомерів С18:1n9c/С18:1n9t у свинині сумнівної 

свіжості та обробленій розчином гідрогегу пероксиду і лужними мийно-

дезінфікуючими засобами достовірно знижувалось, відповідно, – у 1,21 рази 

(р≤0,001), 1,18 (р≤0,001), 1,29 рази (р≤0,001) порівняно до показників 

контролю. А відношення С18:2n6c/С18:2n6t було достовірно меншим у 

свинині сумнівної свіжості та обробленій розчином гідрогену пероксиду і 

лужними мийно-дезінфікуючими засобами, відповідно, – у 1,13 рази 

(р≤0,001), 1,27 (р≤0,001), 1,15 рази (р≤0,001) порівняно до контролю.  Індекс 

м’якості за відношенням С16:1+C18:1/С16:0+С18:0 у свіжій свинині становив 

0,869±0,005, у свинині сумнівної свіжості дещо знижувався – 0,864±0,007, а у 

свинині, обробленій розчином гідрогену пероксиду (5%) і лужними мийно-

дезінфікуючими засобами був достовірно меншим у 1,05 рази (р≤0,001) – 

0,831±0,006 і у 1,16 рази (р≤0,001) –0,752±0,005 порівняно до контролю. 

 Вміст жирних кислот у баранині різної якості: свіжої, сумнівної 

свіжості та сумнівної свіжості, обробленої розчином калію перманганату 

(5%) наведено у таблиці 3.33. 
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Таблиця 3.33 

Уміст жирних кислот у баранині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином калію перманганату (% до загального вмісту жирних кислот), 

М± m, n=9 

 

Жирні кислоти, код 

Баранина різного ступеня свіжості 

Свіжого 

ступеня 

(контроль) 

Сумнівного 

ступеня 

Баранина, обро-

блена (5%) роз-

чином калію 

перманганату 

1 2 3 4 

Капронова, С 6:0 відсутня 0,019±0,001 відсутня 

Енантова, C 7:0 0,026±0,002 0,033±0,002 відсутня 

Капринова, С 8:0 0,114±0,003 0,179±0,002*** 0,111±0,002 

Пеларгонова, С 9:0 відсутня 0,008±0,001 0,013±0,001 

Каприлова, С 10:0 відсутня 0,018±0,001 0,003±0,001 

Ундицилова, С 11:0 відсутня 0,007±0,001 0,004±0,001 

Лауринова,С 12:0 0,087±0,002 0,185±0,004*** 0,113±0,003*** 

Ізо-лауринова,ізо-С12:0  відсутня 0,030±0,001 0,006±0,001 

Лауролеїнова,С 12:1 відсутня 0,020±0,001 відсутня 

Тридеканова, С 13:0 0,012±0,001 0,038±0,002*** 0,020±0,001*** 

Міристинова, С 14:0 3,016±0,081 6,612±0,101*** 4,211±0,152*** 

Ізо-міристинова, ізо-С14:0 0,044±0,002 0,093±0,003*** 0,064±0,003 

Міристолеїнова, С 14:1 0,361±0,004 0,705±0,012*** 0,301±0,006 

Тетрадекадієнова, С 14:2 0,185±0,003 0,338±0,004*** 0,231±0,002*** 

Пентадеканова, С15:0 0,433±0,003 0,841±0,004*** 0,680±0,003*** 

Пальмітинова, С16:0 24,853±0,910 17,252±0,651*** 21,675±0,490** 

Ізо-пальмітинова, ізо-С 16:0 0,185±0,002 0,373±0,004*** 0,275±0,003*** 

Пальмітолеїнова, С 16:1 2,565±0,070 7,013±0,140*** 3,790±0,080*** 

Маргаринова, С 17:0 1,292±0,141 2,885±0,170*** 2,267±0,181*** 

Цис-10-гептадеценова, С 17:1 0,638±0,090 1,447±0,111*** 0,954±0,101* 

Стеаринова, С 18:0 24,309±1,310 19,547±1,240* 23,117±1,301 

Ізо-стеаринова,ізо-С18:0 відсутня 0,243±0,001 0,191±0,001 

Олеїнова, С 18:1n9c 33,350±1,28 22,530±1,21*** 28,010±1,34*** 
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Продовження таблиці 3.33 

1 2 3 4 

Елаідінова, С 18:1n9t 0,320± 0, 006 0,318±0,005 0,310±0,006 

Лінолева, С 18:2n6c 4,420±0,070 10,280±0,580*** 7,281±0,5403 

Лінолелаідинова,С18:2n6t 0,160±0,021 0,534±0,030 0,271±0,020 

α-ліноленова,С 18:3n6 0,724±0,090 1,690±0,260*** 1,010±0,140* 

γ-ліноленова, С18:3  0,371±0,003 0,761±0,006*** 0,440±0,005*** 

Арахінова, С 20:0 0,147±0,006 0,300±0,007*** 0,260±0,010*** 

Гондоїнова, С 20:1 0,184±0,007 0,540±0,009*** 0,370±0,011*** 

Дигомо- γ-ліноленова, С 20:3n6 0,235±0,011 0,091±0,002*** 0,030±0,001*** 

Арахідонова, С 20:4n6 0,770±0,090 2,130±0,470* 1,780±0,24** 

Генейкозанова, С 21:0 0,123±0,04 0,381±0,003*** 0,231±0,003 

Бегенова, С 22:0 0,051±0,001 0,244±0,002 0,211±0,002*** 

Ерукова,С 22:1 відсутня відсутня 0,181±0,003 

Докозатриєнова, С 22:4 0,041±0,001 0,132±0,004*** 0,081±0,002 

Клупанодонова, С 22:5  0,040±0,001 0,081±0,002*** 0,051±0,002*** 

Гексадекадієнова, С22:6 0,621±0,040 1,380±0,051*** 0,945±0,040*** 

Лігноцеринова, С 24:0 0,080±0,002 0,140±0,002*** 0,162±0,002*** 

Нервонова, С 24:1 0,243±0,003 0,582±0,005*** 0,350±0,006*** 

Насичені (НЖК) 54,772±0,089 49,428±0,009*** 53,614±0,098*** 

Ненасичені (ННЖК), в т.ч.: 45,228±0,058 50,572±0,067*** 46,386±0,061*** 

Мононенасичені (МНЖК) 37,661±0,044 33,155±0,042*** 34,266±0,039*** 

Поліненасичені (ПНЖК) 7,567±0,025 17,417±0,028*** 12,120±0,030*** 

ННЖК/НЖК 0,826±0,008 1,023±0,012*** 0,865±0,008*** 

Σ ω-3 1,385±0,008 3,171±0,006*** 2,006±0,007*** 

Σ ω-6 5,796±0,010 13,262±0,012*** 9,531±0,013*** 

Σ ω-6/ Σ ω-3 4,185±0,011 4,182±0,009 4,751±0,010*** 

18:0+18:1/16:0 2,320±0,012 2,439±0,013*** 2,359±0,012 

С18:1n9c/ С18:1n9t 104,219±0,240 70,849±0,360*** 90,355±0,310*** 

С18:2n6c/ С18:2n6t 27,625±0,048 19,251±0,043*** 26,867±0,044*** 

С16:1+C18:1/ С16:0+С18:0 0,731±0,006 0,803±0,005*** 0,710±0,098*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** –  р≤0,001 порівняно з контролем. 
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 Із даних таблиці 3.33 встановлено, що вміст насичених жирних кислот 

у баранині сумнівної свіжості і обробленій розчином калію перманганату 

(5%) був достовірно зниженим, відповідно, – на 9,76 % (р≤0,001) та 2,11 % 

(р≤0,001) за рахунок зменшення вмісту пальмітинової – у 1,44 рази (р≤0,001) 

і 1,15 рази (р≤0,01), старинової – у 1,24 рази (р≤0,05) і 1,05 рази порівняно до 

контролю. Проте, вміст окремих насичених жирних кислот був дещо 

збільшеним, відповідно: капринової – у 1,57 рази (р≤0,001) за сумнівної 

свіжості; лауринової – у 2,13 (р≤0,001) та 1,30 рази (р≤0,001); тридеканової – 

у 3,17 (р≤0,001) та 1,67 рази (р≤0,001); міристинової – у 2,19 (р≤0,001) та 1,40 

рази (р≤0,001); маргаринової – у 2,23 (р≤0,001) та 1,75 рази (р≤0,001); 

генейкозанової – у 3,10 (р≤0,001) та 1,88 рази; бегеневої – у 4,78 (р≤0,001) та 

4,14 рази (р≤0,001); лігноцеринової – у 1,75 (р≤0,001) та 2,03 рази (р≤0,001) 

порівняно до контролю. 

 Вміст ненасичених жирних кислот у баранині сумнівної свіжості і 

обробленої розчином калію перманганату (5%) достовірно підвищувався, 

відповідно, – на 11,82 % (р≤0,001) та 2,56 % (р≤0,001) порівняно до 

контролю. Зокрема вміст міристолеїнової жирної кислоти у баранині 

сумнівної свіжості був більший у 1,95 рази (р≤0,001), а у баранині, 

обробленій розчином калію перманганату (5%) менший у 1,20 рази (р≤0,001). 

Встановлено збільшення вмісту: тетрадекадієнової – у 1,82 (р≤0,001) та 1,25 

рази (р≤0,001); пальмітолеїнової – у 2,73 (р≤0,001) та 1,48 рази (р≤0,001); 

цис-10-гептадеценової – у 2,27 (р≤0,001) та 1,50 рази (р≤0,05); гондоїнової – у 

2,93 (р≤0,001) та 2,01 рази (р≤0,001); лінолевої – y 2,33 (р≤0,001) та 1,65 рази 

(р≤0,001); арахідонової – y 2,77 (р≤0,05) та 2,31 рази (р≤0,01); 

гексадекадієнової – у 2,22 (р≤0,001) та 1,52 рази (р≤0,001); нервонової – у 

2,40 (р≤0,001) та 1,44 рази (р≤0,001), відповідно досліджуваним групам 

якості баранини і порівняно до контролю. Проте, вміст окремих ненасичених 

жирних кислот зменшувався у баранині сумнівної свіжості і обробленій 

розчином калію перманганату (5%), відповідно: олеїнової – y 1,48 рази 
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(р≤0,001) та 1,19 рази (р≤0,001); дигомо-γ-ліноленової – у 2,58 (р≤0,001) та 

7,83 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. 

 Відношення ННЖК/НЖК достовірно підвищувалось (р≤0,001) у 

баранині сумнівної свіжості та обробленій розчином калію перманганату 

(5%) – на 23,80 % та 4,72 %, а відношення Σ ω-6/ Σ ω-3 було зниженим на 

0,07 % та 13,52 % (р≤0,001) відповідно у досліджуваних зразках, і порівняно 

до контролю. Відношення 18:0+18:1/16:0 у свіжій баранині становило 

2,320±0,012, а у баранині сумнівної свіжості та обробленій розчином калію 

перманганату (5%) підвищувалось на 5,13 % (р≤0,001) та 1,68 %.  

 Відношення цис- і трансізомерів С18:1n9c/С18:1n9t у баранині 

сумнівної свіжості і обробленій розчином калію перманганату (5%) 

достовірно зменшувалося, відповідно, – у 1,47 рази (р≤0,001) і 1,15 рази 

(р≤0,001) порівняно до контролю.  

А відношення С18:2n6c/С18:2n6t було достовірно меншим у баранині 

сумнівної свіжості і обробленій розчином калію перманганату (5%), 

відповідно, – у 1,43 рази (р≤0,001) та 1,03 рази (р≤0,001) порівняно до 

контролю.  

Індекс м’якості за відношенням С16:1+C18:1/С16:0+С18:0 у свіжій 

баранині становив 0,731±0,006, а у баранині сумнівної свіжості дещо 

збільшувався у 1,10 рази (0,803±0,005) (р≤0,001), а у баранині, обробленій 

розчином калію перманганату (5%) зменшувався у 1,03 рази (0,710±0,005) 

(р≤0,001) внаслідок дубильної та підсушуючої дії калію перманганату. 

 Вміст жирних кислот у козлятині різної якості: свіжої, сумнівної 

свіжості та сумнівної свіжості, обробленої розчином оцтової кислоти (10%) 

наведено у таблиці 3.34. 
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Таблиця 3.34 

Уміст жирних кислот у козлятині різного ступеня свіжості та обробленої 

розчином оцтової кислоти (% до загального вмісту жирних кислот),  

М± m, n=27 

 

Жирні кислоти, код 

Козлятина різного ступеня свіжості 

Свіжого 

ступеня 

(контроль) 

Сумнівного 

ступеня 

свіжості 

Козлятина об-

роблена розчи-

ном оцтової 

кислоти (10%) 

1 2 3 4 

Капронова, С6:0 0,009±0,001 відсутня 0,006±0,001 

Енантова, C 7:0 0,025±0,001 0,008±0,001*** 0,017±0,001*** 

Капринова, С 8:0 0,123±0,004 0,058±0,001*** 0,162±0,004 

Пеларгонова, С 9:0 0,015±0,001 0,023±0,002*** 0,010±0,001 

Каприлова, С10:0 0,012±0,001 0,051±0,001*** 0,012±0,001 

Ундицилова, С11:0 0,008±0,001 0,007±0,001 0,010±0,001*** 

Лауринова, С12:0 0,114±0,003 0,061±0,001 0,190±0,001*** 

Ізо-лауринова, ізо-С 12:0  0,006±0,001 0,010±0,001 0,008±0,001 

Лауролеїнова, С 12:1  0,029±0,001 0,014±0,001*** 0,033±0,001 

Тридеканова, С13:0 0,032±0,002 0,018±0,001*** 0,044±0,002*** 

Міристинова, С14.0 5,731±0,320 2.571±0,1503 7,192±0,250** 

Ізо-міристинова,ізо-С14:0 0,034±0,002 0,015±0,001*** 0,096±0,001*** 

Міристолеїнова С 14:1 0,480±0,015 0,470±0,007*** 0,690±0,005*** 

Тетрадекадієнова С 14:2 0,210±0,002 0,080±0,002*** 0,361±0,002*** 

ПентадекановаС15:0 1,081±0,210 0,372±0,070*** 1,290±0,191 

Пальмітинова С16:0 18,170±0,480 25,010±0,820*** 18,750±0,480 

Ізо-пальмітинова,ізо-С 16:0 0,340±0,002 0,150±0,002*** 0,640±0,003*** 

Пальмітолеїнова, С16:1 8,903±0,420 5,020±0,270*** 8,572±0,310 

Маргаринова, С17:0 4,833±0,260 1,762±0,101*** 4,413±0,350 

Цис-10-гептадеценова, С 17:1 3,730±0,280 1,480±0,160*** 2,830±0,281* 

Стеаринова, С 18:0 19,703±0,820 21,550±0,741 20,843±0,770 

Ізо-стеаринова,ізо-С 18:0 0,280±0,004 0,130±0,002*** 0,264±0,003 

Олеїнова, С 18:1n9c 23,951±0,940 31,850±0,830*** 23,550±0,950 
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Продовження таблиці 3.34 

1 2 3 4 

Елаідінова, С 18:1n9t 0,260±0.012 0,340±0,010*** 0,220±0.080*** 

Лінолева, С 18:2n6c 4,841±0,190 3,810±0,220 3,790±0,281 

ЛінолелаідиноваС18:2n6t 0,462±0,021 0,222±0,017*** 0,343±0,014*** 

α-ліноленова, С 18:3n6 0,301±0,003 0,210±0,002*** 0,261±0,002*** 

γ-ліноленова, С18:3  0,285±0,002 0,132±0,002*** 0,291±0,003 

Арахінова, С 20:0 0,174±0,003 0,143±0,002*** 0,170±0,003 

Гондоїнова, С 20:1 0,311±0,004 0,221±0,002*** 0,445±0,003*** 

Дигомо- γ-ліноленова, С 20:3n6 0,539±0,001 0,110±0,001*** відсутня 

Арахідонова, С 20:4n6 2,121±0,240 2,084±0,250 1,904±0,120 

Генейкозанова, С 21:0 0,462±0,004 0,550±0,003*** 0,190±0,002*** 

Бегенова, С 22:0 0,123±0,002 0,171±0,003*** 0,102±0,002*** 

Ерукова, С 22:1 0,118±0,002 відсутня 0,064±0,002*** 

Докозатриєнова С 22:4 0,120±0,003 0,140±0,0053 0,071±0,002*** 

Клупанодонова, С 22:5 0,110±0,004 0,074±0,002*** 0,052±0,002*** 

Гексадекадієнова, С 22:6 1,540±0,150 0,740±0,061*** 1,723±0,170 

Лігноцеринова, С 24:0 0,104±0,003 0,310±0,004*** 0,280±0,004*** 

Нервонова, С 24:1 0,310±0,005 0,133±0,003*** 0,111±0,002*** 

Насичені (НЖК) 51,379±0,065 52,970±0,072*** 54,689±0,068*** 

Ненасичені (ННЖК), в т.ч.: 48,621±0,033 47,030±0,039*** 45,311±0,044*** 

Мононенасичені (МНЖК) 38,092±0,019 39,428±0,021*** 36,515±0,018*** 

Поліненасичені (ПНЖК) 10,529±0,003 7,602±0,003*** 8,796±0,003*** 

ННЖК/НЖК 0,950±0,004 0,890±0,003*** 0,830±0,004*** 

Σ ω-3 1,980±0,009 1,038±0,008*** 2,069±0,007*** 

Σ ω-6 7,786±0,012 6,136±0,011*** 5,985±0,013*** 

Σ ω-6/ Σ ω-3 3,932±0,0037 5,911±0,011*** 2,893±0,006*** 

18:0+18:1/16:0 2,402±0,008 2,135±0,010*** 2,368±0,009* 

С18:1n9c/ С18:1n9t 92,119±0,108 132,708±0,120*** 107,045±0,109*** 

С18:2n6c/ С18:2n6t 10,478±0,014 17,162±0,012*** 11,050±0,013 

С16:1+C18:1/ С16:0+С18:0 0,867±0,007 0,792±0,003*** 0,811±0,006*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; ***– р≤0,001 порівняно з контролем. 
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 За даними таблиці 3.34 видно, що вміст насичених жирних кислот у 

козлятині сумнівної свіжості і обробленій розчином оцтової кислоти (10%) 

був достовірно підвищеним на 3,10 % (р≤0,001) та 6,44 % (р≤0,001) за 

рахунок збільшення вмісту таких жирних кислот, відповідно: пальмітинової 

– у 1,38 рази (р≤0,001) та 1,03 рази; стеаринової – у 1,09 та 1,06 рази; 

лігноцеринової – у 2,98 (р≤0,001) та 2,69 рази (р≤0,001) порівняно до 

контролю. Проте у козлятині сумнівної свіжості у разі оброблення розчином 

оцтової кислоти (10%) збільшувався вміст таких жирних кислот: капринової 

– у 1,32 рази; лауринової – у 1,67 рази (р≤0,001); тридеканової – у 1,38 рази 

(р≤0,001); міристинової – у 1,25 рази (р≤0,01); ізо-міристинової – у 2,83 рази 

(р≤0,001); ізо-пальмітинової – у 1,88 рази (р≤0,001). Поряд із цим вміст 

окремих насичених жирних кислот був зниженим у козлятині сумнівної 

свіжості і обробленій розчином оцтової кислоти (10%): маргаринової – у 2,74 

(р≤0,001) та 1,10 рази; арахінової – у 1,22 (р≤0,001) та 1,02 рази. У козлятині, 

обробленій розчином оцтової кислоти (10%) встановлено зниження вмісту 

генейкозанової жирної кислоти – у 2,43 рази (р≤0,001) та бегенової (С22:0) – 

у 1,21 рази (р≤0,001). 

 Вміст ненасичених жирних кислот у козлятині сумнівної свіжості і 

обробленій розчином оцтової кислоти (10%) був достовірно зниженим на 

3,27 % (р≤0,001) та 6,81 % (р≤0,001) порівняно до контролю. Слід зазначити, 

що вміст окремих ненасичених жирних кислот був зменшеним а саме, 

відповідно: пальмітолеїнової – у 1,77 рази (р≤0,001) та 1,04 рази; цис-10-

гептадеценової – у 2,52 (р≤0,001) та 1,32 рази (р≤0,05); нервонової – у 2,33 

(р≤0,001) та 2,79 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. У козлятині, 

обробленій розчином оцтової кислоти (10%), також спостерігалося зниження 

вмісту ерукової – у 1,84 рази (р≤0,001) та докозатриєнової кислот – у 1,69 

рази (р≤0,001) порівняно до контролю. Проте, у козлятині, обробленій 

розчином оцтової кислоти, вміст окремих жирних кислот підвищувався: 

лауролеїнової – у 1,14 рази; міристолеїнової – у 1,44 рази (р≤0,001); 
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тетрадекадієнової – у 1,72 рази (р≤0,001); гондоїнової – у 1,43 рази (р≤0,001); 

гексадекадієнової – у 1,12 рази порівняно до контролю. 

 Відношення ННЖК/НЖК у козлятині сумнівної свіжості і обробленій 

розчином оцтової кислоти (10%) достовірно знижувалося, відповідно, – на 

6,32 % (р≤0,001)  та 12,63 % (р≤0,001) порівняно до контролю. Відношення 

Σω-6/Σω-3 у козлятині сумнівної свіжості підвищувалось на 50,33 % 

(р≤0,001), а у козлятині, обробленій розчином оцтової кислоти (10%) – 

знижувалось на 26,42 % (р≤0,001) порівняно до контролю.  

 Відношення 18:0+18:1/16:0 у свіжій козлятині становило 2,402±0,008, а 

у козлятині сумнівної свіжості і обробленій розчином оцтової кислоти (10%) 

знижувалось, відповідно, – на 11,12 % (р≤0,001) та 1,42 % (р≤0,001) 

порівняно до контролю. Відношення цис- і трансізомерів С18:1n9c/С18:1n9t у 

козлятині сумнівної свіжості і обробленій розчином оцтової кислоти (10%) 

достовірно збільшувалося, відповідно, – у 1,44 рази (р≤0,001) та 1,16 рази 

(р≤0,001) порівняно до контролю. Відношення С18:2n6c/С18:2n6t також 

збільшувалося у козлятині сумнівної свіжості і обробленій розчином оцтової 

кислоти (10%), відповідно, – у 1,64 рази (р≤0,001) та 1,05 рази порівняно до 

контролю. Індекс м’якості за відношенням С16:1+C18:1/С16:0+С18:0 у 

свіжій козлятині становив 0,867±0,007, а у козлятині сумнівної свіжості і 

обробленій розчином оцтової кислоти (10%) достовірно зменшувався, 

відповідно, – у 1,09 рази (р≤0,001) – 0,792±0,003 і у 1,07 рази (р≤0,001) –

0,811±0,006порівняно до контролю, внаслідок окиснюючої дії оцтової 

кислоти на м’язову тканину. 

Результати досліджень щодо встановлення жирнокислотного складу 

м’яса забійних тварин у разі оброблення його мийно-дезінфікуючими 

засобами були опубліковані у науковій статті [45]. 
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3.4. Токсико-біологічна оцінка м’яса забійних тварин у разі 

оброблення мийно-дезінфікуючими засобами за виробництва та обігу 

 

Проведення токсико-біологічної оцінки яловичини, свинини, баранини, 

козлятини для встановлення оброблення їх мийно-дезінфікуючими засобами 

під час виробництва на потужностях, зберігання на оптових базах, реалізації 

у супермаркетах і агропродовольчих ринках здійснювали на культурі 

інфузорії Tetrachymena pyriformis. 

Експрес-методами було встановлено, що на потужностях з 

виробництва м’яса: із 12 проб яловичини – 4 проби були оброблені розчином 

формальдегіду з масовою часткою 10 %; із 15 проб свинини – 6 проб 

оброблені розчином гідрогену пероксиду з масовою часткою 5 %; на оптових 

базах: із 13 проб яловичини – 5 проб були оброблені розчином хлормістких 

засобів; із 14 проб свинини – 8 проб оброблені лужними мийними засобами 

та із 8 проб баранини – 3 проби оброблені розчином калію перманганату з 

масовою концентрацією 5 %. 

Результати дослідження представлено у рисунку 3.2. 
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Рис. 3.2. Токсичність м’яса забійних тварин за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами за виробництва та зберігання (%) 

Примітка:  – контроль;  – яловичина оброблена розчином 

формальдегіду;     – свинина оброблена розчином гідрогену пероксиду;     – 

яловичина оброблена розчином хлормістких засобів;   – свинина оброблена 

лужними мийними засобами;    – баранина оброблена розчином калію 

перманганату 

 

Як видно з рис. 3.2 м’ясо забійних тварин, що було оброблено мийно-

дезінфікуючими засобами порівняно до контролю (100 % – не токсичне) на 

потужностях з виробництва та оптових базах за температури −2–(−3) ºС на 

21–22 добу було токсичним у відсотках за кількістю клітин інфузорій 

Tetrachymena pyriformis. Найбільш токсичною була яловичина, оброблена 

розчином формальдегіду (10%) – 11,31 %, що у показниках 

характеризувалося зменшенням кількості клітин інфузорій у 8,84 рази (р≤0,1) 

і розчином хлормісткого засобу – 16,01 %, що у показниках 

характеризувалося достовірним зменшенням кількості клітин інфузорій у 

6,25 рази (р≤0,001) порівняно до контролю. 
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Дещо вищим був відсоток токсичності у разі оброблення свинини 

розчином гідрогену пероксиду (5%) – 41,22 %, що у показниках 

характеризувалося вірогідним зменшенням кількості інфузорій у 2,43 рази 

(р≤0,001); та лужними мийними засобами – 32,91 %, що у показниках 

характеризувалося достовірним зменшенням кількості клітин інфузорій у 

3,04 рази (р≤0,001); а також у разі оброблення баранини розчином калію 

перманганату (5%) – 37,77 %, що у показниках характеризувалося 

достовірним зменшенням кількості інфузорій у 2,65 рази (р≤0,001) порівняно 

до контролю. 

За мікроскопії краплі культури інфузорій на 24 годину токсичного 

м’яса забійних тварин обробленого мийно-дезінфікуючими засобами 

спостерігали загибель клітин, зниження розмноження, наявність цист, 

деформованих клітин.  

Дослідженнями також було встановлено, що під час реалізації у 

супермаркетах м’яса охолодженого: із 10 проб – 7 проб було оброблено 

розчином натрію гідрокарбонату за температури 4±2 °С на 3–4 добу; із 11 

проб свинини – 8 проб оброблено розчином гідрогену пероксиду на 3–4 добу; 

із 8 проб баранини – 4 проби оброблено лужними дезінфікуючими засобами 

на 3–4 добу; із 7 проб козлятини – 4 проби оброблені розчином калію 

перманганату (5%) на 3–4 добу. У разі реалізації на агропродовольчих ринках 

м’яса охолодженого: із 12 проб яловичини – 6 проб були оброблені розчином 

хлормістких засобів за температури 0–6 °С на 3–4 добу; із 22 проб свинини – 

15 проб оброблені лужними мийними засобами на 3–4 добу; із 7 проб 

баранини – 4 проби оброблені розчином калію перманганату (5%) на 3–4 

добу; із 7 проб козлятини – 4 проби оброблені розчином оцтової кислоти 

(10%) на 3–4 добу.  

Результати дослідження представлено у рисунку 3.3. 
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Рис. 3.3. Токсичність м’яса забійних тварин за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами при реалізації у супермаркетах і на 

агропродовольчих ринках (%) 

Примітка:  – контроль;  – яловичина оброблена розчином натрію 

гідрокарбонату;    – свинина оброблена розчином пероксиду гідрогену;    – 

баранина оброблена лужними дезінфікуючими засобами;   – козлятина 

оброблена розчином калію перманганату;     – яловичина оброблена розчином 

хлормістких засобів;    – свинина оброблена лужними мийними засобами;    – 

баранина оброблена розчином калію перманганату;    – козлятина оброблена 

розчином оцтової кислоти. 1 – супермаркети; 2 – агропродовольчі ринки. 

 

Як видно з рис. 3.3 яловичина, що реалізовувалася у супермаркеті за 

температури 4±2 °С на 3–4 добу, і була оброблена розчином натрію 

гідрокарбонату була слаботоксичною – 67,88 % порівняно до контролю 

(100% – не токсичне), що в показниках характеризувалося вірогідним 

зменшенням кількості клітин інфузорій у 1,47 рази (р≤0,01).  

Окрім того встановлено, що токсичним було м’ясо: свинина оброблена 

розчином гідрогену пероксиду (5%) – 42,45 %, що у показниках 
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характеризувалося вірогідним зменшенням кількості клітин інфузорій у 2,36 

рази (р≤0,001); козлятина оброблена розчином калію перманганату (5%) – 

24,56 %, що у показниках характеризувалося достовірним зменшенням 

кількості клітин інфузорій у 4,07 рази (р≤0,001) порівняно до контролю.  

Найбільш токсичним було м’ясо баранини у разі оброблення лужними 

дезінфікуючими засобами – 13,62 %, що у показниках характеризувалося 

зменшенням кількості клітин інфузорій у 7,34 рази (р≤0,1) порівняно до 

контролю. 

М’ясо охолоджене, що реалізовувалося на агропродовольчому ринку, 

за температури 0–6 °С на 3–4 добу також було токсичне і відповідно 

становило у відсотках: яловичина оброблена розчином хлормістких засобів – 

17,11 %; що у показниках характеризувалося достовірним зменшенням 

кількості клітин інфузорій у 5,84 рази (р≤0,001); свинина оброблена лужними 

мийними засобами – 19,84 %, що у показниках характеризувалося 

достовірним зменшенням кількості клітин інфузорій у 5,04 рази (р≤0,001); 

баранина оброблена розчином калію перманганату (5%) – 32,69 %, що у 

показниках характеризувалося достовірним зменшенням кількості клітин 

інфузорій у 3,06 рази (р≤0,01), і козлятина оброблена розчином оцтової 

кислоти (10%) – 45,15 %, що у показниках характеризувалося достовірним 

зменшенням кількості клітин інфузорій у 2,21 рази (р≤0,01) порівняно до 

контролю. 

За мікроскопії краплі культури інфузорій на 24 годину токсичного 

м’яса забійних тварин у разі оброблення мийно-дезінфікуючими засобами 

спостерігали загибель клітин, зниження розмноження, наявність цист, 

деформованих клітин; у слаботоксичній яловичині – пригнічення росту 

інфузорій, зниження активності та рухливості (неприродні рухи), незначна 

кількість деформованих клітин. Слід відмітити, що у контрольних зразках 

м’яса забійних тварин примороженого під час виробництва та зберігання за 

температури −2–(−3) ºС на 20 добу; реалізації охолодженого м’яса у 

супермаркеті за температури 4±2 °С, відносної вологості 85 % на 2 добу, а 
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також охолодженого м’яса на агропродовольчих ринках за температури        

0–6 °С на 2 добу, за мікроскопії було встановлено живі інфузорії, які активно 

рухалися і розмножувалися, не було виявлено інфузорій з неприродними 

рухами, патологічними змінами або малорухливих. 

У таблиці 3.35 представлено результати встановлення біологічної 

цінності м’яса забійних тварин у разі оброблення мийно-дезінфікуючими 

засобами під час виробництва на потужностях й зберігання на оптових базах 

за допомогою інфузорій Tetrachуmena pуriformis, враховуючи їх рухливість 

та морфологію. 

Таблиця 3.35 

Біологічна цінність м’яса забійних тварин у разі оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами під час виробництва й зберігання, M±m, n=62 

Вид м’яса забійних 

тварин/кількість проб 

Вид мийно-

дезінфікуючого  

засобу 

Кількість клітин 

інфузорій в 1см3 

середовища 

Біологічна 

цінність, % 

1 2 3 4 

Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина необроб-

лена (контроль), n=8 

 

– 

 

(44,43±1,17)×104 

 

100,00 

Яловичина, 

оброблена, n=4 

розчин 

формальдегіду (10%) 

 

(19,07±1,09)×104 *** 

 

42,92 

Свинина (контроль), 

n=9 

 

– 

 

(45,15±1,12)×104 

 

100,00 

Свинина оброблена, 

n=6 

розчин гідрогену 

пероксиду (5%) 

 

(27,09±1,13)×104 *** 

 

60,00 

Оптові бази 

Яловичина необроб-

лена (контроль), n=8  

 

– 

 

(43,76±1,12)×104 

 

100,00 

Яловичина, 

оброблена, n=5 

розчин хлораміну  

(3%) 

 

(20,99±1,16)×104 *** 

 

47,96 

Свинина (контроль), 

n=6 

 

– 

 

(46,24±2,06)×104 

 

100,00 
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Продовження таблиці 3.35 

1 2 3 4 

Свинина оброблена, 

n=8 

лужні мийні засоби  

(21,92±1,34)×104 *** 

 

47,40 

Баранина (контроль), 

n=5 

 

– 

 

(43,06±1,65)×104 

 

100,00 

Баранина оброблена, 

n=3 

розчином калію 

перманганату (5%) 

 

(19,88±1,11)×104 *** 

 

46,17 

Примітка: ***– р≤0,001 порівняно з контролем. 

Згідно даних таблиці 3.35 встановлено, що приморожене м’ясо 

забійних тварин за температури −2–(−3) ºС на 21–22 добу на потужностях з 

виробництва і зберігання, і яке було оброблене різними хімічними 

небезпечними засобами, мало низький показник біологічної цінності – від 

42,92 до 60,00 % порівняно до показників контролю.  

Найменшу біологічну цінність було встановлено у яловичині, 

обробленій розчином формальдегіду (10%) на потужності з виробництва 

м’яса у 42,92 %, де кількість інфузорій достовірно зменшувалася – у 2,33 

рази (р≤0,001) порівняно контролю; та у баранині, обробленій розчином 

калію перманганату (5%), що зберігалася на оптовій базі, – у 46,17 %, де 

кількість інфузорій достовірно зменшувалася у 2,17 рази (р≤0,001) порівняно 

до контролю. Підвищену біологічну цінність було встановлено у свинині, 

обробленій розчином гідрогену пероксиду (5%), що зберігалася на 

потужності з виробництва м’яса та м’ясних продуктів, – 60,00 %, де кількість 

інфузорій достовірно зменшувалася у 1,67 рази (р≤0,001) порівняно до 

показників контролю.  

Майже однакові показники біологічної цінності були встановлені у 

яловичині, обробленій розчином хлораміну (3%) і свинині, обробленій 

лужними мийними засобами на оптових базах, відповідно, – 47,96 і 47,40 %, 

де відповідно кількість інфузорій достовірно зменшувалося, відповідно, – у 

2,08 рази (р≤0,001) та 2,11 рази (р≤0,001) порівняно до показників контролю. 
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У таблиці 3.36 представлено результати встановлення біологічної 

цінності м’яса забійних тварин у разі оброблення мийно-дезінфікуючими 

засобами під час реалізації у супермаркетах і на агропродовольчих ринках. 

Таблиця 3.36 

Біологічна цінність м’яса забійних тварин за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами під час реалізації у супермаркетах та на 

агропродовольчих ринках, M±m, n=84 

Вид м’яса забійних 

тварин/кількість проб 

Вид мийно-

дезінфікуючого  

засобу 

Кількість живих 

інфузорій в 1см3 

середовища 

Біологічна 

цінність, % 

1 2 3 4 

Супермаркети 

Яловичина необроблена 

(контроль), n=3 

 

– 

 

(40,27±1,24)×104 

 

100,00 

Яловичина, оброблена, n=7 розчин натрію 

гідрокарбонату  

(24,76±1,15)×104 *** 61,48 

Свинина (контроль), n=3 – (42,20±1,21)×104 100,00 

Свинина оброблена, n=8 розчин гідрогену 

пероксиду (5%) 

 

(23,28±1,11)×104 *** 

 

55,17 

Баранина (контроль), n=4  (43,89±1,44)×104 100,00 

Баранина оброблена,  

n= 4 

лужні дезінфікуючі 

засоби 

 

(18,99±1,19)×104 *** 

 

43,27 

Козлятина (контроль), n=4  (45,05±1,03)×104 100,00 

Козлятина оброблена, n=3 розчин калію 

перманганату (5%) 

 

(19,99±1,22)×104 *** 

 

44,37 

Агропродовольчі ринки 

Яловичина необроблена 

(контроль), n=12 

 

– 

 

(45,31±1,22)×104 

 

100,00 

Яловичина, оброблена, n=6 розчин хлор- 

містких засобів 

 

(20,87±1,12)×104 *** 

 

46,06 

Свинина (контроль), n=7 – (43,73±1,29)×104 100,00 

Свинина оброблена, n=15 лужні мийні засоби (19,33±1,18)×104 *** 44,20 

Баранина (контроль), n=3 – (44,41±1,87)×104 100,00 
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Продовження таблиці 3.36 

1 2 3 4 

Баранина оброблена, n=4 розчин калію 

перманганату (5%) 

 

(20,03±1,28)×104 *** 

 

45,10 

Козлятина (контроль), n=3 – (44,86±1,51)×104  100,00 

Козлятина оброблена, n=4 розчин оцтової 

кислоти (10%) 

 

(21,77±1,23)×104 *** 

 

48,53 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно з контролем. 

Аналізуючи табл. 3.36 слід відмітити, що найменша біологічна цінність 

м’яса під час реалізації у супермаркетах, була встановлена у баранині, 

обробленій лужними дезінфікуючими засобами, – 43,27 %, що 

характеризувалося достовірним зменшенням кількості інфузорій 

Tetrachуmena pуriformis у 2,31 рази (р≤0,001) порівняно до показників 

контролю. Так, у яловичині, обробленій розчином натрію гідрокарбонату, 

кількість інфузорій достовірно зменшувалася у 1,63 рази (р≤0,001), у свинині, 

обробленій розчином гідрогену пероксиду (5%) – у 1,81 рази (р≤0,001), 

козлятині, обробленій розчином калію перманганату (5%) – у 2,25 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. Встановлено, що найменшу 

біологічну цінність мала свинина під час реалізації на агропродовольчому 

ринку у разі оброблення лужними мийними засобами – 44,20 %, що 

характеризувалося достовірним зменшенням кількості інфузорій у 2,26 рази 

(р≤0,001) порівняно до показників контролю. За результатами досліджень, у 

яловичині обробленій розчином хлормістких засобів встановлено, що 

кількість інфузорій достовірно зменшувалася у 2,17 рази (р≤0,001), у 

баранині обробленій розчином калію перманганату (5%) – у 2,22 рази 

(р≤0,001), козлятині обробленій розчином оцтової кислоти (10%) – у 2,06 

рази (р≤0,001) порівняно до показників контролю. Слід відмітити, що 

культури інфузорій Tetrachуmena pуriformis у досліджуваних пробах м’яса 

забійних тварин, оброблених мийно-дезінфікуючими засобами, під час 

виробництва та обігу, при встановленні біологічної цінності уповільнено 



210 
 

рухалися, за морфології клітини мали патологічні зміни – вип’ячування, 

зморщування, значну вакуолізацію.  

Наразі в Україні діє національне законодавство, яке забезпечує 

належний державний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог 

на потужностях з виробництва та обігу харчових продуктів, тому що багато 

проблем виникає на виробничому рівні стосовно діяльності системи НАССР 

[320], які пов’язані з санітарним станом виробництва та виконанням програм-

передумов системи НАССР щодо ідентифікації небезпечних факторів, 

зокрема біологічних, фізичних і хімічних [268, 287]. Так на потужностях з 

виробництва та обігу, де були проведенні дослідження на встановлення 

оброблення м’яса забійних тварин хімічними небезпечними засобами, 

необхідно встановити критичну точку управління (КТУ) щодо виявлення 

хімічного небезпечного фактора, для попередження навмисного забруднення 

харчових продуктів, що спричиняється людським фактором. Всі споживачі 

мають право на одержання безпечних, не фальсифікованих і не навмисно 

ушкоджених харчових продуктів, як регламентують вимоги Кодексу 

Аліментаріус [115, 420]. Так, під час реалізації споживачам м’ясної продукції 

необхідно дотримуватися вимог щодо її виробництва, зберігання, 

транспортування, пакування, етикетування, маркування й реалізації [260, 

371]. Підтвердження відповідності харчових продуктів є складовою 

державної політики, яка спрямована на гарантування безпеки людини, 

охорони довкілля, зокрема відповідності продукції за її якісними та 

показниками безпеки у відповідності до національного законодавства [35]. 

Отже, на потужностях з виробництва і обігу м’яса забійних тварин  

(яловичини, свинини, баранини, козлятини) необхідно здійснювати 

державний ризик-орієнтований контроль за виявленням хімічних 

небезпечних засобів, ідентифікувати їх та аналізувати шлях їх виникнення 

для запобігання зниження біологічної цінності даних видів м’яса.  
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Результати досліджень щодо встановлення токсико-біологічної оцінки 

м’яса забійних тварин під час виробництва та обігу у разі оброблення його 

мийно-дезінфікуючими засобами були опубліковані у науковій статті [42].  

 

3.5. Мікроструктурна характеристика м’яса забійних тварин у разі 

оброблення мийно-дезінфікуючими засобами 

Поряд з визначенням хімічного складу м’яса, його біологічної цінності 

актуальним є питання встановлення мікроструктурної характеристики м’яса 

забійних тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами. 

Мікроструктурні дослідження проводили на зразках яловичини, яка 

реалізувалася у супермаркетах з холодильних прилавків за температури 

4±2ºС на 2 добу (свіжого ступеня м’ясо) та 3–4 добу (сумнівної свіжості), що 

було встановлено за хімічними випробуваннями та аналізом 

мікроструктурних характеристик м’яса. У результаті мікроструктурного 

аналізу зразків яловичини свіжої встановлено, що структура ядер м’язових 

волокон виражена чітко, забарвлення рівномірне, помірне, посмугованість 

м’язових волокон чітко виражена, забарвлення рівномірне;  місцями наявні 

поодинокі осередки кокової мікрофлори (рис. 3.4, 3.5).  

Рис.3.4. Мікропрепарат яловичини свіжої. Сполучна тканина (1). Поперечний 

зріз м’язової тканини (2). Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином, 

×400 
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        Рис. 3.5. Мікропрепарат яловичини. Поперечний зріз м’язової тканини 

(1). Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×400  

       У результаті мікроструктурного аналізу зразків яловичини сумнівної 

свіжості встановлено наступне: ядра м’язових волокон у стані розпаду, 

забарвлення їх нерівномірне, слабке, тіньоподібне; посмугованість м’язових 

волокон слабко виражена; забарвлення слабке, нерівномірне.  

 

Рис. 3.6. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості. Набряк м’язової 

тканини (1). Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином, ×200 

 

   

1 

 

 

1 
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Рис. 3.7. Мікропрепарат м’язової тканини сумнівної свіжості. Дифузне 

скупчення мікроорганізмів (1). Фарбування метиленовою синькою та 

еозином, ×100 

 

На поверхні зрізу та у нещільній сполучній тканині поверхневих фасцій 

у перимізії та ендомізії трапляється кокова та паличкоподібна мікрофлора у 

вигляді множинних осередків та дифузійних відкладів (рис. 3.6, 3.7). 

Як видно на рис. 3.8. у яловичині свіжій, обробленої розчином 

формальдегіду (10%), на поверхні зрізу архітектоніка тканини збережена, 

структура ядер м’язових волокон чітко виражена, забарвлення рівномірне; 

структура м’язових волокон збережена; поперечна та повздовжня 

посмугованість виражена, забарвлення місцями не рівномірне. 

У цитоплазмі клітин відмічали скопичення дрібних темно-коричнево-

жовтуватих зерен кришталевої форми (рис. 3.8). 

 

   

1 
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Рис. 3.8. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої розчином 

формальдегіду. М’язові волокна (1). Міжм’язова сполучна тканина (2). 

Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином, ×400 

 

Рис. 3.9. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої розчином 

формальдегіду. Інтесивний набряк міжм’язової сполучної тканини (1). 

Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×200 

 

На рис. 3.9. видно незначний набряк міжм’язової сполучної тканини. 

Поодинока локалізація кокових мікроорганізмів. У товщі зрізу структура 

 

 

1 
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ядер м’язових волокон чітко виражена, забарвлення рівномірне. Повздовжня 

і поперечна посмугованість м’язових волокон ясно та чітко виражена, 

зафарбованість рівномірна. Мікроорганізми відсутні. 

У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості розчином 

формальдегіду (10%) на поверхні зрізу структура ядер м’язових волокон 

слабко виражена, нерівномірно забарвлена, місцями тінеподібна (рис. 3.10). 

Структура м’язових волокон збережена. Поперечна і повздовжня 

посмугованість виражена не по всій довжині волокон, зафарбованість не 

рівномірна. У цитоплазмі клітин відмічали скопичення дрібних темно-

коричнево-жовтуватих специфічних зерен кришталевої форми. Незначний 

набряк міжм’язової сполучної тканини. В наявності дифузне та вогнищеве 

скупчення мікроорганізмів (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином формальдегіду. Поперечний зріз м’язових волокон (1). 

Гідролізовані м’язові волокна (2). Фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×100 

 

У товщі зрізу структура ядер збережена, місцями зафарбованість 

нерівномірна. Повздовжня і поперечна посмугованість м’язових волокон 

 

. 

1 

2 
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слабко виражена, забарвлення нерівномірне. У нещільній сполучній тканині, 

фасції, у перемізії, ендомізії незначне дифузне та вогнищеве скупчення 

мікроорганізмів (3.11). 

 

Рис. 3.11. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином формальдегіду. Набряк міжм’язової сполучної тканини (1). 

Відсутність поперечної та повздовжньої посмугованості м’язових волокон 

(2). Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином, ×400 

 

У разі оброблення свіжої яловичини розчином гідрогену пероксиду 

(5%) на рис. 3.12 показано, що на поверхні зрізу порушення архітектоніки 

тканини, структура ядер м’язових волокон не чітко виражена, місцями не 

рівномірна. Поперечна посмугованість не виражена, повздовжня 

посмугованість слабо виражена. М’язові волокна неоднорідно забарвлені, 

відмічається знебарвлення пігменту, дезструкція м’язових волокон. 

Нагромадження дрібнозернистої та пористої білкової маси у 

міжм’язовому просторі. Відмічали дезструкцію (фрагментацію) м’язових 

волокон та набряк міжм’язової сполучної тканини, трапляється кокова 

мікрофлора у вигляді поодиноких мікроорганізмів (рис. 3.12). У товщі зрізу 

структура ядер м’язових волокон чітко виражена, забарвлення рівномірне. 
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Повздовжня і поперечна посмугованість м’язових волокон ясно та чітко 

виражена, зафарбованість рівномірна. Мікроорганізми відсутні. 

 

Рис. 3.12. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої розчином 

гідрогену пероксиду. М᾽язове волокно (1). Сполучна тканина (2). Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×100 

 

        Рис. 3.13. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином гідрогену пероксиду. Неоднорідне зафарбування м’язових волокон 

(1). Дрібнозерниста білково-пориста маса (2). Фарбування гематоксиліном 

Ерліха та еозином, ×100 
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На поверхні зрізу структура ядер м’язових волокон не відмічається. 

Поперечна і повздовжня посмугованість не виражена. М’язові волокна 

неоднорідно забарвлені, відмічається знебарвлення пігменту, дезструкція 

м’язових волокон. Нагромадження дрібнозернистої та пористої білкової маси 

у міжм’язовому. просторі. Відмічали дезструкцію (фрагментацію) м’язових 

волокон та набряк міжм’язової сполучної тканини. На поверхні в нещільній 

сполучній тканині поверхневої фасції у перемізії інтенсивне скупчення кокової 

та паличкоподібної мікрофлори. (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.14. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином гідрогену пероксиду. Деструкція м’язових волокон (1). Набряк 

міжм’язової сполучної тканини (2). Кокова та паличкоподібна мікрофлора 

(3).  Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×400 

 

У товщі зрізу структура ядер м’язових волокон не чітко виражена, 

місцями тінеподібна. Поперечна посмугованість не виражена, повздовжня 

посмугованість слабко виражена, не рівномірно зафарбована, відмічається 

руйнування сарколеми. Мікроорганізми поодинокі, дрібні колонії 

оксифільних коків в ендомізії та перимізії (рис. 3.14). 

 

 

2 

1 
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У разі оброблення яловичини свіжої розчином оцтової кислоти (10%) 

(рис. 3.15, 3.16) на поверхні зрізу спостерігалося порушення архітектоніки 

тканини, структура ядер м’язових волокон збережена, місцями не чітко 

виражена, поперечна посмугованість не виражена, повздовжня 

посмугованість виражена не по всій довжині волокон, забарвлення 

задовільне. Місцями спостерігається дезструкція та лізис м’язових волокон. 

Між міофібрилами дифузне скупчення гомогенної маси білкового 

походження. Мікроорганізми відсутні. У товщі зрізу структура ядер м’язових 

волокон чітко виражена, забарвлення рівномірне. Повздовжня і поперечна 

посмугованість м’язових волокон ясно та чітко виражена, зафарбованість 

рівномірна. Мікроорганізми відсутні. 

 

Рис. 3.15. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої оцтовою 

кислотою. Дезструкція та лізис м’язових волокон (1). Дифузне скупчення 

гомогенної маси білкового походження (2). Фарбування метиленовою 

синькою та еозином, ×400 
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Рис. 3.16. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої оцтовою 

кислотою. М’язові волокна (1). Фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×400 

 

       У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості розчином оцтової 

кислоти (10%) на поверхні зрізу спостерігалося порушення архітектоніки 

тканини, відмічали майже повне зникнення ядер м’язових волокон, їх 

забарвлення ледь помітне. Поперечна і повздовжня посмугованість відсутня. 

Між міофібрилами дифузне скупчення гомогенної маси білкового 

походження. Місцями дезструкція та лізис м’язових волокон (рис. 3.17, 3.18).  

Численне скупчення колоній мікроорганізмів. Також необхідно 

зазначити, що у товщі зрізу структура ядер м’язових волокон не чітко 

виражена, місцями тінеподібна. Поперечна посмугованість не виражена, 

повздовжня посмугованість слабко виражена, не рівномірно зафарбована, 

відмічається руйнування сарколеми. Мікроорганізми поодинокі, дрібні 

колонії оксифільних коків в ендомізії та перимізії (рис. 3.17, 3.18). 
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Рис. 3.17. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

оцтовою кислотою. Гомогенна маса білкового походження (1). Фрагменти 

м’язових волокон (2). Фарбування гематоксиліном Ерліха  та еозином, ×200 

 

Рис. 3.18. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

оцтовою кислотою. Дезструкція м’язових волокон (1). Лізис м’язових 

волокон (2). Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×200 
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У разі оброблення яловичини свіжої розчином хлораміну (3%) на поверхні 

зрізу структура ядер м’язових волокон збережена, забарвлення помірне, незначне 

знебарвлення пігментів у клітинах. Поперечна та повздовжня посмугованість 

слабо виражена, місцями відмічаються мікротріщини і розволокнення міофібрил 

з утворенням пустот між ними (рис. 3.19).  

 

Рис. 3.19. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої розчином 

хлораміну. Мікротріщини і розволокнення міофібрил (1). Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×100 

 

Мікроорганізми відсутні. У товщі зрізу структура ядер м’язових 

волокон виражена частково, зафарбованість рівномірна. Повздовжня та 

поперечна посмугованість виражена, забарвлення рівномірне. 

Мікроорганізми відсутні.  

У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості розчином хлормістких 

засобів (рис. 3.20) на поверхні зрізу структура ядер м’язових волокон слабко 

виражена, нерівномірно забарвлена, місцями тінеподібна, незначне 

знебарвлення пігментів у клітинах. Відмічаються мікротріщини із 

розволокненням міофібрил.  
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Рис. 3.20. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином хлормістких засобів. Повздовжний зріз м’язових волокон (1). 

Мікротріщини м’язових волокон (2). Фарбування гематоксиліном Ерліха та 

еозином, ×100. 

 

Поперечна і повздовжня посмугованість виражена не по всій довжині 

волокон, зафарбованість нерівномірна. місцями відмічаються мікротріщини і 

розволокнення міофібрил з утворенням пустот між ними (рис. 3.20). В 

наявності дифузне та вогнищеве скупчення мікроорганізмів. 

У товщі зрізу структура ядер збережена, місцями зафарбованість 

нерівномірна. Повздовжня і поперечна посмугованість слабко виражена, 

забарвлення нерівномірне. У нещільній сполучній тканині, фасції, у 

перемізії, ендомізії незначне дифузне та вогнищеве скупчення 

мікроорганізмів (рис. 3.21). 
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Рис. 3.21. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином хлораміну. Розволокнення міофібрил (1). Скупчення 

мікроорганізмів (2). Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×200 

  

У разі оброблення яловичини свіжої розчином калію перманганату 

(5%) на рис. 3.22 встановлено, що на поверхні зрізу структура ядер м’язових 

волокон не чітко виражена, забарвлення тьмяне, розташування ядер вздовж 

волокон нерівномірне. Структура м’язових волокон збережена, забарвлення 

нерівномірне, спостерігаються ділянки лізису, подекуди мікротріщини. 

Набряк міжм’язової сполучної тканини (рис. 3.22). Повздовжня та поперечна 

посмугованість не виражена. Мікроорганізми поодинокі. У товщі зрізу 

структура ядер м’язових волокон виражена частково, зафарбованість 

рівномірна. Повздовжня та поперечна посмугованість виражена, забарвлення 

рівномірне. Мікроорганізми відсутні.  
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Рис. 3.22. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої розчином калію 

перманганату. Набряк міжм’язової сполучної тканини (1). Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×400 

 

Рис. 3.23 Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості яловичини, 

обробленої розчином калію перманганату. Мікротріщини (1). Набряк 

міжм’язової сполучної тканини (2). Лізис м’язових волокон (3). Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×100  
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Рис. 3.24. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

розчином калію перманганату. Поперечний зріз м’язових волокон (1). Набряк 

міжм’язових волокон (2). Дифузне скупчення мікроорганізмів (3). 

Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×200 

У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості розчином калію 

перманганату (5%) (рис. 3.23, 3.24) встановлено, що на поверхні зрізу 

структура ядер м’язових волокон слабко виражена, нерівномірно забарвлена, 

місцями тінеподібна. Відмічаються мікротріщини, ділянки лізису. Набряк 

міжм’язової сполучної тканини; поперечна і повздовжня посмугованість не 

виражена, зафарбованість нерівномірна (рис. 3.23). В наявності дифузне та 

вогнищеве скупчення мікроорганізмів (рис. 3.24). У товщі зрізу структура 

ядер збережена, місцями зафарбованість нерівномірна. Повздовжня і 

поперечна посмугованість слабко виражена, забарвлення нерівномірне. У 

нещільній сполучній тканині, фасції, у перемізії, ендомізії незначне дифузне 

та вогнищеве скупчення мікроорганізмів (рис. 3.22, 3.24). 

У разі оброблення яловичини свіжої, обробленої лужними мийними 

засобами на поверхні зрізу структура ядер м’язових волокон збережена, 

забарвлення помірне, незначне знебарвлення пігментів Поперечна 

посмугованість не виражена, повздовжня посмугованість слабовиражена 
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Набряк сполучнотканинних елементів. (рис. 3.25). Мікроорганізми 

поодинокі.  

 

Рис. 3.25. Мікропрепарат яловичини свіжої обробленої, лужними 

мийними засобами. М’язові волокна (1). Поодинокі мікроорганізми (2). 

Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×200 

 

Рис. 3.26. Мікропрепарат яловичини свіжої, обробленої лужними 

мийними засобами. Мікротріщини у м’язових волокнах (1). Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×200 
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У товщі зрізу структура ядер м’язових волокон виражена частково, 

зафарбованість рівномірна. Повздовжня та поперечна посмугованість 

виражена, забарвлення рівномірне (рис. 3.26). 

У разі оброблення яловичини сумнівної свіжості лужними мийними 

засобами на поверхні зрізу структура ядер м’язових волокон в стані розпаду, 

нерівномірно забарвлена. У м’язових волокнах відмічаються мікротріщини,  

ділянки лізису (рис. 3.27). Поперечна і повздовжня посмугованість не 

виражена, зафарбованість нерівномірна, незначне знебарвлення пігментів 

клітин. Набряк сполучнотканинних елементів. В наявності дифузне та 

вогнищеве скупчення мікроорганізмів (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.27. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

лужними мийними засобами. Повздовжний зріз м’язових волокон (1). 

Мікротріщини м’язових волокон (2). Набряк міжм’язової сполучної тканини 

(3). Фарбування гематоксиліном Ерліха та еозином, ×400 
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Рис. 3.28. Мікропрепарат яловичини сумнівної свіжості, обробленої 

лужними мийними засобами. Поперечний зріз м’язових волокон (1). Набряк 

міжм’язової сполучної тканини (2). Вогнещеве скупчення мікроорганізмів 

(3). Фарбування метиленовою синькою та еозином, ×100 

  

У товщі зрізу структура ядер збережена, місцями зафарбованість 

нерівномірна. Повздовжня і поперечна посмугованість слабко виражена, 

забарвлення нерівномірне. У нещільній сполучній тканині, фасції, у 

перемізії, ендомізії незначне дифузне та вогнищеве скупчення. 

       Таким чином встановлено, що у разі оброблення яловичини свіжої, 

сумнівної свіжості мийно-дезінфікуючими засобами змінюється 

морфологічна структура м’язової тканини у поверхневих шарах. 

Довіра споживачів до європейської харчової промисловості була 

похитнута виникненням нещодавніх скандалів через шахрайство з харчовими 

продуктами. Отже, внаслідок випадкового зараження або навмисного 

оброблення хімічними реагентами необхідно оцінювати ці ризики завдяки 

системі VACCP [306]. Наслідки шахрайства/фальсифікації харчових 

продуктів створюють проблеми для їх безпеки, тому ТАССР дає можливість 

визначити, оцінити та встановити контроль небезпечного ризику [285].
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 Проблема безпечності та якості харчових продуктів є досить 

актуальною. Тому прагнення України співпрацювати у сфері продовольчої 

торгівлі з європейськими економічними структурами вимагає від операторів 

ринку впровадження міжнародних стандартів з менеджменту управління 

внаслідок ризик-орієнтованого контролю за хімічними небезпечними 

чинниками на всьому харчовому ланцюзі під час виробництва й реалізації 

м’яса забійних тварин. 

 Слід зазначити, що своєчасне виявлення м’яса у разі оброблення 

хімічними небезпечними засобами за використання розроблених експресних 

методик на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин, 

підтвердилося мікроструктурними дослідженнями. Тому необхідно під час 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин суворо дотримуватися 

ветеринарно-санітарних вимог [392], а також температурних режимів 

зберігання. 

Результати досліджень щодо визначення мікроструктурної 

характеристики яловичини свіжої, сумнівної свіжості та обробленої мийно-

дезінфікуючими засобами були oпубліковані у науковій статті [47].  

 

3.6. Оцінка показників безпечності та якості жирів тваринного 

походження 

 

3.6.1. Критерії безпечності та якості м’яса забійних тварин за 

інформативних показників свіжості жиру тваринного походження 

 

 У результаті досліджень були проведені органолептичні дослідження 

м’яса та жиру забійних тварин за різних умов виробництва, зберігання та 

обігу. За органолептичними показниками м’ясо забійних тварин відповідало 

свіжому ступеню, крім баранини, яка мала сумнівні органолептичні 

показники: м’ясо темне, консистенція менш пружна, при проведенні проби 

варки бульйон злегка мутний. Аналогічно сумнівному ступеню відповідала 
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свинина, баранина, яка реалізувалася у супермаркетах. За органолептичними 

показниками жири тваринного походження: свинячий, яловичий, баранячий 

та козлячий були за запахом і смаком специфічні, твердої консистенції, у 

розтопленому вигляді прозорі. Жир синячий мав пастоподібну консистенцію, 

білий колір, температура топлення 35,0±1°С, температура застигання 

29,0±1°С; жир яловичий мав світло-жовтий колір, температура топлення 

43,5±1°С, температура застигання 32±1 °С; жир баранячий та козлячий мали 

колір від білого до слабко-жовтого; температура топлення 44−45 °С; 

температура застигання 32−40 °С. 

Для вдосконалення методу визначення числа омилення у жирах 

тваринного походження нами були проведені експериментальні дослідження 

шляхом зміни кількості та концентрації реактивів за обробки жиру розчином 

калію гідроксиду і титруванні залишку вільних і низькомолекулярних 

жирних кислот хлорводневою кислотою з масовою концентрацією 1,0 

моль/дм3 у присутності індикатору фенолфталеїну з масовою концентрацією 

1,0 % та вирахуванням числа омилення у мг КОН (калію гідроксиду)/г за 

формулою, щоб забезпечити достовірність результатів у 99,5 % до загальної 

кількості проб при визначенні якості жирів тваринного походження за 

числом омилення. Був розроблений метод визначення ступеня свіжості жиру 

за використання реактиву Неслера при виявленні продуктів окиснення жирів, 

що забезпечує достовірність результатів у 99,8 % до загальної кількості проб. 

 Так на м’ясопереробних підприємствах ПАТ «МікМега» та ТОВ 

«Маршалок» досліджували м’ясо та внутрішній жир з туш яловичини та 

свинини охолоджені упродовж зберігання в холодильних камерах за 

температури −12°С на 8 та 9 місяці для яловичини, 5 та 6 місяці для свинини, 

а також 6 та 7 місяці для баранини і козлятини, які надходили з оптових баз 

зберігання продукції (табл. 3.37). 
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Таблица 3.37  

Показники безпечності та якості м’яса забійних тварин та жиру за виробництва їх на підприємствах та оптових 

базах при зберіганні у холодильних камерах за температури −12°С за різних термінів, М±m, n=134 

Вид м’яса забійних тварин 

Показники безпечності і якості 

Назва показника м’яса Назва показника жиру 

кількість 

мікроорганізмів у 

1 середньому полі 

зору 

вміст 

аміно-

аміачного 

азоту, мг 

вміст 

летких 

жирних 

кислот, мг 

КОН 

кислотне 

число, мг 

КОН 

пероксидне 

число, 

% J 

число 

омилення. 

мг КОН/г 

1 2 3 4 5 6 7 

М’ясо охолоджене за t = 0–4°C 

Яловичина охолоджена, n=14 6±1 0,45±0,03 2,56±0,07 0,63±0,05 0,024±0,001 198,12±1,14 

Свинина охолоджена, n=14 8±1 0,52±0,02 2,99±0,09 0,87±0,04 0,021±0,001 196,67±1,22 

Баранина охолоджена, n=14° 9±1 1,28±0,03 3,98±0,11 1,27±0,05 0,065±0,001 199,54±1,93 

Козлятина охолоджена, n=8 8±1 0,82±0,03 2,61±0,08 0,77±0,04 0,019±0,001 197,10±1,27 

М’ясо заморожене за t = −12°C упродовж різного терміну 

Яловичина, 8 міс, n=12 7±1 0,49±0,03 2,55±0,12 0,67±0,04 0,025±0,001 197,89±1,19 

Свинина, 5 міс, n=13 6±1 0,53±0,04 2,92±0,16 0,88±0,05 0,022±0,001 195,24±1,18 
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Продовження таблиці 3.37 

1 2 3 4 5 6 7 

Баранина, 6 міс, n=11 10±1 1,28±0,05 4,02±0,18 1,28±0,05 0,066±0,001 200,10±1,88 

Козлятина, 6 міс, n=6 7±1 0,81±0,03 2,65±0,16 0,78±0,05 0,024±0,001 197,65±1,21 

М’ясо заморожене за t = −12°C упродовж різного терміну 

Яловичина, 9 міс, n=12 6±1 0,48±0,03 2,56±0,10 0,68±0,05 0,027±0,001 199,20±1,32 

Свинина, 6 міс, n=13 8±1 0,52±0,03 2,95±0,06 0,89±0,05 0,023±0,001 198,09±1,44 

Баранина, 7 міс, n=11 10±1 1,29±0,03 4,14±0,12 1,29±0,03 0,071±0,001 202,13±2,19 

Козлятина, 7 міс, n=6 7±1 0,80±0,04 2,66±0,09 0,81±0,05 0,026±0,001 198,11±1,18 
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 З таблиці 3.37 видно, що показники жиру баранини були підвищені: 

кислотне та пероксидне числа жиру, відповідно на 1,57 % та 9,23 %, число 

омилення – на 1,30 %, також і показники м’яса баранини: вміст аміно-

аміачного азоту – на 0,78 %, вміст летких жирних кислот – на 4,02 %. 

 За реакцією з купруму сульфату − яловичина, свинина, козлятина 

відповідали свіжому ступеню − бульйон блакитного кольору, прозорий, а 

баранини сумнівному ступеню свіжості – світло-блакитного кольору, злегка 

мутнуватий. Встановлена позитивна реакція на наявність ферменту 

пероксидази бензидиновою пробою – усі види м’яса забійних тварин були 

отримані від здорових тварин, крім баранини упродовж усього терміну 

зберігання – реакція була сумнівною, блакитно-зелений колір утворювався із 

запізненням, що свідчило про закладання м’яса даного виду на 

заморожування сумнівної свіжості. Якісною реакцією при використанні 

реактиву Неслера у баранині за охолодження та зберігання у замороженому 

стані упродовж 6, 7 місяців – в пробірці утворювався жовто-оранжевий колір, 

що свідчило про її низьку якість.  

 У всіх досліджуваних пробах м’яса забійних тварин за охолодження і 

заморожування різного терміну зберігання при використанні реактиву 

Неслера за додавання до топленого жиру за температури 25±5 °С не було 

виявлено утворення інтенсивно жовтого або оранжевого кольору, що 

свідчило про свіжу ступінь жиру та м’яса забійних тварин. Крім баранини, 

що була охолоджена та закладена на заморожування упродовж 6 та 7 місяців 

– виявляли інтенсивно жовтий колір, що свідчило про сумнівну свіжість 

жиру та м’яса. 

 Також дослідженню підлягали яловичина, свинина, баранина, 

козлятина та внутрішній жир з цих туш, що реалізувалися на 

агропродовольчих ринках і супермаркетах міст Білої Церкви та Києва (табл. 

3.38).  
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Таблица 3.38 

Показники безпечності та якості м’яса забійних тварин та жиру за реалізації на агропродовольчих ринках і в 

супермаркетах, М±m, n=262 

Вид м’яса забійних тварин 

Показники безпечності та якості 

Назва показника м’яса Назва показника жиру 

кількість мі-

кроорганізмів 

у 1 середньо-

му полі зору 

вміст аміно-

аміачного 

азоту, мг 

вміст летких 

жирних кислот, 

мг КОН 

кислотне 

число, мг 

КОН 

пероксидне  

число, 

% J 

число 

омилення. 

мг КОН/г 

1 2 3 4 5 6 7 

Реалізація м’яса забійних тварин на агропродовольчих ринках за t° охолодження 0–6 °С 

Яловичина, на 2 добу, n=16 

Яловичина, на 3 добу, n=16 

5±1 

15±1** 

0,69±0,03 

1,45±0,03** 

3,48±0,06 

4,12±0,05** 

0,83±0,05 

1,40±0,05** 

0,021±0,001 

0,035±0,001** 

197,35±1,23 

201,22±1,48* 

Свинина, на 2 добу, n=17 

Свинина, на 3 добу, n=17 

7±1 

17±1*** 

0,82±0,02 

1,42±0,02*** 

3,13±0,05 

4,21±0,08*** 

0,57±0,04 

1,41±0,05*** 

0,019±0,001 

0,041±0,001*** 

196,52±1,22 

205,09±1,34* 

Баранина (на 2 добу), n=12 

Баранина (на 3 добу), n=12 

9±1 

13±1*** 

1,08±0,03 

1,52±0,04*** 

2,67±0,10 

4,18±0,09*** 

1,03±0,05 

1,34±0,05*** 

0,017±0,001 

0,039±0,001*** 

195,13±2,17 

202,17±1,74* 

Козлятина (на 2 добу), n=9 

Козлятина (на 3 добу), n=9 

8±1 

16±1*** 

0,91±0,03 

1,30±0,02*** 

2,99±0,08 

4,27±0,07*** 

0,64±0,04 

1,44±0,05*** 

0,020±0,001 

0,050±0,001*** 

197,14±1,65 

203,88±2,13* 

Реалізація м’яса забійних тварин у супермаркетах за t° охолодження 0–(−2) °С 

Яловичина, на 7 добу, n=11 

Яловичина, на 8 добу, n=11 

7±1 

14±1*** 

0,99±0,03 

1,32±0,02*** 

2,85±0,08 

4,20±0,07*** 

0,71±0,04 

1,30±0,05*** 

0,018±0,001 

0,022±0,001*** 

198,22±2,08 

200,99±1,84 
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Продовження таблиці 3.38 

1 2 3 4 5 6 7 

Свинина, на 7 добу, n=10 

Свинина, на 8 добу, n=10 

8±1 

12±1*** 

0,88±0,04 

1,31±0,02*** 

3,19±0,12 

4,16±0,09*** 

0,78±0,05 

1,28±0,06*** 

0,027±0,001 

0,043±0,001*** 

196,73±1,68 

203,61±2,22* 

Баранина, на 7 добу, n=9 

Баранина (на 8 добу), n=9 

9±1 

14±1*** 

1,03±0,05 

1,33±0,02*** 

3,25±0,17 

4,31±0,08*** 

0,56±0,05 

1,31±0,06*** 

0,023±0,001 

0,040±0,001*** 

197,13±1,55 

199,07±1,41 

Козлятина (на 7 добу), n=7 

Козлятина (на 8 добу), n=7 

5±1 

13±1*** 

0,98±0,03 

1,29±0,02*** 

2,77±0,12 

4,21±0,09*** 

0,72±0,05 

1,34±0,06*** 

0,022±0,001 

0,044±0,001*** 

198,33±1,39 

200,03±1,61 

Реалізація м’яса забійних тварин у супермаркетах за t° охолодження 0–(−2) °С (пакування під вакуумом у плівку) 

Яловичина, на 15 добу, n=14 

Яловичина, на 16 добу, n=14 

7±1 

13±1*** 

1,04±0,03 

1,28±0,02*** 

3,06±0,12 

4,10±0,08*** 

0,69±0,05 

1,33±0,05*** 

0,022±0,001 

0,038±0,001*** 

198,31±1,38 

200,28±1,77 

Свинина, на 15 добу, n=15 

Свинина, на 16 добу, n=15 

9±1 

14±1*** 

1,03±0,03 

1,29±0,02*** 

2,55±0,08 

4,24±0,07*** 

0,88±0,04 

1,36±0,06*** 

0,025±0,001 

0,058±0,001*** 

197,09±1,40 

201,22±1,64 

Баранина, на 15 добу, n=8 

Баранина, на 16 добу, n=8 

10±1 

12±1* 

0,97±0,03 

1,32±0,02*** 

3,33±0,12 

4,42±0,08*** 

0,89±0,05 

1,37±0,04*** 

0,026±0,001 

0,043±0,001*** 

196,23±1,28 

199,45±1,89 

Козлятина, на 15 добу, n=5 

Козлятина, на 16 добу, n=5 

7±1 

11±1*** 

0,97±0,04 

1,39±0,02*** 

3,81±0,09 

4,37±0,07*** 

0,83±0,04 

1,31±0,05*** 

0,029±0,001 

0,047±0,001*** 

198,04±1,25 

200,13±1,19 

  Примітка: * – p≤0,05; *** – p≤0,001 порівняно з контролем: на 2, 7, 15 добу. 
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 Як видно з таблиці 3.38, у разі порушення термінів зберігання м’яса 

забійних тварин на агропродовольчих ринках за температури 0–6 °С, 

показники дещо збільшувалися, що свідчило про сумнівну свіжість: на 3 добу 

кількість мікроорганізмів у всіх видів м’яса забійних тварин достовірно 

збільшувалась – від 13±1 (p≤0,001) до 17±1(p≤0,001); вміст аміно-аміачного 

азоту збільшувався достовірно (p≤0,001), відповідно: у яловичині – у 2,1 

рази, у свинині – у 1,73,у баранині – у 1,41, у козлятині – у 1,43 рази; вміст 

ЛЖК був достовірним більшим (p≤0,001), відповідно: у яловичині – у 1,18 

рази, у свинині – у 1,34, у баранині – у 1,56, у козлятині – у 1,43 рази; 

кислотне число жиру було достовірним більшим (p≤0,001), відповідно – у 

яловичині – у 1,69 рази, у свинині – у 2,47, у баранині – у 1,30, у козлятині – 

у 2,25 рази; пероксидне число жиру було достовірним збільшеним (p≤0,001), 

відповідно – у яловичині – у 1,67 рази, у свинині – у 2,16, у баранині – у 2,29, 

у козлятині – у 2,50 рази; число омилення було достовірним більшим 

(p≤0,05), відповідно – у яловичині – у 1,02 рази, у свинині та баранині – у 

1,04, у козлятині – у 1,03 рази порівняно до показників на 2 добу.  

 Про сумнівну свіжість м’яса забійних тварин та жиру за охолодженого 

зберігання у супермаркеті за температури 0–(−2) °С на 8 добу також свідчило 

про достовірне збільшення кількості мікроорганізмів у всіх видів м’яса 

забійних тварин (p≤0,001) – від 12±1 до 14±1; вміст аміно-аміачного азоту 

збільшувався достовірно (p≤0,001): у яловичині – у 1,33 рази, у свинині – у 

1,49, у баранині – у 1,29, у козлятині – у 1,32 рази; вміст ЛЖК (p≤0,001), був 

більшим, відповідно: у яловичині – у 1,47 рази, у свинині – у 1,30, у баранині 

– у 1, 33, у козлятині – у 1,52 рази; кислотне число жиру достовірно зростало 

(p≤0,001), відповідно – у яловичині – у 1,83 рази, у свинині – у 1,64, у 

баранині – у 2,34, у козлятині – у 1,86 рази; пероксидне число жиру (p≤0,001) 

– у яловичині – у 1,22 рази, у свинині – у 1,59, у баранині – у 1,74, у 

козлятині – у 2,0 рази; число омилення, відповідно, – у яловичині, баранині, 

козлятині – у 1,01 рази, а у свинині – у 1,03 рази (p≤0,05) порівняно до 

показників на 7 добу.  
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 Окрім того, про сумнівну свіжість м’яса забійних тварин та жиру за 

охолодженого зберігання у супермаркеті за температури 0–(−2) °С 

(пакування під вакуумом у плівку) на 16 добу також свідчило про достовірне 

(p≤0,001, p≤0,05) підвищення кількості мікроорганізмів – від 11±1 до 14±1; 

вміст аміно-аміачного азоту достовірно (p≤0,001) підвищувався, відповідно: у 

яловичині – у 1,23 рази, у свинині – у 1,25, у баранині – у 1,36, у козлятині – 

у 1,43 рази; вміст ЛЖК (p≤0,001), відповідно: у яловичині – у 1,34 рази, у 

свинині – у 1,66, у баранині – у 1, 32, у козлятині – у 1,16 рази; кислотне 

число жиру достовірно зростало (p≤0,001) – у яловичині – у 1,93 рази, у 

свинині – у 1,55, у баранині – у 1,54, у козлятині – у 1,58 рази; пероксидне 

число жиру (p≤0,001) збільшувалось, відповідно – у яловичині – у 1,72 рази, 

у свинині – у 2,32, у баранині – у 1,65, у козлятині – у 1,62 рази; число 

омилення, відповідно – у яловичині, козлятині – у 1,01 рази, а у свинині, 

баранині – у 1,02 рази порівняно до показників на 15 добу.  

 За реакцією з купруму сульфату та вмістом кількості мікроорганізмів 

яловичина, свинина, баранина та козлятина відповідали свіжому ступеню 

(бульйон блакитного кольору, прозорий). Реакція на пероксидазу у м’ясі усіх 

видів забійних тварин також була позитивною. Реакція на виявлення 

продуктів окиснення жирів, аміачних сполук з реактивом Неслера у жирах 

даних видів м’яса на 2 добу охолодження за температури 0– 6 °С, на 7 добу 

охолодження за температури 0–(−2) °С та на 15 добу охолодження за 

температури 0–(−2) °С (пакування під вакуумом у плівку) – відповідали 

свіжому ступеню досліджуваних жирів. Аналогічно показники м’яса 

забійних тварин (вміст аміно-аміачного азоту, вміст ЛЖК) та жиру 

тваринного походження відповідно до даного виду м’яса (кислотне число, 

пероксидне число, число омилення) за вказаних вище термінів зберігання при 

реалізації − відповідали нормативним показникам щодо свіжого ступеня. 

 За якісною реакцією під час виявлення продуктів окиснення, аміачних 

сполук з реактивом Неслера утворювався інтенсивно жовтий колір у жирах 

тваринного походження, що свідчило про сумнівну свіжість на 3 добу 
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охолодження м’яса за температури 0–6 °С, на 8 добу охолодження за 

температури 0–(−2) °С та на 16 добу охолодження за температури 0–(−2) °С. 

Використання експресного даного методу є ефективним, достовірним та 

економним у використанні реактивів.  

 Отже, дуже важливо на потужностях з виробництва м’яса забійних 

тварин, оптових базах, агропродовольчих ринках, супермаркетах 

дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва, зберігання й 

реалізації м’ясної продукції, враховуючи температурні режими та терміни, а 

також використовуючи в комплексі дослідження на встановлення критеріїв 

безпечності та якості м’яса та жиру тваринного походження, що дасть 

можливість забезпечити пересічного споживача безпечними харчовими 

продуктами (Додаток Б, В).  

Результати досліджень щодо встановлення критеріїв безпечності та 

якості м’яса забійних тварин за інформативних показників свіжості жиру 

тваринного походження були опубліковані у науковій статті [37]. 

 

3.6.2. Оцінка якості жирів тваринного походження за застосування 

розроблених експресних методик 

 

За результатами досліджень на 2 добу реалізації на агропродовольчому 

ринку за температури 0–6 °С було надано органолептичну оцінку жирам 

тваринного походження, а саме: доброякісний яловичий жир мав тверду 

консистенцію, світло-жовтого кольору, запах і смак специфічні, у 

розплавленому вигляді прозорий; кислотне число 1,32±0,013 мг КОН, 

пероксидне число 0,023±0,002 % J; доброякісний свинячий жир – 

консистенція пастоподібна, колір білий з жовтуватим відтінком, запах і смак 

специфічні, у топленому вигляді жир прозорий; кислотне число 1,24±0,012 

мг КОН, пероксидне число 0,038±0,002 % J; доброякісний баранячий та 

козиний жир – твердої консистенції, від білого до слабко-жовтого кольору, 

запах і смак специфічні, у топленому вигляді жир прозорий; кислотне число, 
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відповідно до виду жиру – 1,31±0,013 та 1,25±0,012 мг КОН, пероксидне 

число 0,040±0,002 та 0,042±0,002 % J.  

На 3 добу реалізації за температури 0–6 °С було встановлено сумнівну 

свіжість жирів тваринного походження за органолептичною оцінкою: жири 

набували сірого кольору, іноді з коричневим відтінком, затхлого запаху, 

прогірклого смаку, у топленому вигляді були мутними.  

Кислотне число жиру сумнівної свіжості від досліджуваних тварин 

було достовірно вищим (p≤0,001) (рис. 3.29) – у 2,71 рази, у 2,91, у 2,80, у 

2,98 рази порівняно з контролем і становило, відповідно: у яловичому жирі – 

3,58±0,014 мг КОН, свинячому – 3,61±0,012, баранячому – 3,67±0,014 і 

козиному – 3,73±0,013 мг КОН. 

 

 

 Рис. 3.29. Кислотне число жиру, отриманого від тварин різних видів, 

залежно від ступеня свіжості на 2, 3, 4–7 доби за температури 0–6 °С 

 

Пероксидне число жирів сумнівної свіжості від досліджуваних тварин 

на 3 добу реалізації за температури 0–6 °С було достовірно вищим (p≤0,001) 

(рис. 3.30) – у 3,30 рази, у 2,16, у 1,98, у 2,12 рази порівняно з контролем і 
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становило, відповідно: у яловичому жирі – 0,076±0,002 % J, свинячому – 

0,082±0,002 % J, баранячому – 0,079±0,002 % J і козиному – 0,089±0,002 % J. 

 

 

 Рис. 3.30. Пероксидне число жиру, отриманого від тварин різних видів, 

залежно від ступеня свіжості на 2, 3, 4–7 доби за температури 0–6 °С 

 

У подальшому, на 4–7 добу за температури 0–6 °С по мірі псування 

жирів тваринного походження, кислотне і пероксидне числа достовірно 

зростали (p≤0,001) порівняно до показників свіжого жиру так і жиру 

сумнівної свіжості. Зокрема у яловичому жирі кислотне число підвищилось 

до 4,12±0,04 мг КОН, а пероксидне до 1,08±0,004 % J; свинячому, відповідно 

– до 5,63±0,05 мг КОН і 1,24±0,004 % J; баранячому – 4,43±0,06 мг КОН і 

1,11±0,003 % J та козиному – 3,99±0,08 мг КОН і 1,17±0,003 % J (рис.3.29, 

3.30). Поряд зі змінами кислотного і пероксидного чисел погіршувались 

органолептичні показники: жир ставав темно-сірого кольору з коричневим 

відтінком, різко затхлого запаху, гостро-гіркого смаку, за топлення 

інтенсивно мутного кольору. 

Враховуючи органолептичні показники, кислотне і пероксидне числа, а 

також показники у таблиці 3.38, провели дослід по підтвердженню ступеню 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Яловичий Свинячий Баранячий Козиний

0,023 0,038 0,04 0,042

0,076
0,082

0,079 0,089

1,08

1,24

1,11
1,17

Свіжий Сумнівний Несвіжий



242 
 

свіжості на досліджуваних пробах жиру розробленими експресними 

методиками щодо визначення ступеню свіжості жиру тваринного 

походження за виявлення продуктів окиснення, використовуючи реактив 

Неслера, а також за визначення вмісту альдегідів у період зберігання та 

реалізації жирів тваринного походження на 2, 3, 4−7 діб за температури від 

0–6°C; 7, 8, 9−12, 15,16, 17−20 діб за температури 0–(−2) °C. Методика 

визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження ґрунтувалася у 

використанні витопленої проби жиру за температури 41±1°С та охолодженої 

до 23±1°С у кількості 0,5–0,6 г, до якої додавали 4–5 крапель реактиву 

Неслера, струшували 1–2 рази пробірку з вмістом і витримували 1–2 сек, і у 

подальшому оцінювали візуально жовто-бурий колір отриманої суміші, який 

через 3–4 секунд набував темно-сірого кольору, та встановлювали ступінь 

свіжості жиру тваринного походження за наявності продуктів окиснення 

жирів [83]. 

Використовуючи експресний метод, було визначено ступінь свіжості 

жиру тваринного походження за вмісту продуктів окиснення жирів, 

оцінюючи візуально колір суміші за різних термінів зберігання на 120 

пробах: жир яловичий – 36 проб; свинячий – 42 проби; баранячий – 24 проби; 

козиний – 18 проб. Результати наведені у таблиці 3.39. 

Таблиця 3.39 

Показники ступеня свіжості жиру тваринного походження, 

отриманого від різних видів тварин та різних термінів зберігання, за 

вмістом продуктів окиснення жирів (пробірковий метод), n=120 

Найменування виду жиру та 

загальна кількість досліджуваних 

проб  

Кіль-

кість 

проб 

Оцінювання кольору досліджуваної суміші 

за використання реактиву Неслера за 

різних термінів зберігання за експресним 

методом 

 

1 2 3 

Показники ступеня свіжості жиру 

1. Свіжий жир на 2 добу за t=0–6°C; на 7 та 15 добу за t = 0–(−2) °C 
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Продовження таблиці 3.39 

1 2 3 

Жир яловичий, n=12 8 свіжого ступеня – суміш не забарвлюється, 

і через 3–4 секунд набуває темно-сірого 

кольору 

 

Жир свинячий, n=14 10 

Жир баранячий, n=8 5 

Жир козиний, n=6 3 

2. Сумнівної свіжості на 3 добу за t=0–6°C; та 8 та 16 добу за t=0–(−2) °C 

Жир яловичий, n=12 2 сумнівного ступеня – суміш інтенсивно-

жовтого кольору, і через 3–4 секунд 

набуває темно-сірого кольору 

Жир свинячий, n=14 1 

Жир баранячий, n=8 2 

Жир козиний, n=6 2 

3. Несвіжий жир на 4–7добу за t=0–6°C; на 9–12 та 17–20 добу за t=0–(−2) °C 

Жир яловичий, n=12 2 несвіжого ступеня – суміш інтенсивно 

жовто-оранжевого кольору, і через 3–4 

секунди набуває темно-сірого кольору 

Жир свинячий, n=14 3 

Жир баранячий, n=8 1 

Жир козиний, n=6 1 

 

За результатами досліджень (табл. 3.39) встановлено, що найменша 

кількість проб за виявлення продуктів окиснення жирів пробірковим методом 

(від n=1 до n=3) несвіжого ступеня свіжості жиру яловичиного, свинячого, 

баранячого та козиного була встановлена на 4−7 добу за температури 0–6°C; 

на 9−12 і 17−20 добу за температури 0– -2°C. За показниками свіжого ступеня 

жиру (від n=3 до n=10), отриманого від різних видів тварин, було виявлено на 

2 добу за температури 0–6 °C та на 7 і 15 добу за температури 0–(−2) °C; а 

сумнівної свіжості жиру (від n=1 до n=2) – на 3 добу за температури 0–6 °C; та 

8 і 16 добу за температури 0–(−2) °C. 

Достовірність показників щодо визначення ступеня свіжості жиру 

тваринного походження за використання розробленого експресного методу 

за виявлення продуктів окиснення жирів становила 99,9 % до загальної 

кількості використаних проб. Результати досліджень також свідчать, що 

більш достовірні дані в порівнянні із результатами досліджень щодо 

визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження за кислотним 
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числом – у 99,0–99,9 % та до результатів досліджень визначення ступеня 

свіжості жирів тваринного походження за пероксидним числом – у 98,5–99,8 

% були отримані при застосуванні розробленого експресного методу.  

Ці дані щодо оцінювання кольору суміші на виявлення продуктів 

окиснення жирів за використання реактиву Неслера у пробірці були 

стабільними та достовірними. Тому розроблена експресна методика 

пропонується нами як якісний спосіб для визначення ступеня свіжості жиру 

тваринного походження поряд з іншими методами визначення його 

безпечності (кислотного та пероксидного чисел, числа омилення, 

органолептики тощо) [87]. 

Запатентована методика має перевагу перед існуючими методами 

визначення безпечності жиру тваринного походження в тому, що дає 

можливість визначити ступінь свіжості жиру від різного виду тварин і 

упродовж терміну його зберігання за якісним вмістом продуктів окиснення 

жирів за допомогою реактиву Неслера у пробірці. 

Окрім розробленої методики у пробірці нами була розроблена методика 

на предметному скельці. Методика визначення ступеня свіжості жиру 

тваринного походження експресним методом за допомогою реактиву Неслера 

ґрунтувалася у використанні топленої проби жиру за температури 42±1°С у 

кількості 0,2–0,3 г, яку охолоджували до температури 24±1°С, із якої 1–2 

краплі наносили на предметне скло та додавали 1–2 крапель реактиву Неслера, 

накриваючи покривним скельцем і витримуючи 1–2 секунди, і у подальшому 

оцінювали візуально утворення сполук гідропероксидів, альдегідокислот 

жовто-бурого кольору в отриманій суміші та встановлювали ступінь свіжості 

жиру тваринного походження: свіжого ступеня – суміш не забарвлюється; 

сумнівного ступеня – суміш інтенсивно жовтого кольору; несвіжого ступеня – 

суміш інтенсивно жовто-оранжевого кольору, і через 2–3 секунди за 

виявлення будь-якого ступеня свіжості – суміш набувала темно-сірого кольору 

[84]. 
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Використовуючи експресний метод, було визначено ступінь свіжості 

жиру тваринного походження експресним методом з реактивом Неслера за 

виявлення продуктів окиснення жиру, аміачних сполук на предметному 

скельці, оцінюючи візуально колір суміші за різних термінів зберігання 

різних видів жиру відповідно даного виду тварин на 96 пробах: жир 

яловичий – 24 проби; свинячий – 36 проб; баранячий – 21 проба; козиний – 

15 проб. Результати наведені у таблиці 3.40. 

Таблиця 3.40 

Показники ступеня свіжості жиру тваринного походження, 

отриманого від різних видів тварин та різних термінів зберігання, за 

вмістом продуктів окиснення жирів, n=120 

Найменування виду жиру та 

загальна кількість досліджуваних 

проб 

Кіль-

кість 

проб 

Оцінювання кольору досліджуваної суміші 

за використання реактиву Неслера за 

різних термінів зберігання  

1. Свіжий жир на 2 добу за t=0–6°C; на 7 та 15 добу за t=0–(−2) °C 

Жир яловичий, n=8 6 свіжого ступеня – суміш не забарвлюється, 

і через 2–3 секунд набуває темно-сірого 

кольору 

 

Жир свинячий, n=12 8 

Жир баранячий, n=7 5 

Жир козиний, n=5 3 

2. Сумнівної свіжості на 3 добу за t=0–6°C; на 8 та 16 добу за t=0–(−2) °C 

Жир яловичий, n=8 1 сумнівного ступеня – суміш інтенсивно-

жовтого кольору, і через 2–3 секунд 

набуває темно-сірого кольору 

Жир свинячий, n=12 3 

Жир баранячий, n=7 1 

Жир козиний, n=5 1 

3.Несвіжий жир на 4–7добу за t=0–6°C; на 9–12 та 17–20 добу за t=0–(−2) °C 

Жир яловичий, n=8 1 несвіжого ступеня – суміш інтенсивно 

жовто-оранжевого кольору, і через 2–3 

секунд набуває темно-сірого кольору 

Жир свинячий, n=12 2 

Жир баранячий, n=7 1 

Жир козиний, n=5 1 

За даними таблиці 3.40 встановлено, що найменша кількість проб (від 

n=1 до n=2) за встановлення несвіжого ступеня свіжості жиру яловичого, 

свинячого, баранячого та козиного була встановлена на 4–7 добу за 
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температури 0–6 °C; на 9–12 та на 17–20 добу за температури 0–(−2) °C. За 

показниками свіжого ступеня жиру (від n=5 до n=12), отриманого від різних 

видів тварин, було виявлено на 2 добу за температури 0–6 °C; на 7 та 15 добу 

за температури 0–(−2) °C, а сумнівної свіжості (від n=1 до n=3) – на 3 добу за 

температури 0–6 °C; на 8 та 16 добу за температури 0–(−2) °C.  

Також дослідженнями встановлено, що достовірність показників 

визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження за використання 

розробленого експресного методу за допомогою реактиву Неслера за 

виявлення продуктів окиснення жиру становила 99,9 % до загальної кількості 

використаних проб. Результати досліджень також свідчать, що більш 

достовірні дані в порівнянні із результатами досліджень щодо визначення 

ступеня свіжості жиру тваринного походження за кислотним числом – у 

99,0–99,9 % та до результатів досліджень щодо визначення ступеня свіжості 

жиру тваринного походження за пероксидним числом – у 98,8–99,8 % були 

отримані при застосуванні розробленого експресного методу.  

Ці дані щодо оцінювання кольору суміші на виявлення продуктів 

окиснення жиру, аміачних сполук експресним методом з реактивом Неслера 

були стабільними та достовірними. Тому розроблена експресна методика 

пропонується нами як якісний спосіб для визначення ступеня свіжості жиру 

тваринного походження експресним методом за допомогою реактиву 

Неслера поряд з іншими методами визначення його безпечності (кислотного 

та пероксидного чисел, числа омилення, органолептики тощо) [87]. 

Запатентована методика має перевагу перед існуючими методами визначення 

безпечності жиру тваринного походження в тому, що дає можливість 

визначити ступінь свіжості жиру від різного виду тварин і в різні терміни 

зберігання за якісним вмістом продуктів окиснення жиру за використання 

реактиву Неслера на предметному скельці. 

Нашими дослідженнями була розроблена методика визначення ступеня 

свіжості жиру тваринного походження за вмістом альдегідів, яка ґрунтувалася 

у використанні досліджуваної витопленої проби жиру тваринного походження 
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за температури 42±1°С та охолодженої до 24±1°С у кількості 2,0–2,1 г, до якої 

послідовно додавали градуйованою піпеткою 2,0–2,1 см3 розчину резорцину в 

бензолі з масовою часткою 4,0 % та 2,0–2,1 см3 концентрованої хлорводневої 

кислоти, і закриваючи гумовим корком обережно струшуючи вміст пробірки 

та через 2−3 хвилини та встановлюючи відсутність або наявність червоно-

фіолетового кольору різної інтенсивності в залежності від вмісту альдегідів, 

встановлювали ступінь свіжості жиру: свіжий жир – відсутність червоно-

фіолетового кольору різної інтенсивності, але наявність жовто-коричневого 

кольору; сумнівна свіжість жиру – наявність червоного кольору; несвіжий жир 

– наявність червоно-фіолетового кольору [82].  

Використовуючи експресний метод, було визначено ступінь свіжості 

жиру тваринного походження за вмістом альдегідів зміною інтенсивності 

кольору на 104 пробах. Дослідження також проводили у період зберігання та 

реалізації жиру тваринного походження на 2, 3, 4−7 добу за температури 0–6 

°C; 7, 8, 9−12, 15, 16, 17−20 добу за температури 0–(−2) °C. Результати 

представлено у таблиці 3.41. 

Таблиця 3.41 

Показники ступеня свіжості жиру тваринного походження при 

інтенсивності кольору за вмістом альдегідів, n=104 

Вид жиру тваринного 

походження  

та загальна кількість проб 

Показники інтенсивності кольору при різних ступенях 

свіжості жиру за вмістом альдегідів за різних термінів 

зберігання 

Ступені свіжості жиру 

Свіжий (жовто-

коричневий 

колір) на 2 добу 

(t=0–6°C); на 7, 15 

добу (t=0–(−2) °C) 

Сумнівної 

свіжості червоний 

колір), на 3 добу 

(t=0–6°C) на 8, 16 

добу (t=0–(−2) °C) 

Несвіжий (червоно-

фіолетовий колір), 

на 4–7добу (t=0-

6°C); на 9–12, 17–20 

добу  (t=0–(−2) °C) 

Яловичий, n=36 n=30 n=4 n=2 

Свинячий, n=42 n=31 n=8 n=3 

Баранячий, n=14 n=10 n=3 n=1 

Козиний, n=12 n=6 n=3 n=3 
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Проведеними дослідженнями (табл. 3.41) визначено, що найменша 

кількість проб несвіжого ступеня свіжості жиру яловичого, свинячого, 

баранячого та козиного за вмістом альдегідів (від n=1 до n=3), була 

встановлена на 4−7 добу зберігання за температури 0–6 °C; на 9−12 та на 

17−20 добу за температури 0–(−2) °C; сумнівної свіжості жирів (від n=3 до 

n=8) – на 3 добу за температури 0–6 °C; та 8 та 16 добу за температури 0–

(−2)°C. За показниками свіжого ступеня жиру (від n=6 до n=31), отриманого 

від різних видів тварин, було виявлено на 2 добу за температури 0–6 °C; на 7 

та 15 добу за температури 0–(−2) °C. 

Окрім того, дослідженнями встановлено, що достовірність показників 

інтенсивності кольору від червоного до червоно-фіолетового при 

встановленні сумнівного та несвіжого жиру тваринного походження за 

вмістом альдегідів та жовто-коричневого кольору − за відсутності альдегідів, 

була найвищою у 99,9 % до загальної кількості використаних проб за 

використання даного розробленого експресного методу. Результатами 

досліджень встановлено, що більш достовірні дані за використання 

розробленого методу визначення вмісту альдегідів у жирах тваринного 

походження – у 99,0–99,9 % були отримані в порівнянні до результатів 

досліджень визначення пероксидного числа жиру тваринного походження та 

у 99,2–99,8 % до результатів досліджень кислотного числа жиру тваринного 

походження. 

Ці дані щодо оцінювання кольору суміші на виявлення вмісту 

альдегідів експресним методом за використання розчину резорцину в бензолі 

та концентрованої хлорводневої кислоти були стабільними та достовірними. 

Тому розроблена експресна методика пропонується нами як якісний спосіб 

для визначення ступеня свіжості жиру тваринного походження за вмістом 

альдегідів поряд з іншими методами визначення його якості та безпечності 

(визначення кислотного числа, пероксидного числа, числа омилення, 

органолептики тощо) [87].  
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При забої сільськогосподарських тварин, крім м’ясної сировини і 

субпродуктів, одержують ще і жирову тканину, яку після ветеринарно-

санітарної експертизи переробляють у харчові жири. При не дотриманні 

санітарно-гігієнічних умов під час реалізації та зберіганні жирів, вони 

швидко псуються, спостерігається значне обсіменіння мікрофлорою до 

2,51х104 КУО/г та гострий неприємний запах, який потім передається 

витопленому жиру [127]. Жир-сирець від тварин, м’ясо яких було допущене 

на харчові цілі з обмеженнями після знешкодження, витоплюють на 

харчовий жир із дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та правил 

ветеринарно-санітарної експертизи [165]. 

На даний час фахівці ветеринарної медицини за інспектування туш 

забійних тварин також надають значну увагу контролю безпечності та якості 

жирів тваринного походження під час виробництва та обігу [264, 4].  

Отже необхідність розроблення експресних методик щодо визначення 

якості та безпечності жирів тваринного походження упродовж виробництва, 

зберігання та обігу є досить актуальним питанням. Крім того, слід зазначити, 

що розроблені методики визначення ступеня свіжості жирів тваринного 

походження є простими у виконанні, зручними, експресними, а їх результати 

дають якісні показники щодо вмісту продуктів окиснення жирів, альдегідів за 

інтенсивністю кольору за різних термінів зберігання. 

Отже, на основі виконаної роботи можна зробити висновок, що 

розроблені та запатентовані методики щодо встановлення ступеня свіжості 

жирів тваринного походження (яловичого, свинячого, баранячого, козиного) 

є достовірними у 99,9 %, експресними, зручними в проведенні, не вимагають 

витрат на реактиви і можуть використовуватися в комплексі з іншими 

методами визначення якості та безпечності жирів тваринного походження. 

За проведення державного ризик-орієнтованого контролю безпечності 

та якості жирів тваринного походження питання розроблення методик 

визначення їх ступеня свіжості є надзвичайно важливим, тому що це дасть 

можливість об’єктивно оцінити їх придатність до споживання і використання 
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в харчовій галузі під час виробництва, зберігання й реалізації, а також 

раціонального його використання у виробництві інших продуктів 

харчування.  

Результати досліджень щодо оцінки якості жирів тваринного 

походження за зберігання і реалізації при застосуванні розроблених 

експресних методик на встановлення ступеня свіжості були опубліковані у 

науковій статті [43]. 

 

3.7. Визначення мікробіологічних критеріїв безпечності м’яса 

забійних тварин 

 

Мікроорганізми можна виявити у свіжому м’ясі − яловичині, свинині, 

баранині та козлятині за контролювання біологічного ризику. Держави-члени 

ЄС зобов’язані застосовувати мікробіологічні критерії, зазначені в 

Регламенті Комісії (ЄС) № 2073/2005 [234]. У цьому документі патогени 

безпосередньо пов’язані з видом харчового продукту. Існують конкретні 

вимоги до мікробіологічних критеріїв безпечності харчових продуктів, які 

можуть застосовуватися лише в рамках вітчизняного маркетингу в Україні 

[19, 28]. Однак ці критерії не можуть бути використані з точки зору експорту 

харчових продуктів на ринок ЄС. Тому метою нашого дослідження було 

удосконалити бактеріологічні методи контролювання м’яса забійних тварин. 

Спільна стратегія впровадження мікробіологічних критеріїв відповідно 

до Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 852/2004 включає 

принципи розробки та застосування критеріїв, а також пропозиції щодо 

подальших заходів в країнах ЄС. Згадані мікробіологічні критерії вказують 

на прийнятність безпечності харчових продуктів та дотримання процесів їх 

виробництва. Безпека харчових продуктів гарантується застосуванням 

структурованого превентивного підходу, що забезпечує дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва та обігу харчових продуктів, 

як використання належної гігієнічної практики (GHP), належної виробничої 
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практики (GМP) та проведення аналізу небезпечних факторів і критичних 

контрольних точок (на основі системи НАССР), які представлені в 

Регламенті Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 852/2004 про загальні 

гігієнічні правила [230], Регламенті Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 

№ 853/2004 про затвердження спеціальних гігієнічних правил для харчових 

продуктів тваринного походження [229] та Регламенті Європейського 

Парламенту та Ради (ЄС) №2073/2005 [234]. 

 

3.7.1. Визначення критерію безпечності м’яса забійних тварин за 

удосконаленим горизонтальним методом виявлення бактерій виду 

Listeria monocytogenes  

 

 Надто важливо на потужностях з виробництва м’яса забійних тварин, 

оптових базах, агропродовольчих ринках, супермаркетах під час виробництва 

м’ясної сировини, її транспортування, зберігання й реалізації визначати один 

із критеріїв безпечності – наявність бактерій виду Listeria monocytogenes. 

Відсутність цього патогенного мікроорганізму свідчить про належний 

санітарно-гігієнічний стан операторів ринку харчових продуктів, дотримання 

особистої гігієни під час виробництва та обігу яловичини, свинини, 

баранини, козлятини. 

Повсюдне розповсюдження та підвищена в порівнянні з більшістю 

інших мікроорганізмів здатність зростати або виживати в охолодженому 

середовищі робить бактерії виду Listeria monocytogenes значним фактором 

ризику у виробництві м’яса забійних тварин, при його зберіганні на оптових 

базах, а також за реалізації на агропродовольчих ринках і супермаркетах. 

Тому нами був розроблений удосконалений горизонтальний метод виявлення 

бактерій виду Listeria monocytogenes у м’ясі забійних тварин. 

Для розробки удосконаленого горизонтального методу виявлення 

бактерій виду Listeria monocytogenes у м’ясі забійних тварин 

використовували дослідну суспензію, яку готували у співвідношенні 1:5 
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(зразок м’яса у кількості 10−11 г та 50−55 см3 первинно селективного 

збагаченого середовища – половинного бульйона Фрезера), послідуючим 

інкубуванням отриманої суспензії упродовж 21−23 годин за температури 

31±1°С та наступним вторинним збагаченням: після первинного збагачення 

отриману культуру у кількості 0,05−0,06 см3 переносили у пробірку, в якій 

містилося 5,0−6,0 см3 вторинно збагаченого середовища (бульйону Фрезера), 

потім інкубували середовище з посівами упродовж 46−48 годин за 

температури 37 °С, у подальшому проводили посів із первинно (5−6 см3) та 

вторинно (2,5−3 см3) збагаченої культури на селективне середовище 

ПАЛКАМ-агар, щоб отримати чітко відокремлені колонії Listeria 

monocytogenes упродовж 24±2 годин за температури 37±1°С у вигляді 

маленьких сіро-зелених чи оливково-зелених колоній, діаметром 1,5−2,0 мм, 

інколи з чорним ореолом, через 48 годин – у формі зелених колоній 

діаметром 1,5−2,0 мм із запалим центром та чорним ореолом навколо [69]. 

Для підтвердження бактерій виду Listeria відбирали окремі колонії і 

пересівали на МПА з 1,0 % глюкози і триптон-соєвий агар із дріжджовим 

екстрактом (TSVEA) та культивували за температури 37 °С упродовж 24–48 

год. Було ідентифіковано та підтверджено відповідні морфологічно 

культуральними та біохімічними пробами, а саме: ферментація манози, 

рамнози, β-гемоліз; гідроліз лецитину з вугіллям.  

Результати випробування розробленого удосконаленого 

горизонтального методу виявлення бактерій виду Listeria monocytogenes у 

м’ясі забійних тварин представлені у таблиці 3.42. 
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Таблиця 3.42 

Показники виявлення бактерій виду Listeria monocytogenes у м’ясі 

забійних тварин за удосконаленим методом, n=230 

 

Види м’яса забійних 

тварин 

Виявлення бактерій виду Listeria monocytogenes за забарвленням та 

розміром колоній за удосконаленим методом 

Кіль-

кість 

проб 

Наявність колоній Listeria 

monocytogenes 

Кіль-

кість 

проб 

Відсутність 

колоній Listeria 

monocytogenes 

Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина, n=26 

Свинина, n=28 

– 

– 

– 

– 

n=26 

n=28 

характерних 

колоній Listeria 

monocytogenes 

не виявлено 

Оптові бази 

Яловичина, n=17 – – n=17 характерних 

колоній Listeria 

monocytogenes 

не виявлено 

Свинина, n=15 – – n=15 

Баранина, n=12 – – n=12 

Агропродовольчі ринки 

Яловичина, n=23 n=2 через 24±2 годин колонії маленькі 

(1,5−2,0 мм) сіро-зелені, інколи з 

чорним ореолом;  

через 46±2 годин колонії 

(1,5−2,0мм) зеленого кольору із 

запалим центром та чорним 

ореолом 

n=21 характерних 

колоній Listeria 

monocytoge-nes 

не виявлено  

Свинина, n=19 n=3 n=16 характерних 

колоній Listeria 

monocytogenes 

не виявлено 

Козлятина, n=11 n=1 n=10 

Баранина, n=13 – – n=13 

Супермаркети 

Яловичина, n=21 – – n=21  

характерних 

колоній Listeria 

monocytogenes 

не виявлено 

Свинина, n=18 n=2 через 24±2 годин колонії маленькі 

(1,5−2,0мм) оливково-зелені;  

через 46±2 годин колонії (1,5−2,0 

мм) зеленого кольору із запалим 

центром та чорним ореолом 

n=16 

Баранина, n=14 n=1 n=13 

Козлятина, n=13 – – n=13 
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Із даних таблиці 3.42 встановлено, що були виявлені колонії бактерій 

виду Listeria monocytogenes через 24±2 години маленькі розміром 1,5−2,0 мм 

сіро-зеленого чи оливково-зеленого кольору, інколи з чорним ореолом; через 

46±2 годин − зеленого кольору із запалим центром та чорним ореолом у 

наступних пробах м’яса забійних тварин: у 2 пробах яловичини, у 3 пробах 

свинини та у 1 пробі козлятині, що реалізувалися на агропродовольчих 

ринках та у 2 пробах свинини і у 1 пробі баранині, що реалізувалися у 

супермаркетах. У яловичині, свинині, баранині під час виробництва на 

потужностях та зберігання на оптових базах, а також у яловичині, козлятині 

та баранині, що реалізувалася відповідно у супермаркетах та на 

агропродовольчих ринках – не було виявлено характерних колоній бактерій 

виду Listeria monocytogenes. 

Розроблений удосконалений горизонтальний метод виявлення бактерій 

виду Liateria monocytogenes є економним щодо використання поживних 

середовищ, простим у виконанні, а його результати дають конкретні якісні 

показники по забарвленню та розміру колоній бактерій виду Listeria 

monocytogenes, і може використовуватися в комплексі з іншими методами 

визначення безпечності м’яса забійних тварин. Достовірність розробленого 

удосконаленого горизонтального методу виявлення бактерій виду Listeria 

monocytogenes у м’ясі забійних тварин – становила 99,8 % до загальної 

кількості випробуваних проб.  

Удосконалений горизонтальний метод виявлення бактерій виду Listeria 

monocytogenes у м’ясі забійних тварин можна застосовувати на всьому 

харчовому ланцюзі за визначення критеріїв безпечності під час виробництва 

безпечної м’ясної сировини, її транспортування, зберігання й реалізації у 

виробничих лабораторіях м’ясопереробних підприємств, та підприємств по 

реалізації та зберіганні м’яса забійних тварин (магазинах, супермаркетах, 

оптових базах, холодильниках тощо), а також у державних лабораторіях 

ветеринарної медицини та їх відділах. 
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Результати досліджень щодо визначення критерію безпечності м’яса 

забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення 

бактерій виду Listeria monocytogenes були oпубліковані у науковій статті 

[288].  

 

3.7.2. Визначення критерію безпечності м’яса забійних тварин за 

удосконаленим горизонтальним методом виявлення бактерій роду 

Salmonella  

 

Під час виробництва та реалізації м’яса забійних тварин у вільний 

продаж споживачам необхідно визначати один із мікробіологічних критеріїв 

безпечності − наявність бактерій роду Salmonella [138]. Відсутність цього 

патогенного мікроорганізму свідчить про належний санітарно-гігієнічний 

стан операторів ринків харчових продуктів, дотримання особистої гігієни за 

виробництва та обігу яловичини, свинини, баранини, козлятини [16].  

Запровадження та виконання базових санітарних норм на 

агропродовольчих ринках, супермаркетах дозволяє досягти більшої 

ефективності оцінки мікробіологічного ризику щодо виявлення бактерій роду 

Salmonella у м’ясі забійних тварин. Тому нашими експериментальними 

дослідженнями був розроблений удосконалений горизонтальний метод 

виявлення бактерій роду Salmonella у м’ясі забійних тварин. 

Для розробки удосконаленого горизонтального методу виявлення 

Salmonella у м’ясі забійних тварин використовували дослідну суспензію, яку 

готували у співвідношенні 1:5 (зразок м’яса у кількості 10−11 г та 50−55 см3 

середовища попереднього концентрування (буферизованої пептонної води), 

послідуючим інкубуванням отриманої суспензії упродовж 16±2 годин за 

температури 35±1°С та наступним селективним концентруванням: отриману 

культуру у кількості 0,05−0,06 см3 переносили у пробірку, в якій містилося 

5,0−6,0 см3 середовища RV (середовище хлориду малахітового зеленого 

Раппапорта-Васіліадіса) та інкубували у термостаті за температури 41±1°С 
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упродовж 23±2 годин. Також 5,0−5,1 см3 отриманої цієї культури переносили 

у колбу, що містила 50−51 см3 середовища селеніту цистину та інкубували у 

термостаті за температури 35±1°С упродовж 23±2 годин. Потім здійснювали 

посіви отриманої культури шляхом селективного концентрування двома 

середовищами за допомогою електронного контуру на поверхню чашки 

Петрі у кількості 2,0−2,5 см3, що містило тверде селективне середовище – 

феноловий червоний-брильянтовий зелений агар-агар та витримували за 

температури 35±1°С упродовж 23±2 годин, щоб отримати ізольовані типові 

колонії бактерій роду Salmonella червоного кольору при зміні середовища з 

рожевого на червоний колір [70]. 

Біохімічне дослідження проводили посівом на трицукровий агар, при 

цьому спочатку посів проводили на скошеній поверхні, а потім уколом в 

стовпчик. Культивували за 35–37 °С упродовж 24 год. Результати оцінювали 

за змінами у середовищі: типова культура сальмонел змінює червоний колір 

на жовтий; утворює Н2S, що проявляється почорнінням середовища; на агарі 

із сечевиною проходила зміна кольору від червоного до рожевого; проба на 

індол – утворення червоного кільці при посіві дослідної культури, яку 

висівали у пробірку із 5,0 см3 трипто-триптофановим середовищем за 

культивування за температури 35–37 °С упродовж 24 годин, а потім додаючи 

1,0 см3 реактиву Ковака (4-диметиламінобензальдегід+хлор воднева 

кислота+2-метилбутандіол). 

Результати випробування розробленого удосконаленого 

горизонтального методу виявлення бактерій роду Salmonella у м’ясі забійних 

тварин представлені у таблиці 3.43. 
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Таблиця 3.43 

Показники виявлення бактерій роду Salmonella у м’ясі забійних 

тварин за удосконаленим методом, n=95 

  

Види м’яса забійних 

тварин 

Виявлення бактерій роду Salmonella за забарвленням колоній 

за удосконаленим методом 

Кількість 

проб 

Наявність колоній 

Salmonella  

Кількість 

проб 

Відсутність 

колоній 

Salmonella 

Агропродовольчі ринки 

Яловичина, n=17 n=5 ізольовані типові 

колонії червоного 

кольору 

n=12 характерних 

ізольованих 

типових колоній 

Salmonella не 

виявлено 

Свинина, n=14 n=5 n=9 

Баранина, n=10 n=3 n=7 

Козлятина, n=7 n=2 n=5 

Супермаркети 

Яловичина, n=16 n=4 ізольовані типові 

колонії червоного 

кольору 

n=12 характерних 

ізольованих 

типових колоній 

Salmonella не 

виявлено 

Свинина, n=13 n=3 n=10 

Баранина, n=12 n=3 n=9 

Козлятина, n=6 n=1 n=5 

 

Проведеними дослідженнями (табл. 3.43) встановлено, що були 

виявлені ізольовані типові колонії червоного кольору бактерії роду 

Salmonella через 23±2 години за температури 35±1°С у наступних пробах 

м’яса забійних тварин: у 5 пробах яловичини і свинини, у 3 пробах баранини 

та у 2 пробах козлятини, що реалізувалися на агропродовольчих ринках; а 

також у 4 пробах яловичини, у 3 пробах свинини і баранини і у 1 пробі 

козлятини, що реалізувалися у супермаркетах. 

У більшості проб яловичини, свинини, баранини і козлятини 

характерних колоній бактерій роду Salmonella не було виявлено. Метод є 

економним, має перевагу перед існуючими якісними методами визначення 

безпечності м’яса забійних тварин тому, що результати мають достовірні 
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показники за червоним забарвленням ізольованих типових колоній бактерій 

роду Salmonella. Достовірність розробленого удосконаленого 

горизонтального методу виявлення бактерій роду Salmonella у м’ясі забійних 

тварин становила 99,8 % до загальної кількості випробуваних проб.  

В Україні актуальними питанням залишаються сальмонельози 

харчового походження, адже 60 % усіх випадків захворювання людей у 

нашій державі на сальмонельоз пов’язані із вживанням м’яса птиці та яєць, 

30 % – свинини, 10 % – яловичини [262]. Для профілактики виникнення 

захворювань на сальмонельоз необхідно дотримуватись: санітарно-

гігієнічних вимог передзабійного утримання та передзабійного 

ветеринарного огляду тварин; ретельного ветеринарно-санітарного огляду 

туш та органів, продуктів тваринного походження на агропродовольчому 

ринку; чітких гігієнічних режимів переробки тварин; правил оброблення, 

виготовлення, зберігання, транспортування й реалізації м’яса забійних 

тварин; попередження екзогенного обсіменіння м’яса [85, 336]. Працівники 

потужностей з виробництва та обігу м’яса забійних тварин, у тому числі 

агропродовольчих ринків, супермаркетів, магазинів повинні підвищити 

культуру продажу харчових продуктів і дотримуватися правил особистої 

гігієни, наявності спецодягу та одноразових рукавичок, масок на обличчя 

тощо [373]. 

Тому, з метою забезпечення виробництва харчових продуктів, що не 

могли б заподіяти шкоди здоров’ю споживачів, їх виробники повинні 

забезпечити постійний науково обґрунтований, кваліфікований ризик-

орієнтований контроль виявлення бактерій роду Salmonella на всіх стадіях 

виробництва м’яса забійних тварин. Наразі на агропродовольчих ринках та у 

супераркетах необхідно встановити ризик-орієнтований контроль за 

встановленням критерію безпечності у м’ясі забійних тварин (яловичині, 

свинині, баранині, козлятині) за удосконаленим горизонтальним методом 

виявлення бактерій роду Salmonella. Контроль за дотриманням санітарно-

гігієнічних вимог під час реалізації м’яса забійних тварин, а також 
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дотриманням особистої гігієни продавців за обігу цієї м’ясної продукції 

забезпечить її безпечність і якість.  

Також були проведені дослідження випробування розробленого 

удосконаленого горизонтального методу виявлення бактерій роду Salmonella 

у м’ясі забійних тварин під час виробництва та зберігання, що представлені у 

таблиці 3.44. 

Таблиця 3.44 

Показники виявлення бактерій роду Salmonella у м’ясі забійних 

тварин за удосконаленим методом за виробництва та зберігання, n=84 

  

Види м’яса 

забійних тварин 

Виявлення бактерій роду Salmonella за забарвленням колоній за 

удосконаленим методом 

Кількість 

проб 

Наявність колоній 

Salmonella  

Кількість 

проб 

Відсутність 

колоній Salmonella 

Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина, n=24 n=3 ізольовані типові 

колонії червоного 

кольору 

n=21 характерних 

ізольованих типових 

колоній Salmonella не 

виявлено 

Свинина, n=16 n=4 n=12 

   

Оптові бази 

Яловичина, n=12 n=2 ізольовані типові 

колонії червоного 

кольору 

n=10 характерних 

ізольованих типових 

колоній Salmonella не 

виявлено 

Свинина, n=14 n=1 n=13 

Баранина, n=10 n=1 n=9 

Козлятина, n=8 – n=8 

 

 Аналізуючи таблицю 3.44 необхідно зазначити, що під час виробництва 

м’яса забійних тварин була встановлена незначна кількість виявлення 

ізольованих типових колоній червоного кольору бактерій роду Salmonella – у 

3 пробах яловичини та 4 пробах свинини; під час зберігання м’яса на оптових 

базах за температури -12 °С найменше було встановлено проб з виявленими 

типовими колоніями бактерій роду Salmonella – у 2 пробах яловичини, у 1 

пробі свинини та баранини. 
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Отже, під час виробництва й зберігання м’яса забійних тварин 

необхідно здійснювати ризик-орієнтований контроль за встановленням 

критерію безпечності у м’ясі забійних тварин (яловичині, свинині, баранині, 

козлятині) за удосконаленим горизонтальним методом виявлення бактерій 

роду Salmonella.  

Результати досліджень щодо визначення критерію безпечності м’яса 

забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення 

бактерій роду Salmonella були oпубліковані у науковій статті [38].  

 

3.7.3. Визначення критерію безпечності м’яса забійних тварин за 

удосконаленим горизонтальним методом виявлення 

коагулазопозитивних стафілококів 

 

Під час виробництва та обігу м’яса забійних тварин – яловичини, 

свинини, баранини і козлятини необхідно визначати один із мікробіологічних 

критеріїв безпечності − наявність коагулазопозитивних стафілококів 

(бактерій виду Sthaphylococcus aureus). Відсутність коагулазопозитивних 

стафілококів свідчить про належний санітарно-гігієнічний стан операторів 

ринків харчових продуктів, дотримання особистої гігієни за виробництва та 

обігу яловичини, свинини, баранини, козлятини. 

Запровадження та виконання належної виробничої практики (GMP) і 

належної гігієнічної практики (GHP) на потужностях з виробництва та обігу 

(потужності з виробництва, оптові бази, супермаркети, агропродовольчі 

ринки) яловичини, свинини, баранини і козлятини дасть можливість 

ефективно оцінювати мікробіологічний ризик щодо виявлення бактерій виду 

Sthaphylococcus aureus.  

Тому нашими експериментальними дослідженнями був розроблений 

удосконалений горизонтальний метод виявлення коагулазопозитивних 

стафілококів у м’ясі забійних тварин за його виробництва та обігу. 
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Для розробки удосконаленого горизонтального методу виявлення 

коагулазопозитивних стафілококів (бактерій виду Sthaphylococcus aureus) у 

м’ясі забійних тварин використовували дослідну суспензію, яку готували у 

співвідношенні 1:5 (зразок м’яса у кількості 10−11 г та 50−55 см3 селективне 

середовища попереднього концентрування (бульйон Джоліті та Кантоні із 

Твіном-80), послідуючим інкубуванням отриманої суспензії упродовж 18±2 

годин за температури 35±1°С та наступним посівом у кількості 1,0−1,1 см3 у 

велику чашку Петрі, що містить агарове середовище Беард-Паркера, у 

подальшому витримуючи за кімнатної температури (20±2°С) упродовж 

10−15 хвилин та інкубуванням у термостаті за температури 35±1°С упродовж 

24±1 та 48±1 годин, щоб отримати типові колонії коагулазопозитивних 

стафілококів  упродовж 24±1 годин у вигляді чорних або сірих, блискучих і 

випуклих, діаметром 1,0−1,5 мм (через 48±1 годин – діаметром 1,5−2,5 мм) і 

оточених чистою зоною, які через 24±1 годин інкубації мали опалесценцію 

кільця [71].  

У більшості проб яловичини, свинини, баранини і козлятини було 

виявлено нетипові колонії блискучі чорні з/або без вузького білого краю, 

чиста зона відсутня, опалесцентне кільце теж відсутнє чи ледве помітне; 

також спостерігалися сірі колонії без чистих зон.  

Результати випробування розробленого удосконаленого 

горизонтального методу виявлення коагулазопозитивних стафілококів у м’ясі 

забійних тварин на потужності та оптових базах представлені у таблиці 3.45. 
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Таблиця 3.45 

Показники виявлення коагулазопозитивних стафілококів у м’ясі 

забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом на 

потужностях та оптових базах, n=74 

 

Вид м’яса 

забійних тварин 

Виявлення коагулазопозитивних стафілококів за забарвленням 

та розміром колоній за удосконаленим методом 

Кіль-

кість 

проб 

Наявність колоній 

коагулазопозитивних 

стафілококів  

Кіль-

кість 

проб 

Відсутність колоній 

коагулазопозитив-

них стафілококів  

Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина, n=15 n=2 через 24±1 годин 

типові колонії чорні або 

сірі, блискучі і випуклі 

діаметром 1,0−1,5 мм (через 

48±1 годин –  діаметром 

1,5−2,5 мм) і оточені чистою 

зоною, яка через 24 годин 

інкубації має опалесценцію 

кільця 

n=13 нетипові колонії 

блискучі чорні 

з/або без вузького 

білого краю, чиста 

зона відсутня, 

опалесцентне 

кільце теж відсутнє 

чи ледве помітне; 

сірі колонії без 

чистих зон 

Свинина, n=12 n=1 n=11 

Баранина, n=8 n=1 n=7 

Оптові бази 
 

Яловичина, n=14 n=1 n=13 

Свинина, n=10 n=2 n=8 

Баранина, n=8 n=1 n=7 

Козлятина, n=7 n=0 n=7 

 

Із даних таблиці 3.45 встановлено, що були виявлені типові колонії 

коагулазопозитивних стафілококів чорного або сірого кольору, блискучі і 

випуклі діаметром 1,0−1,5 мм через 24±1 годин та через 48±1 годин – 

діаметром 1,5–2,5 мм, які оточені чистою зоною (можливе виникнення 

опалесценція кільця) за температури 35±1°С у наступних пробах м’яса 

забійних тварин: у 2 пробах яловичини і у 1 пробі свинини та баранини, що 

були вироблені на потужності; у 2 пробах свинини і у 1 пробі яловичини і 

баранини, що зберігалися на оптових базах.  

Результати випробування розробленого удосконаленого 

горизонтального методу виявлення коагулазопозитивних стафілококів у м’ясі 
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забійних тварин на агропродовольчих ринках і супермаркетах представлені у 

таблиці 3.46. 

Таблиця 3.46 

Показники виявлення коагулазопозитивних стафілококів у м’ясі 

забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом на 

агропродовольчих ринках і супермаркетах, n=114 

 

Вид м’яса 

забійних 

тварин 

Виявлення коагулазопозитивних стафілококів за забарвленням та 

розміром колоній за удосконаленим методом 

Кіль-

кість 

проб 

Наявність колоній 

коагулазо-позитивних 

стафілококів  

Кіль-

кість 

проб 

Відсутність колоній 

коагулазо-позитивних 

стафілококів  

Агропродовольчі ринки 

Яловичина,n=22 n=4 через 24±1 годин 

типові колонії чорні або 

сірі, блискучі і випуклі 

діаметром 1,0−1,5 мм 

(через 48±1 годин – 

діаметром 1,5−2,5 мм) і 

оточені чистою зоною, яка 

через 24 годин інкубації 

має опалесценцію кільця 

n=18 нетипові колонії 

блискучі чорні з/або 

без вузького білого 

краю, чиста зона 

відсутня, опалесцентне 

кільце теж відсутнє чи 

ледве помітне; сірі 

колонії без чистих зон 

Свинина, n=17 n=6 n=11 

Баранина, n=9 n=4 n=5 

Козлятина, n=7 n=3 n=4 

Супермаркет 
 

Яловичина, n=21 n=3 n=18 

Свинина, n=20 n=4 n=16 

Баранина, n=12 n=3 n=9 

Козлятина, n=6 n=1 n=6 

 

Проведеними дослідженнями (табл. 3.46) встановлено, що були 

виявлені типові колонії коагулазопозитивних стафілококів чорного або 

сірого кольору, блискучі і випуклі діаметром1,0−1,5 мм через 24±1 годин та 

через 48±1 годин – діаметром 1,5–2,5 мм, які оточені чистою зоною (можливе 

виникнення опалесценція кільця) за температури 35±1°С у наступних пробах 

м’яса забійних тварин: у 6 пробах свинини, у 4 пробах яловичини і баранини, 

а також у 3 пробах козлятини, що реалізувалися на агропродовольчих 

ринках; і у 4 пробах свинини, у 3 пробах яловичини і баранини, а також у 1 

пробі козлятини, що реалізувалися у супермаркетах. У більшості проб 
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яловичини, свинини, баранини і козлятини було виявлено нетипові колонії 

блискучі чорні з/або без вузького білого краю, чиста зона відсутня, 

опалесцентне кільце теж відсутнє чи ледве помітне; також спостерігалися сірі 

колонії без чистих зон. 

Розроблений удосконалений метод виявлення коагулазо-позитивних 

стафілококів є економним, має перевагу перед існуючими якісними методами 

визначення безпечності м’яса забійних тварин тому, що результати мають 

достовірні показники за фарбуванням і формою типових колоній чорного або 

сірого кольору, які були блискучі і випуклі діаметром 1,0−1,5 мм через 24±1 

годин та через 48±1 годин – діаметром 1,5–2,5 мм, які оточені чистою зоною 

з можливою появою опалесценції кільця. Вірогідність розробленого 

удосконаленого горизонтального методу виявлення коагулазо-позитивних 

стафілококів у м’ясі забійних тварин – становила 99,7 % до загальної 

кількості випробуваних проб. 

Профілактика харчових токсикозів полягає у дотриманні комплексу 

ветеринарно-санітарних вимог при транспортуванні, підготовці до забою та 

первинній переробці тварин, розробці туш, зберіганні і переробці м’яса, а 

також при його реалізації на агропродовольчих ринках, в супермаркетах, 

магазинах [112]. 

Харчові отруєння стафілококового походження виникають при 

вживанні м’ясних, молочних, рибних і рослинних харчових продуктів. 

Ентеротоксигенні штами стафілококів виявляють у тушах забійних тварин і 

внутрішніх органах при різних септичних процесах. Найбільш частіше їх 

виділяють при травматичному перикардиті, запаленнях легень, маститах, 

ехінококозі і фасціольозі печінки. У людини вони можуть знаходитися на 

слизовій носа, в гортані при захворюваннях верхніх дихальних шляхів, а 

також на руках при наявності гнійничкових уражень [262]. 

Оператори ринку харчових продуктів повинні контролювати 

небезпечні фактори, у тому числі і біологічні, використовуючи такі системи 

як HACCP. Одним із небезпечних біологічних факторів, які необхідно 
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контролювати на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин 

є коагулазопозитивні стафілококи, які можуть спричиняти стафілококовий 

токсикоз у людей. Потужності з виробництва та обігу яловичини, свинини, 

баранини і козлятини повинні провести аналіз небезпечного біологічного 

фактору, визначити в процесі діяльності будь-які кроки, що є важливими для 

харчової безпеки; впроваджувати ефективні процедури для дотримання 

нормативів, встановлених щодо безпечності харчових продуктів, перевіряти 

процедури моніторингу, щоб гарантувати їх постійну ефективність [85]. 

Тому, з метою забезпечення виробництва та обігу безпечних 

яловичини, свинини, баранини і козлятини, оператори ринку повинні 

забезпечити постійний науково обґрунтований, кваліфікований ризик-

орієнтований контроль виявлення коагулазопозитивних стафілококів на всіх 

стадіях виробництва заобов’язкового дотримання постійно діючих процедур 

GMP, GHP, GLP, дотримання особистої гігієни і культури виробництва, 

зберігання й продажу харчових продуктів [373]. 

Результати досліджень щодо визначення критерію безпечності м’яса 

забійних тварин за удосконаленим горизонтальним методом виявлення 

коагулазопозитивних стафілококів (бактерій виду Sthaphylococcus aureus) 

були oпубліковані у науковій статті [39]. 

 

3.7.4. Санітарно-гігієнічний стан холодильних камер та об’єктів за 

зберігання м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та 

обігу 

З метою виявлення негативного впливу на безпечність м’яса забійних 

тварин за його зберігання та обігу нами були проведені дослідження для 

вивчення бактеріального забруднення холодильних камер за вмістом 

МАФАнМ, плісеневими грибами, у т. ч. кладоспоріями. Нашими 

дослідженнями були встановлені показники санітарно-мікробіологічного 

контролю повітря холодильних камер на потужностях з виробництва та обігу 

м’яса забійних тварин за різних температур (від 4±2 ºС до −12 ºС), відносної 
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вологості повітря (80, 88, 90 та 95 %), що була в межах норми та різного 

терміну зберігання м’яса забійних тварин (2 доби; 16, 20 діб; 3, 6 та 8 

місяців).  

У таблиці 3.47 представлені результати санітарно-мікробіологічного 

контролю забруднення повітря холодильних камер на потужностях з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин. 

Таблиця 3.47 

Показники санітарно-мікробіологічного контролю повітря у 

холодильних камерах на потужностях з виробництва та обігу м’яса 

забійних тварин, КУО/м3, M±m, n=58 

Кількість 

досліджува

них проб 

повітря  

Кількість 

чашок Петрі 

із 

середовищем 

Сабуро  

Санітарно-мікробіологічні показники під час завантаження 

і зберігання м’яса забійних тварин 

Вміст МАФАнМ, 

КУО/м3 

середня 

кількість 

плісеневих 

грибів 

КУО/м3 

у тому числі 

Cladosporium 

herbarum 

1 2 3 4 5 

Холодильна камера на потужності з виробництва м’яса забійних тварин  

за температури −12 ºС та відносної вологості 95 % 

12 60 (0,39±0,04)×102 5±2 – 

Холодильна камера на потужності з виробництва м’яса забійних тварин за температури  

−2–(−3) ºС та відносної вологості 90 % 

10 50 (0,52±0,05)×102* 8±2 1,02±0,01 

Холодильна камера на оптовій базі за зберігання м’яса забійних тварин за температури  

−12 ºС та відносної вологості 95 % 

12 60 (0,41±0,04)×102 7±2 – 

Холодильна камера на оптовій базі за зберігання м’яса забійних тварин за температури  

−2–(−3) ºС та відносної вологості 90 % 

10 50 (1,19±0,09)×102*** 8±1 1±0,02 

Холодильна камера у супермаркеті за реалізації м’яса забійних тварин за температури  

−6–(−8) ºС та відносної вологості 85 % 

8 24 (0,61±0,06)×102 32,00±0,74*** 2,01±0,2 
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Продовження таблиці 3.47 

1 2 3 4 5 

Холодильна відкрита вітрина у супермаркеті за реалізації м’яса забійних тварин за 

температури 4±2 ºС та відносної вологості 82 % 

8 24 (1,72 ±0,08)×102*** 65,00±1,04 2,02±0,1 

Приміщення з реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчих ринках за 

температури 0–6 ºС та відносної вологості 88 % 

7 21 (2,19 ±0,11)×102 103,00±2,24 5,1±0,2 

Камера охолодження за реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчих ринках за 

температури 0–(−1) ºС та відносної вологості 85 % 

7 21 (1,89 ±0,09)×102* 85,00±1,13*** 2±1* 

Примітка: * – р≤0,05; *** – р≤0,001 

 

За даними табл. 3.47 встановлено, що найбільший вміст МАФАнМ у 

повітрі був у холодильній камері супермаркету за температури 4±2 ºС – 

(1,72±0,08)×102 КУО/м3
 на 2 добу та у камері охолодження при реалізації 

м’яса забійних тварин на агропродовольчому ринку за температури 0–(−1) ºС 

на 16 добу – (1,89±0,09)×102 КУО/м3. А перевищення нормативів вмісту 

МАФАнМ в повітрі (більше 200 КУО/м3) було встановлено в приміщенні 

реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчому ринку – 

(2,19±0,11)×102 КУО/м3 за температури 0–6 ºС. Високої достовірності були 

встановлені показники вмісту МАФАнМ у повітрі холодильної камери 

(полки) за температури 4±2 ºС на 2 добу в супермаркеті у 2,82 рази (р≤0,001) 

більше порівняно з показниками у холодильній камері за темпратури -6−-8 ºС 

на 20 добу; у повітрі холодильної камери оптової бази за зберігання м’яса 

забійних тварин за температури −2–(−3) ºС на 20 добу у 2,90 рази (р≤0,001) 

більше порівняно з показниками у холодильних камерах за температури         

−12 ºС. 

Аналізуючи таблицю 3.47, можна зробити висновок, що завдяки 

використанню температури −12 ºС у холодильній камері потужності з 

виробництва м’яса забійних тварин та оптовій базі досягнуто покращення 



268 
 

санітарного стану холодильних камер за умови збереження показників якості 

м’яса забійних тварин. А за використання температури 0–(−1) ºС, −6–(−8) ºС 

холодильних камер у супермаркеті, а також за температури 0–(−1) ºС 

холодильної камери агропродовольчого ринку спостерігався задовільний 

санітарний стан. За використання температури 0−6 °С у холодильній камері 

агропродовольчого ринку – незадовільний санітарний стан, оскільки вміст 

плісеневих грибів перевищував нормативи і складав – 103,00±2,24 КУО/м3, в 

тому числі 5,1±0,2 Cladosporium herbarum. 

Інспекторам ветеринарної медицини необхідно здійснювати контроль 

технологічного процесу охолодження м’яса забійних тварин на наявність у 

повітрі мікроскопічних плісеневих грибів, особливо кладоспоріїв. 

Інспекційні перевірки необхідно здійснювати на підставі оцінки ризиків, 

вони мають запобігти перехресному забрудненню в забійному цеху і 

холодильних камерах, а також якість інспекції м’яса необхідно покращувати 

шляхом запровадження суворих гігієнічних вимог на рівні ферми [297]. 

Кладоспорії здатні проявляти свої токсикогенні властивості якраз за низьких 

температурних режимів охолодженого м’яса, що може призвести до отруєння 

споживачів під час його споживання, реалізації або подальшого зберігання, 

тому що таке м’ясо контаміноване кладоспоріями через повітря за 

тимчасового зберігання у камері для охолодження [310].  

На рис. 3.31 вказані санітарно-мікробіологічні показники змивів з 

об’єктів холодильних камер та рук працівників (n=24) потужностей з 

виробництва та зберігання м’яса забійних тварин за різної температури та 

відносної вологості. 
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Рис. 3.31. Санітарно-мікробіологічні показники змивів з об’єктів 

холодильних камер та рук працівників потужностей з виробництва та 

зберігання м’яса забійних тварин за вмістом МАФАнМ x 101 (А – холодильна 

камера потужності з виробництва м’яса забійних тварин за температури  

−12 °С; Б – холодильна камера потужності з виробництва м’яса забійних 

тварин за температури −2–(−3) °С; В – холодильна камера оптової бази за 

температури -12°С; Г – холодильна камера оптової бази за температури          

−2–(−3) °С). 

 

Необхідно зазначити (рис. 3.31), що за температури −2–(−3) °С у 

холодильній камері потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

найвищий вміст МАФАнМ високого ступеня достовірності виявляли у 

змивах із підлоги – у 4,48 рази більше (р≤0,001), стін – у 2,27 рази (р≤0,001) 

та вішал – у 1,16 рази більше (р≤0,001) порівняно до показників у 

холодильній камері за температури −12 ºС. Також за температури −2–(−3) °С 

у холодильній камері оптової бази під час зберігання м’яса забійних тварин 

найвищий вміст МАФАнМ високого ступеня достовірності виявляли у 

змивах із підлоги – у 3,73 рази (р≤0,001) більше, стін – у 2,06 рази (р≤0,001) 

та вішал – у 1,22 рази більше (р≤0,001) порівняно до показників із змивів 
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об’єктів у холодильній камері за температури −12 °С. Не встановлено 

статистично значимої різниці вмісту МАФАнМ у змивах із рук працівників. 

За температури −12°С у холодильній камері із об’єктів і рук працівників на 

потужностях з виробництва та зберігання м’яса забійних тварин величина 

колі-титру в змивній рідині становила більше 1 (добрий санітарний стан), а за 

температури −2–(−3) ºС дорівнювала 1 (задовільний санітарний стан). 

На рис. 3.32 представлені санітарно-мікробіологічні показники змивів з 

об’єктів холодильних камер, ножів та рук працівників (n=24) потужностей з 

реалізації м’яса забійних тварин за різної температури та відносної вологості. 

 

Рис. 3.32. Санітарно-мікробіологічні показники змивів з об’єктів 

холодильних камер, ножів та рук працівників потужностей з реалізації м’яса 

забійних тварин за вмістом МАФАнМ, КУО/см2 (А – холодильна камера 

супермаркету за температури −6−(−8) °С (вміст МАФАнМ x 101); Б – 

холодильна камера (полка) супермаркету за температури 4±2 °С (вміст 

МАФАнМ x 102) – для підлоги, стін, прилавків; вміст МАФАнМ x 101 – для 

ножів, рук працівників); В – холодильна камера (приміщення) на 

агропродовольчому ринку за температури 0−6 °С (вміст МАФАнМ x 102); Г – 

камера охолодження на агропродовольчому ринку за температури 0–(−1) °С 

(вміст МАФАнМ x 102). 
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За використання температури 4±2 °С у холодильній камері супермаркету 

найбільший вміст МАФАнМ високого ступеня достовірності встановили із 

змивів об’єктів, а саме: із змивів із підлоги – (1,83±0,06)×102 КУО/см2, що у 

3,07 рази (р≤0,001) більше, стін – (1,14±0,07)×102 КУО/см2, що у 2,73 рази 

(р≤0,001), столів – (1,49±0,05)×102 КУО/см2, що у 4,78 рази (р≤0,001), ножів – 

(4,10±0,12)×101 КУО/см2, що у 1,42 рази (р≤0,001) та із рук працівників – 

(8,23±0,11)×101 КУО/см2, що у 1,23 рази більше порівняно до показників 

вмісту МАФАнМ із об’єктів холодильної камери за температури −6–(−8) °С.  

За температури 0−6 °С у холодильній камері агропродовольчого ринку 

також нашими дослідженнями була встановлена тенденція до підвищення 

вмісту МАФАнМ із змивів об’єктів, проте статистичної значимої різниці не 

виявлено, а саме: із змивів з підлоги – (2,24±0,14)×102 КУО/см2, що у 1,13 

рази більше (р≤0,001), стін – (1,08±0,07)×102 КУО/см2 у 1,10 рази (р≤0,001), 

столів – (1,73±0,10)×102 КУО/см2, що у 1,09 рази (р≤0,001), ножів – 

(1,37±0,10)×102 КУО/см2, що у 1,06 рази (р≤0,001) та із рук працівників – 

(1,63±0,13)×102 КУО/см2, що у 1,16 рази більше порівняно до показників 

вмісту МАФАнМ із об’єктів холодильної камери за температури 0–(−1) °С. 

За температури −6–(−8) °С у холодильній камері із об’єктів, ножів і рук 

працівників у супермаркетах за реалізації м’яса забійних тварин величина 

колі-титру в змивній рідині становила 1 (задовільний санітарний стан), а за 

температури 4±2 ºС − менше 1 (незадовільний санітарний стан).  

Також за температури 0–6 ºС та 0–(−1) ºС у холодильних камерах із 

об’єктів ножів і рук працівників на агропродовольчому ринку величина колі-

титру в змивній рідині, взятої становила менше 1 (незадовільний санітарний 

стан). 

Було встановлено частоту виділених тест-культур із змивів об’єктів 

потужностей з виробництва та обігу м’яса забійних тварин, ножів та рук 

працівників за кількістю проб і перерахунку у відсоток від загальної 

кількості досліджуваних проб (табл. 3.48).  
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Таблиця 3.48 

Частота виділених тест-культур із змивів об’єктів на потужностях з 

виробництва та обігу м’яса забійний тварин, n=24 

Тест-культури 

бактерій роду 

Частота виділених тест-культур, кількість проб/ % 

підлога стіни вішала/ 

столи/ 

прилавки 

ножі  руки 

працівників 

1 2 3 4 5 6 

Холодильна камера на потужності з виробництва м’яса забійних тварин  

за температури −12 ºС та відносної вологості 95 % 

Echerichia 3/12,5 1/4,2 1/4,2 − 2/8,3 

Salmonella − − − − − 

Staphуlococcus 

aureus 

− − − − − 

Холодильна камера на потужності з виробництва м’яса забійних тварин за температури     

−2–(−3) ºС та відносної вологості 90 % 

Echerichia 4/16,7 2/8,3 1/4,2 − 2/8,3 

Salmonella − − − − − 

Staphуlococcus 

aureus 

2/8,3 3/12,5 − − − 

Холодильна камера на оптовій базі за зберігання м’яса забійних тварин за температури      

−12 ºС та відносної вологості 95 % 

Echerichia 2/8,3 3/12,5 2/8,3 − 3/12,5 

Salmonella − − − − − 

Staphуlococcus 

aureus 

1/4,2 1/4,2 − − − 

Холодильна камера на оптовій базі за зберігання м’яса забійних тварин за температури      

−2–(−3) ºС та відносної вологості 90 % 

Echerichia 5/20,8 2/8,3 − − 4/16,7 

Salmonella − − − − − 

Staphуlococcus 

aureus 

2/8,3 1/4,2 − − − 

Холодильна камера у супермаркеті за реалізації м’яса забійних тварин за температури  

−6–(−8) ºС та відносної вологості 85 % 
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Продовження таблиці 3.48 

1 2 3 4 5 6 

Echerichia 4/16,7 2/8,3 3/12,5 2/8,3 3/12,5 

Salmonella 3/12,5 − − − 2/8,3 

Staphуlococcus 

aureus 

2/8,3 − − − 1/4,2 

Холодильна камера (полка) у супермаркеті за реалізації м’яса забійних тварин за 

температури 4±2 ºС та відносної вологості 82 % 

Echerichia 12/50,0 5/20,8 9/37,5 3/12,5 6/25,0 

Salmonella 3/12,5 2/8,3 4/16,7 − 3/12,5 

Staphуlococcus 

aureus 

5/20,8 1/4,2 − − 2/8,3 

Приміщення з реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчому ринку за 

температури 0–6 ºС та відносної вологості 88 % 

Echerichia 8/33,3 5/20,8 10/41,7 4/16,7 3/12,5 

Salmonella 3/12,5 2/8,3 2/8,3 2/8,3 4/16,7 

Staphуlococcus 

aureus 

4/16,7 3/12,5 8/33,3 3/12,5 3/12,5 

Камера охолодження за реалізації м’яса забійних тварин на агропродовольчому ринку за 

температури 0–(−1) ºС та відносної вологості 85 % 

Echerichia 5/20,8 6/25,0 11/45,8 2/8,3 12/50,0 

Salmonella 2/8,3 2/8,3 3/12,5 1/4,2 3/12,5 

Staphуlococcus 

aureus 

3/12,5 2/8,3 7/29,7 1/4,2 5/20,8 

 

Отримані результати із табл. 3.48 вказували, що за температури 0–6 ºС 

та 0–(−)1 ºС у холодильних камерах на об’єктах, ножах та руках працівників 

на агропродовольчому ринку було встановлено високу частоту виділених 

тест-культур бактерій роду Echerichia, Salmonella та виду Staphуlococcus 

aureus. Так за температури 0–6 ºС у холодильній камері із змивів об’єктів, 

ножів і рук працівників були виділені бактерії роду Echerichia до 41,7 %, 

бактерій роду Salmonella – до 16,7 %, бактерій виду Staphуlococcus aureus – 

до 33,3 %, а за температури 0–(−1) ºС у холодильній камері із змивів об’єктів, 
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а також ножів і рук працівників − бактерії роду Echerichia – до 50,0 %, 

бактерій роду Salmonella – до 12,5 %, бактерій виду Staphуlococcus aureus – 

до 29,7 %.  

За температури −6–(−8) ºС у холодильній камері супермаркету із змивів 

об’єктів, ножів і рук працівників були виділені бактерії роду Echerichia – до 

16,7 %, бактерії роду Salmonella – до 12,5%, бактерії виду Staphуlococcus 

aureus – до 8,3 %, а за температури 4±2 ºС у холодильній камері із змивів 

об’єктів, а також ножів і рук працівників − бактерії роду Echerichia – до 

50,0 %, бактерій роду Salmonella – до 16,7 %, бактерії роду Staphуlococcus 

aureus – до 20,8 %.  

За температури від -12 ºС у холодильній камері на оптовій базі із змивів 

об’єктів та рук працівників були виділені бактерії роду Echerichia – до 12,5%, 

бактерії роду Staphуlococcus aureus – до 4,2 %, а за температури −2–(−3) ºС у 

холодильній камері із змивів об’єктів та рук працівників − бактерії роду 

Echerichia – до 20,8 %, бактерії виду Staphуlococcus aureus – до 8,3 % (із 

підлоги і стін). Бактерій роду Salmonella не було виявлено. 

За температури від −12 ºС у холодильній камері на потужності з 

виробництва м’яса забійних тварин із змивів об’єктів та рук працівників були 

виділені бактерії роду Echerichia – до 12,5 %, бактерій роду Salmonella та 

Staphуlococcus aureus не було виявлено; за температури −2–(−3) ºС у 

холодильній камері із змивів об’єктів та рук працівників − бактерії роду 

Echerichia – до 16,7 %, бактерії роду Staphуlococcus aureus – до 12,5 % (із 

підлоги і стін). Бактерій роду Salmonella не було виявлено. Бактерії роду 

Listeria monocytogenes із змивів об’єктів у холодильних камер потужностей з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин, ножах і руках працівників не 

було виявлено. 

За результатами досліджень підтверджено неналежний санітарно-

гігієнічний стан холодильних камер та інших об’єктів агропродовольчого 

ринку, супермаркету необхідно здійснювати ретельне прибирання, а також 

вимушений і повторний контроль якості дезінфекції інспекторами 
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ветеринарної медицини. Тому що це може призвести до обсіменіння м’яса 

забійних тварин бактеріями родів Echerichia, Salmonella та виду 

Staphуlococcus aureus, яке зберігається в холодильних камерах. Автор 

Ішакова О.І. [151] стверджує, що значна частота виділених тест-культур на 

м’ясопереробній потужності припадала на ешеріхії (30 % на тару, 25 % на 

підлогу, 16,75 % інструменти, 15 % на нижню частину стіни), стафілококи 

(70 % на тарі, 66,7 % на підлогу, 50 % на інструментах). 

Було встановлено бактеріальне забруднення м’яса забійних тварин в 

його кінцевий нормативний термін зберігання на потужностях з виробництва 

та обігу під час зберігання та реалізації в холодильних камерах за різних 

температур та відносної вологості повітря (табл. 3.49). 

Таблиця 3.49 

Вміст МАФАнМ на поверхні м’яса забійних тварин, що зберігалося у 

холодильних камерах потужностей різних типів, КУО/см2, M±m, n=9 

Вид м’яса забійних 

тварин 

Вміст МАФАнМ, КУО/г за зберігання м’яса забійних тварин на 

різних типах потужностях 

1 2 3 

Холодильні камери на потужностях з виробництва м’яса забійних тварин  

Температура і 

відносна вологість 

за температури −12 ºС та 

відносної вологості 95 % 

температури −2–(−3) ºС та 

відносної вологості 90 % на 20 

добу 

Яловичина1 (2,56±0,18) ×102 (3,11±0,20) ×102* 

Свинина2 (2,69±0,14) ×102 (3,48±0,12) ×102*** 

Баранина3 (1,85±0,17) ×102 (2,51±0,19) ×102** 

Козлятина3 (1,77±0,16) ×102 (2,63±0,17) ×102*** 

Холодильні камери на оптових базах за зберігання м’яса забійних тварин 

Температура і 

відносна вологість 

за температури −12 ºС та 

відносної вологості 95 % 

температури −2–(−3) ºС та 

відносної вологості 90 % 

Яловичина1 (2,73±0,23) ×102 (2,86±0,13) ×102 

Свинина2 (2,44±0,21) ×102 (3,07±0,17) ×102* 

Баранина3 (2,51±0,18) ×102 (3,31±0,19) ×102** 

Козлятина3 (2,13±0,12) ×102 (2,75±0,16) ×102 



276 
 

Продовження таблиці 3.49 

1 2 3 

Холодильні камери у супермаркетах за реалізації м’яса забійних тварин  

Температура і 

відносна вологість 

за температури −6–(−8) ºС та 

відносної вологості 85 % на 

20 добу 

за температури 4±2 ºС та 

відносної вологості 82 % на 2 

добу 

Яловичина (0,83±0,14) ×103 (1,15±0,22) ×103 

Свинина (0,74±0,11) ×103 (1,32±0,18) ×103** 

Баранина (0,65±0,09) ×103 (1,09±0,20) ×103* 

Козлятина (0,98±0,15) ×103 (1,18±0,12) ×103 

Холодильні камери/приміщення на агропродовольчих ринках за реалізації м’яса забійних 

тварин 

Температура і 

відносна вологість 

за температури 0–(−1) ºС та 

відносної вологості 85 % на 

16 добу 

за температури 0−6 ºС та 

відносної вологості 88 % на 2 

добу 

Яловичина (1,22±0,23) ×103 (2,26±0,21) ×103*** 

Свинина (1,42±0,18) ×103 (2,81±0,19) ×103*** 

Баранина (1,19±0,20) ×103 (2,18±0,22) ×103** 

Козлятина (1,08±0,18) ×103 (1,97±0,17) ×103*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 з показниками МАФАнМ за 

температур: −12 ºС; −6–(-8) ºС; 0–(−1) ºС. Зберігання м’яса за температури −12°С:                  

1 – яловичини на 8 місяць; 2 – свинини на 3 місяць; 3 – баранини, козлятини на 6 місяць. 

 

За даними таблиці 3.49 встановлено, що за температури −2–(−3) ºС у 

холодильній камері за відносної вологості 90 % на потужності з виробництва 

м’яса на 20 добу зберігання вміст МАФАнМ на поверхні м’яса забійних 

тварин був достовірно вищим: у свинині – у 1,29 рази (р≤0,001), у баранині – 

у 1,36 рази (р≤0,001), у козлятині – у 1,46 рази (р≤0,001), а у яловичині 

спостерігалася низька вірогідність – у 1,21 рази більше (р≤0,05) порівняно до 

показників у м’ясі забійних тварин, що зберігалося у холодильній камері за 

температури −12 ºС та відносної вологості 95 % (яловичини – на 8 міс, 

свинини – на 3 міс, баранини і козлятини – на 6 міс). 
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За температури −2–(−3) ºС у холодильній камері за відносної вологості 

90 % на оптовій базі на 20 добу зберігання м’яса забійних тварин вміст 

МАФАнМ також був дещо вищим порівняно до показників у м’ясі за 

зберігання в холодильній камері за температури −12 ºС та відносної вологості 

95 %: у яловичині на 8 місяць – у 1,05 рази, у свинині на 3 місяць – у 1,26 

рази (р≤0,05), у баранині на 6 місяць – у 1,32 рази (р≤0,01), у козлятині на 6 

місяць – у 1,29 рази. 

За температури 4±2 ºС у холодильній камері за відносної вологості 82 % 

у супермаркеті на 2 добу реалізації вміст МАФАнМ на поверхні м’яса 

забійних тварин був значно більшим: у яловичині – у 1,39 рази, у свинині – у 

1,78 рази (р≤0,01), у баранині – у 1,68 рази (р≤0,05) та у козлятині – у 1,20 

рази порівняно до показників у м’ясі за реалізації в супермаркеті із 

холодильної камери за температури −6–(−8) ºС та відносної вологості 85 % на 

20 добу. 

За температури 0−6 ºС у холодильній камері/приміщенні за відносної 

вологості 88 % на агропродовольчому ринку на 2 добу реалізації м’яса 

забійних тварин вміст МАФАнМ був достовірно вищим: у яловичині – у 1,85 

рази (р≤0,001), у свинині – у 1,98 рази (р≤0,001), у баранині – у 1,82 рази 

(р≤0,01) та у козлятині – у 1,82 рази (р≤0,001) порівняно до показників у 

м’ясі за реалізації на агропродовольчому ринку із холодильної камери за 

температури 0–(−1) ºС та відносної вологості 85 % на 16 добу. 

Автори стверджують, що санітарно-гігієнічний стан повітря в 

холодильних камерах на потужностях з виробництва і переробки м’яса за 

зберігання має безпосередній вплив на терміни зберігання м’яса забійних 

тварин, його безпечність при наступній реалізації, а також виготовлення з 

нього харчових продуктів [283]. Автором Салатою В.З. [235] було 

встановлено, що за зберігання яловичини за температури −12 ºС 

інтенсивність загибелі психротрофної мікрофлори нижча, порівняно з 

температурою зберігання −20–(−25) ºС, а також відмічено, що із яловичини із 

значним мікробним обсіянням виділяли БГКП і плісеневі гриби. 
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 Необхідно відмітити, що безпечність та якість м’яса забійних тварин в 

значній мірі залежить від умов їх зберігання, тобто санітарно-гігієнічного 

стану холодильних камер і об’єктів потужностей з їх виробництва та обігу 

(зберігання і реалізації). Одним із етіологічних факторів мікробного псування 

харчових продуктів при холодильному зберіганні являються плісеневі гриби, 

особливо за температури в холодильниках за температури від 5 ºС до –9 ºС. 

Ріст плісняви призупиняється або сповільнюється за температури −4–(−9) ºС, 

але окремі види плісеневих грибів, наприклад кладоспоріум та тамнідіум 

можуть розвиватися за цих температур, при цьому викликаючи зниження 

якості та псування харчової продукції; у холодильних камерах за 

температури нижче вказаної плісеневі гриби не розвиваються [325].  

Проте необхідно зазначити, що санітарно-мікробіологічна якість 

дезінфекції холодильних камер потужностей виробництва та обігу 

вважається задовільною за умов: якщо проби змивів та відбитків з об’єктів 

площею не менше 20 м2 (столів, стін, поличок, інструментів тощо) за 

санітарно-показовими показниками (МАФАнМ, колі-титр) мають 

позитивних результатів не більше 10% від усіх досліджених проб за умови 

відсутності умовно-патогенних та патогенних мікроорганізмів в усіх 

дослідних пробах; при вимушеному та повторному контролі якості 

дезінфекції – повне стовідсоткове дотримання максимально допустимих 

рівнів мікроорганізмів. 

Керуючись Регламентом ЄС №2073/2005 [234] було встановлено 

мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів на стадії після 

обробки туш тварин перед закладанням на заморожування у холодильні 

камери на потужностях з виробництва м’яса забійних тварин (табл. 3.50). 
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Таблиця 3.50 

Мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів м’яса забійних 

тварин перед закладкою на холодильне зберігання/реалізацію, КУО/см2,  

M±m, n=9 

М’ясо забійних 

тварин 

Кількість колоній 

аеробних 

мікроорганізмів 

Еnterobacteriaceae Salmonella 

Денний середній логарифм, КУО/см2 

m M m M m M 

Холодильні камери на потужностях з виробництва м’яса забійних тварин  

за температури −12 ºС та −2–(−3) ºС  

Яловичина 2,6 4,6 1,1 1,9 − − 

Свинина 3,1 2,5 1,6 2,9 − − 

Баранина 2,4 4,1 1,2 2,0 − − 

Козлятина 2,5 3,9 1,3 1,8 − − 

Холодильні камери на оптових базах з виробництва м’яса забійних тварин  

за температури −12 ºС та −2–(−3) ºС 

Яловичина 2,7 4,2 1,2 2,0 − − 

Свинина 2,8 4,4 1,7 2,7 − − 

Баранина 3,2 3,4 1,1 1,3 − − 

Козлятина 3,1 4,2 1,4 1,4 − − 

Холодильні камери у супермаркетах за реалізації м’яса забійних тварин за  

за температури −6–(−8) ºС/ за температури 4±2 ºС 

Яловичина 2,8/3,7 4,1/5,2 1,0/1,6 2,5/2,7 − − 

Свинина 3,1/3,9 2,5/5,4 1,6/1,9 2,6/3,4 − − 

Баранина 2,4/3,6 4,1/5,5 1,2/1,7 2,7/2,8 − − 

Козлятина 2,5/3,7 3,9/5,1 1,3/2,0 2,7/2,5 − − 

Холодильні камери/приміщення на агропродовольчих ринках за реалізації м’яса забійних 

тварин за температури 0−(−1) ºС/ за температури 0−6 ºС 

Яловичина 3,2/4,4 5,0/5,4 1,1/1,5 2,8/3,5 − − 

Свинина 4,0/4,1 4,9/5,1 1,6/2,3 2,5/3,7 − − 

Баранина 2,4/3,7 4,7/5,3 1,2/1,7 2,5/3,3 − − 

Козлятина 2,5/3,8 4,9/5,2 1,3/1,8 2,6/3,6 − − 
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Аналізуючи табл. 3.50, необхідно зазначити, що денний логарифм по 

кількості колоній аеробних мікроорганізмів та Еnterobacteriaceae у тушах 

яловичини, свинини, баранини, козлятини при реалізації у супермаркетах за 

температури 4±2 ºС та на агропродовольчих ринках за температури 0−6 ºС 

перевищував встановлені нормативи в Регламенті ЄС №2073 порівняно з 

показниками на потужностях з виробництва та зберігання, а саме відповідно: 

за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів у м’ясі забійних тварин від 

m=3,6 log КУО/см2 до m=3,9 log КУО/см2 та від М=5,1 КУО/см2 до М=5,5 

КУО/см2 (у супермаркетах) та від m=3,7 log КУО/см2 до m=4,4 log КУО/см2 та 

від М=5,1 КУО/см2 до М=5,4 КУО/см2 (на агропродовольчих ринках); 

Еnterobacteriaceae у м’ясі забійних тварин від m=1,6 log КУО/см2 до m=2,0 

log КУО/см2 та від М=2,5 КУО/см2 до М=3,4 КУО/см2 (у супермаркетах) та 

від m=1,5 log КУО/см2 до m=2,3 log КУО/см2 та від М=3,3 КУО/см2 до М=3,7 

КУО/см2 (на агропродовольчих ринках). Мікробіологічний критерій гігієни 

технологічних процесів за Salmonella у всіх видів м’яса були відсутні у 

місцях відбору проби для кожної туші. 

Результати досліджень щодо впливу температури на санітарно-

гігієнічний стан холодильних камер та об’єктів за зберігання м’яса забійних 

тварин на потужностях з їх виробництва і обігу, встановлення  

бактеріального забруднення м’яса забійних тварин, а також розроблення 

мікробіологічних критеріїв гігієни технологічних процесів на стадії після 

обробки туш тварин перед закладанням на холодильне зберігання/реалізацію 

були опубліковані в науковій статті [46].  

 

 3.8. Ідентифікація м’яса забійних тварин за встановлення видової 

належності, вікової відповідності, фальсифікації та придатності до 

споживання при застосуванні експресних методик 

 

Розроблені та запатентовані експресні методики щодо ідентифікації 

м’яса забійних тварин (яловичини, свинини, баранини, козлятини) можуть 
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бути використані для встановлення якості та безпечності на усьому 

харчовому ланцюзі під час отримання м’ясної сировини, виробництва м’яса 

та м’ясних продуктів, транспортування, зберігання й реалізації у виробничих 

лабораторіях на потужностях з переробки м’яса забійних тварин, у відділах 

ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих ринках та 

потужностях із зберігання (оптові бази, холодильники, холодокомбінати) та 

реалізації (супермаркети, магазини, заклади ресторанного бізнесу) м’яса 

забійних тварин, у регіональних лабораторіях ветеринарної медицини. 

Запропоновані розроблені методики достовірні, експресні, зручні в 

проведенні, не вимагають витрат на реактиви, не потребують 

дороговартістного обладнання і можуть використовуватися в комплексі з 

іншими методами щодо здійснення ідентифікації за встановлення видової 

належності, вікової відповідності, фальсифікації та придатності до 

споживання м’яса забійних тварин [90]. 

 

3.8.1. Ідентифікація м’яса забійних тварин за експресними 

методиками 

М’ясо забійних тварин за органолептичними, біохімічними 

показниками відповідало свіжому ступеню та було отримане від здорових 

тварин. За органолептичною оцінкою яловичина, отримана від тварин віком 

24–36 міс, була темно-червоного кольру з малиновим відтінком, телятина, 

отриана від тварин віком 6–8 міс, – рожево-молочного кольору; свинина, 

отримана від тварин віком 12–14 міс, – рожево-червоного кольору, свинина, 

отримана від тварин віком 8–10 міс, – світло-рожевого кольору; баранина, 

отримана від тварин віком 14 міс, – коричнево-червоного кольору, віком 12 

міс – червоного, віком 10 міс – рожево-червоного кольору; козлятина, 

отримана від тварин віком 12 міс, – світло-червоного кольору, віком 10 міс – 

рожево-червоного, віком 8 міс – світло-рожевого. Запах м’яса забійних 

тварин був приємним, властивий даному виду тварин, без стороннього 

запаху, без ослизнення, консистенція пружна. За якістю бульйону (запах 
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приємний, специфічний для даного виду тварин, сторонніх запахів не 

встановлено; бульйон прозорий, без помутніння та осаду) м’ясо забійних 

тварин всіх видів відповідало свіжому ступеню. 

Були проведені дослідження щодо ідентифікації м’яса забійних тварин 

за інтенсивністю забарвлення кольору яловичини, свинини, баранини, 

козлятини, отриманих від різних вікових груп, шляхом вимірювання 

оптичної густини на фотометрі фотоелектричному в пробі м’язової тканини, 

що забезпечить достовірність результатів за встановлення ідентифікації м’яса 

забійних тварин. Для проведення досліджень використовували нарізану 

м’язову тканину з найдовшого м’яза спини розміром: шириною 1,5–1,8 см, 

висотою 3,1–3,3 см, товщиною 0,2–0,4 см, яку поміщали у кювет з товщиною 

поглинаючого світла 1,0 см. Потім вимірювали інтенсивність забарвлення 

м’язової тканини на фотометрі фотоелектричному за довжини хвилі 520–525 

нм (зелений світофільтр). У якості контрольної проби використовували 

дистильовану воду. 

Нашими дослідженнями було встановлено інтенсивність кольору 

яловичини та свинини, отриманих від різних вікових груп тварин 

фотометричним методом (табл. 3.51). 

Таблиця 3.51 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору яловичини та 

свинини у Белах, М±m, n=48 

 

М’ясо забійних тварин 

Показники оптичної 

густини кольору, Б 

Яловичина, отримана від тварин віком 24–36 міс, n=14 2,468 ± 0,012 

Телятина, отримана від тварин віком 6–8 міс, n=12 2,186 ± 0,023*** 

Свинина, отримана від тварин віком 12–14 міс, n=10 2,123± 0,015*** 

Свинина, отримана від тварин віком 8–10 міс, n=12 1,871± 0,019 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно з яловичиною та свининою, отриманою 

від тварин віком 8–10 міс. 
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 Дані таблиці 3.51 свідчать про те, що показники оптичної густини за 

інтенсивністю кольору телятини, отриманої від тварин віком 6–8 міс, були 

достовірними – у 1,13 рази менше (р≤0,001) порівняно з оптичними 

показниками яловичини, отриманої від тварин віком 24–36 міс; а свинини, 

отриманої від тварин віком 12–14 міс також були достовірними більшими – у 

1,14 рази (р≤0,001) порівняно з оптичними показниками свинини, отриманої 

від тварин 8–10 міс. 

 Достовірність показників оптичної густини за вимірювання 

інтенсивності кольору м’язової тканини яловичини та свинини за 

розробленим експресним методом становила 99,0 % до загальної кількості 

досліджуваних проб. На даний експресний метод отримано Патенти України 

на корисну модель за 24795, 2007 р. [51], 41853, 2009 р. [54]. 

 Нашими дослідженнями було встановлено інтенсивність кольору 

баранини, отриманої від різних вікових груп тварин, фотометричним 

методом. Результати наведені у таблиці 3.52. 

Таблиця 3.52 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору баранини, у 

Белах, М±m, n=34 

 

М’ясо забійних тварин 

Показники оптичної 

густини інтенсивності 

кольору, Б 

Баранина, отримана від тварин віком 10 міс, n=12 2,257 ± 0,064 

Баранина, отримана від тварин віком 12 міс, n=14 3,742± 0,118*** 

Баранина, отримана від тварин віком 14 міс, n=8 4,061± 0,124*** 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно з бараниною, отриманою від тварин 

віком 10 міс. 

 

 Дані таблиці 3.52 свідчать про те, що показники оптичної густини за 

інтенсивністю кольору баранини, отриманої від тварин 14 міс та 12 міс були 
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достовірно більшими, відповідно – у 1,80 (р≤0,001) та 1,66 рази (р≤0,001) 

порівняно з показниками баранини, отриманої від тварин віком 10 міс. 

 Достовірність показників оптичної густини інтенсивності кольору 

баранини, отриманої від різних вікових груп тварин становила 99,4 % до 

загальної кількості досліджуваних проб. На даний метод отримано Патент 

України на корисну модель 68083, 2012 р. [59]. 

 Нашими дослідженнями було встановлено інтенсивність кольору 

козлятини, отриманої від різних вікових груп тварин, фотометричним 

методом. Результати наведені у таблиці 3.53.  

Таблиця 3.53 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору козлятини, у 

Белах, М±m, n=23 

М’ясо забійних тварин Показники оптичної 

густини інтенсивності 

кольору, Б 

Козлятина, отримана від тварин віком 8 міс, n=10 2,249 ± 0,034 

Козлятина, отримана від тварин віком 10 міс, n=6 2,578± 0,019*** 

Козлятина, отримана від тварин віком 12 міс, n=7 2,635± 0,021*** 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно з козлятиною, отриманою від тварин 

віком 8 міс. 

 

 Дані таблиці 3.53 свідчать про те, що показники оптичної густини за 

інтенсивністю кольору козлятини, отриманої від тварин 12 міс та 10 міс, були 

достовірними, відповідно – у 1,17 (р≤0,001) та 1,15 рази більше (р≤0,001) 

порівняно з показниками козлятини, отриманої від тварин віком 8 міс. 

Достовірність показників оптичної густини інтенсивності кольору 

козлятини становила 99,6 % до загальної кількості досліджуваних проб. На 

даний метод отримано Патент України на корисну модель 68084, 2012 р. [60]. 

 Дані методики використовуються для встановлення якості та 

безпечності, а також видової належності та вікової відповідності м’яса 
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забійних тварин на усьому харчовому ланцюзі від виробництва, зберігання до 

реалізації. 

Розроблені експресні методики мають перевагу перед існуючими 

методами ідентифікації м’яса забійних тварин в тому, що результати мають 

конкретне, достовірне кількісне значення, корелюють з органолептичними 

показиками м’яса забійних тварин. Експозиція проведення розроблених 

експресних методик складала 10–15 хв. 

Були проведені випробування щодо ідентифікації м’яса забійних 

тварин за вмістом пігментів фотометричним методом, в основу якого було 

покладено завдання – вдосконалити визначення загального вмісту пігментів у 

м’ясі забійних тварин шляхом вимірювання оптичної густини за 

інтенсивності забарвлення профільтрованої суміші, отриманої внаслідок 

гомогенізації проб м’язів ацетоном та концентрованою хлорводневою 

кислотою, на фотометрі фотоелектричному, що забезпечувало достовірність 

результатів при ідентифікації м’яса різних видів тварин [93]. 

Для проведення досліджень використовували зразок м’яса забійних 

тварин у кількості 5,0–5,1 г, що подрібнювали на електром’ясорубці, потім 

поміщали у колбу ємністю 50 см3, заливали ацетоном в кількості 10,0–10,1 

см3 і гомогенізували протягом 2,0–2,1 хвилин. Потім в колбу добавляли 1,0–

1,1 см3 концентрованої хлорводневої кислоти, колбу струшували 2–3 рази, 

закривали щільно гумовим корком і витримували у темному місці протягом 

30–40 хвилин, періодично перемішуючи суміш 3–4 рази. Після цього суміш 

фільтрували через паперовий фільтр в мірну колбу ємністю 25 см3, а осад 

промивали розчином хлорацетону (СН3СОСН2Сl) з масовою часткою 80 % 

(до 80 см3 ацетону додавали 18 см3 дистильованої води і 2 см3 

концентрованої хлорводневої кислоти), доводячи об’єм в мірній колбі до 

мітки дистильованою водою. Потім швидко вимірювали інтенсивність 

забарвлення на фотометрі фотоелектричному за довжині хвилі 540–545 нм 

(зелений світофільтр) в кюветі з товщиною поглинаючого світла 2,0 см. У 

якості контрольної проби використовували хлорацетон.  
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Результати досліджень представлені у таблиці 3.54. 

Таблиця 3.54 

Показники оптичної густини за загальним вмістом пігментів у м’ясі 

забійних тварин, у Белах, М±m, n=110 

 

М’ясо забійних тварин 

Показники оптичної 

густини загального 

вмісту пігментів, Б 

Яловичина, отримана від тварин віком 24–36 міс, n=14 1,893 ±0,043 

Телятина, отримана від тварин віком 6–8 міс, n=12 0,961 ± 0,022*** 

Свинина, отримана від тварин віком 12–14 міс, n=10 1,275 ± 0,025 

Свинина, отримана від тварин віком 8–10 міс, n=12 0,872± 0,019*** 

Баранина, отримана від тварин віком 10 міс, n=12 1,245 ± 0,035 

Баранина, отримана від тварин віком 12 міс, n=14 1,432± 0,041** 

Баранина, отримана від тварин віком 14 міс, n=8 1,625± 0,031*** 

Козлятина, отримана від тварин віком 8 міс, n=10 0,968 ± 0,015 

Козлятина, отримана від тварин віком 10 міс, n=6 1,076± 0,038* 

Козлятина, отримана від тварин віком 12 міс, n=7 1,143± 0,034*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 

  

 Дані таблиці 3.54 свідчать про те, що показники оптичної густини за 

загальним вмістом пігментів у телятині були достовірними – у 1,97 рази 

менше (р≤0,001) порівняно з показниками яловичини; а у свинини, отриманої 

від тварин віком 8–10 міс показники оптичної густини також були 

достовірними – у 1,46 рази менше (р≤0,001) порівняно з показниками 

свинини, отриманої від тварин 12–14 міс. Показники оптичної густини за 

загальним вмістом пігментів у баранині, отриманої від тварин 14 міс та 12 

міс були вірогідними, відповідно – у 1,31 (р≤0,01) та 1,15 рази (р≤0,001) 

більше порівняно з показниками баранини, отриманої від тварин віком 10 

міс. А показники оптичної густини за загальним вмістом пігментів у 

козлятині, отриманої від тварин 12 міс та 10 міс були достовірними, 
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відповідно – у 1,18 (р≤0,001) та 1,11 рази (р≤0,05) більше порівняно з 

показниками козлятини, отриманої від тварин віком 8 міс. 

 Достовірність показників оптичної густини за загальним вмістом 

пігментів у яловичині, отриманої від різних вікових груп тварин, становили 

98,5 %, свинині – 98,8 %, баранині – 99,0 % і козлятині – 99,6 % до загальної 

кількості досліджуаних проб. 

 Крім того, слід зазначити, що розроблений експреcний метод є простим 

у виконанні, а його результати дають конкретні кількісні показники за 

оптичною густиною загального вмісту пігментів у м’ясі забійних тварин, 

отриманого від різних вікових груп. Експозиція проведення методики 

складала 50–60 хв. На даний метод отримано Патенти України на корисну 

модель 24794, 2007 р. [50], 41852, 2009 р. [53], 68085, 2012 р. [57], 68086, 2012 

р. [58]. 

Дослідженнями було ідентифіковано м’ясо забійних тварин за вмістом 

еластину шляхом виділення хімічно резистентного еластину від інших 

компонентів м’яса в результаті подрібнення й гомогенізації дистильованою 

водою наважки м’яса та поступовою обробкою етиловим спиртом, ацетоном, 

хлорводневою кислотою за використання водяної бані та сушильної шафи.  

Для проведення досліджень використовували подрібнений зразок м’яса 

у кількості 20,0–20,2 г, який гомогенізували у 100,0–120,0 см3 дистильованої 

води упродовж 10–11 хв у гомогенізаторі за 8–14 тис. об/хв., потім 

отриманий гомогенізат кількісно переносили у центрифужну склянку 

об’ємом 250 см3 і центрифугували упродовж 10–15 хв зі швидкістю 2500 

об/хв. Потім промивали осад двічі у дистильованій воді та двічі промивали і 

центрифугували зі 150,0–150,5 см3 етилового спирту з масовою 

концентрацією 100 % і двічі обробляли ацетоном у кількості 150,0–150,5 см3, 

потім підігрівали осад у центрифужній склянці на водяній бані упродовж 5–8 

хв та підсушували у сушильній шафі за температури 60 ºС упродовж 15–17 

хв, додаючи до осаду 130,0–130,5 см3 розчину натрію гідроксиду з масовою 

концентрацією 0,1 моль/дм3 і знову занурювали у водяну баню за 
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температури 80 ºС на 10–20 хв, потім охолоджували та центрифугували 

упродовж 15–20 хв зі швидкістю 2500 об/хв, потім осад обробляли розчином 

хлорводневої кислоти з масовою концентрацією 0,01 моль/дм3, потім двічі 

промивали дистильованою водою і етиловим спиртом з масовою 

концентрацією 100 %, переносячи осад у бюкс і висушували його у 

сушильній шафі за температури 100 ºС упродовж 15–17 хв і зважували осад з 

послідуючим вирахуванням еластину за формулою у відсотках (%): 

Х=
(𝑎−б)·100

в
 

де, а – вага бюкси із висушеним осадом, г; б – вага пустої бюкси, г; в – 

наважка м’яса, г; 100 – переведення у %. 

 Результати досліджень за вмістом еластину в м’ясі забійних тварин 

наведені у таблиці 3.55.  

Таблиця 3.55 

Вміст еластину в м’ясі забійних тварин, М±m, n=29 

 

М’ясо забійних тварин 

 

Показники вмісту 

еластину за розробленим 

методом, % 

Нормативи згідно 

чинних стандартів, % 

Яловичина, n=8 2,12 ± 0,04*** 0,2–3,0 

(1,60±0,01) Свинина, n=8 0,82 ± 0,05*** 

Баранина, n=6 1,75± 0,04*** 

Козлятина, n=7 1,92± 0,03*** 

Примітка. *** – р≤0,001 порівняно з нормативним показником. 

 

Проведеними дослідженнями (табл. 3.55) визначено, що вміст еластину 

у м’ясі забійних тварин був в межах норми середнього значення – 1,60±0,01%. 

Найбільший вміст еластину був у яловичині – 2,12±0,04 %, що у 1,33 рази 

(р≤0,001) достовірно більше відносно нормативного показника, у козлятині – 

1,92±0,03 % що у 1,20 рази (р≤0,001) достовірно більше відносно 

нормативного показника та у баранині – 1,75±0,04 %, що у 1,09 рази (р≤0,001) 
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достовірно більше до нормативного показника. А у свинині цей показник був 

достовірно найнижчим і становив 0,82±0,05 %, що у 1,95 рази (р≤0,001) менше 

відносно нормативного показника. 

Достовірність показників за вмістом еластину в м’ясі забійних тварин за 

розробленим методом становила 98,9 % до загальної кількості досліджуваних 

проб. На даний експресний метод отримано Патент України на корисну 

модель 68834, 2012 р. [56]. 

Запропоновані розроблені експресні методи достовірні, ефективні, 

економні щодо приготування реактивів, зручні в проведенні і можуть 

використовуватися в комплексі поряд з іншими методами ідентифікації м’яса 

забійних тварин – яловичини, свинини, баранини і козлятини. Отже неохідно 

розробляти альтернативні методи визначення якості без затрат часу та 

реактивів [275]. Автентичності м’яса наразі приділяється значна увага в 

багатоетапному харовому ланцюзі від виробництва тварин на фермі до 

споживання кінцевого харчового продукту споживачами. Набір методів 

повинен включати аналіз елементарних та молекулярних складових м’яса, в 

тому числі і хімічному складу [298]. 

 Споживач значно вибагливий до якісних показників м’яса. Окрім того, 

за проведення дослідження враховували органолептичні показники – колір, 

запах, консистенцію, якість бульйону, які корелювали із вище вказаними 

якісними показниками. Отже, розроблені експресні методи визначення, 

інтенсивності кольору м’яса, загального вмісту пігментів, вмісту еластину 

можна застосовувати за ветеринарно-санітарного інспектування м’яса 

забійних тварин – яловичини, свинини, баранини і козлятини для 

підтвердження їх якості та безпечності, а також видової належності та вікової 

відповідності. 

 Розроблені експресні методи визначення інтенсивності кольору, 

загального вмісту пігментів фотометричними методами, вмісту еластину в 

яловичині, свинині, баранині і козлятині, отриманих від різних вікових груп 

тварин пропонуються нами ветеринарним інспекторам для ідентифікація 
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даних видів м’яса поряд з іншими методами визначення його якості та 

безпечності на потужностях з виробництва та обігу. 

Результати досліджень щодо ідентифікації м’яса забійних тварин 

(яловичини, свинини, баранини, козлятини) за інтенсивністю кольору, 

загальним вмістом пігментів фотометричними методами та вмістом еластину 

при застосуванні експресних методик були oпубліковані у науковій статті 

[44].  

3.8.2. Ідентифікація м’яса забійних тварин за показниками якості 

та безпечності  

 

Серед видів м’яса забійних тварин одними із провідних місць за рівнем 

споживання посідають яловичина, свинина, баранина, козлятина, що 

отримані лише від здорових, вгодованих тварин, забитих із дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог. Ця м’ясна сировина виробляється не тільки для 

внутрішнього ринку України, але й для експорту, тому і потребує 

ідентифікації за органолептичними та мікробіологічними показниками [199]. 

За органолептичними показниками свіжа яловичина, свинина, баранина, 

козлятина були: поверхня туш вкрита кірочкою підсихання від рожевого у 

свинини та козлятини кольору та у яловичини та баранини блідо-червоного 

кольору, жир м’який, частково забарвлений в яскраво-червоний колір; м’язи на 

розрізі злегка вологі, на фільтрувальному папері залишають незначну пляму; 

колір характерний для м’яса певного виду тварин: яловичина – від світло- до 

темно-червоного, свинина – від світло-рожевого до червоного, баранина – від 

червоного до червоно-вишневого, козлятина від світло-рожевого до світло-

червоного; консистенція: на розтині м’ясо всіх видів тварин щільне, пружне, 

при натисканні шпателем ямка виповнюється відразу; запах: специфічний, 

властивий кожному виду свіжого м’яса; стан жиру: яловичий білий з 

жовтуватим відтінком або жовтий, консистенція тверда, при натискуванні 

крихка; свинячий – від білого до блідо-рожевого, м’який, еластичний; 

баранячий та козлячий – білий, щільний; запах жиру специфічний для даного 
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виду тварин, без запаху осалювання та прогіркання; сухожилля у всіх видів 

тварин пружні, щільні, поверхня суглобів гладка, блискуча; кістковий мозок у 

всіх видів тварин заповнює всю порожнину трубчастих кісток, твердий, 

жовтого кольору, має фарфоровий блиск; аромат бульйону за проби варіння 

м’яса усіх видів тварин приємний, ароматний, властивий для кожного виду 

тварин, бульйон прозорий, жир на поверхні у вигляді великих крапель. 

Санітарно-мікробіологічні дослідження у ветеринарно-санітарній 

експертизі м’яса забійних тварин мають важливе значення, оскільки дають 

змогу охарактеризувати якісний та кількісний склад мікрофлори.  

У таблиці 3.56 представлено показники за кількістю МАФАнМ в м’ясі 

забійних тварин. 

Таблиця 3.56 

Мікробіологічні показники м’яса забійних тварин, М±m, n=68 

Види м’яса забійних 

тварин 

Кількість проб 

м’язової 

тканини 

Кількість мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів (КМАФАнМ), 

КУО/г 

Яловичина 22 (3,32×10)±1,14 

Свинина 24 (2,12×10)±1,54 

Баранина 14 (4,22×10)±2,62 

Козлятина 8 (3,16×10)±1,83 

 

Із даних таблиці 3.56 видно, що найбільше бактеріальне обсіменіння 

було встановлено у баранині – (4,22×10)±2,62 КУО/г, що у 1,3 рази більше 

порівняно до показників у яловичині та козлятині, а також у 1,9 раза більше 

порівняно до показників у свинині. Але цей показник МАФАнМ для всіх 

видів м’яса забійних тварин відповідав нормативам (вміст МАФАнМ у 

охолодженому м’ясі у відрубах – не більше 1,0×103 КУО/г; а у парному 

свіжому м’ясі – 10 КУО/г). Сульфітредукуючих клостридій та патогенних 
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мікроорганізмів, у тому числі сальмонел, лістерій, коагулазопозитивних 

стафілококів та колі-формних бактерій не виявлено. 

Отже, важливим завданням спеціалістів ветеринарної медицини, що 

здійснюють ветеринарно-санітарну оцінку м’яса забійних тварин, є 

забезпечення належного ветеринарно-санітарного контролю за його якістю і 

безпечністю внаслідок ідентифікації за органолептичними та 

мікробіологічними показниками. 

Результати досліджень щодо ідентифікації м’яса забійних тварин 

(яловичини, свинини, баранини, козлятини) за органолептичними та 

мікробіологічними показниками були oпубліковані у науковій статті [17].  

 

3.8.3. Застосування удосконаленого методу визначення числа 

омилення у жирах тваринного походження 

 

За органолептичними показниками жири тваринного походження: 

свинячий, яловичий, баранячий та козлячий були за запахом і смаком 

специфічні, у розплавленому вигляді прозорі, твердої консистенції. Жир 

синячий мав пастоподібну консистенцію; білий колір; температура топлення 

35,0°С; температура застигання 29 °С; коефіцієнт рефракції 1,451; кислотне 

число 1,62±0,02 мг КОН; пероксидне число 0,06 % J. Жир яловичий мав 

світло-жовтий колір; температура топлення 43,5°С; температура застигання     

32 °С; коефіцієнт рефракції 1,458; кислотне число 1,24±0,02 мг КОН; 

пероксидне число 0,06 % J. Жир баранячий та козлячий мав колір від білого до 

слабко-жовтого та світло-жовтого кольору; температура топлення 44−45 °С; 

температура застигання 32−40 °С; коефіцієнт рефракції 1,456; кислотне число 

1,40±0,02 мг КОН; пероксидне число 0,06 % J. 

Для удосконалення методу визначення числа омилення у жирах 

тваринного походження нами були проведені експериментальні дослідження. 

В основу даного винаходу було покладено завдання – вдосконалити 

спосіб визначення числа омилення в жирах тваринного походження шляхом 
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зміни кількості та концентрації реактивів при титруванні залишку калію 

гідроксиду розчином хлорводневої кислоти з масовою концентрацією         

1,0 моль/дм3 у присутності індикатору фенолфталеїну з масовою 

концентрацією 1,0 % та вирахуванням числа омилення у мг КОН (калію 

гідроксиду) за формулою, що забезпечить достовірність результатів при 

визначенні якості жирів тваринного походження за числом омилення.  

Завдання вирішувалося тим, що брали наважку жиру тваринного 

походження у кількості 2,0–2,1 г, обробляли спиртовим розчином калію 

гідроксиду у кількості 20,0–20,1 см3 з масовою концентрацією 1,0 моль/дм3 і 

прогрівали на киплячій водяній бані (100°С) упродовж 35–40 хв, потім 

додавали індикатор − спиртовий розчин фенолфталеїну з масовою 

концентрацією 1,0 % у кількості 0,2–0,3 см3 і в подальшому титрували 

розчином хлорводневої кислоти з масовою концентрацією 1,0 моль/дм3 до 

нейтралізації рожевого кольору і вираховували число омилення (Х) у мг КОН 

(калію гідроксиду) за формулою: 

    X = 
56,105·𝐹·(𝑉−𝑉₁)

𝑚
 

56,105 – маса калію гідроксиду, мг, яка еквівалентна 1,0 см3 розчину 

хлорводневої кислоти концентрації с (НСl)= 1,0 моль/дм3; F – відношення 

фактичної концентрації розчину хлорводневої кислоти концентрації с (НСl)= 

1,0 моль/дм3 до номінальної концентрації; V – об’єм розчину хлорводневої 

кислоти концентрації с (НСl)=1,0 моль/дм3, який витрачений на 

нейтралізацію контрольної проби, см3; V1 – об’єм розчину хлорводневої 

кислоти концентрації с (НСl)=1,0 моль/дм3, який витрачений на 

нейтралізацію дослідної проби, см3; m– маса наважки продукту, г. За 

результат дослідження приймають середнє арифметичне результатів двох 

паралельних визначень. 

Оцінка удосконаленого методу визначення числа омилення у жирах 

тваринного походження представлена у таблиці 3.57. 
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Таблиця 3.57 

Оцінка удосконаленого методу визначення числа омилення у жирах 

тваринного походження, n=44 

Складові методу Показники 

Проба жиру, г 

Спиртовий розчин калію гідроксиду 

кількість, см3 

 концентрація, моль/дм3 

2,0–2,1 

 

20,0–20,1 

1,0 

Температура водяної бані, °С 

Експозиція на водяній бані, хв 

99–100 

35–40 

Додавання індикатору: спиртовий розчину  

кількість, см3 

концентрація, % 

фенолфталеїну 

0,2–0,3 

1,0 

Титрування розчином хлорводневою кислотою із 

концентрація, моль/дм3 

 

1,0 

Швидкість визначення досліду, хв 45–50 

Стабільність показників за числом омилення у жирах, % 99,5 

Співвідношення результатів досліджень до показників 

йодного числа жирів, % 

 

98,8–99,1 

Співвідношення результатів досліджень до показників 

пероксидного числа жирів, % 

 

98,3–99,2 

 

Дані таблиці 3.57 свідчать, що більш достовірні дані були у порівнянні 

до методу визначення йодного числа у жирах тваринного та рослинного 

походження – у 98,8–99,1 % та до методу визначення пероксидного числа – у 

98,3–99,2 %. Також найвища стабільність показників за числом омилення у 

жирах тваринного походження становила – 99,5 % до загальної кількості 

досліджуваних проб. 

Використовуючи даний метод, ми визначали число омилення у 44 

пробах жирів тваринного походження. Результати досліджень наведені у 

таблиці 3.58. 
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Таблиця 3.58 

Показники числа омилення жирів тваринного походження, М±m, n=44 

Види жирів Кількість 

проб 

Показники числа 

омилення, мг КОН/г  

Жир свинячий 14 202,24±0,16 

Жир яловичий 12 198,12±0,14 

Жир баранячий 10 195,10±0,23 

Жир козлячий 8 197,10±0,28 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що найвище число 

омилення було у жирах тваринного походження: свинячому – 202,24±0,16 мг 

КОН/г, яловичиному – 198,12±0,14 мг КОН/г. Ці дані були стабільними та 

достовірними у 99,5 % до загальної кількості досліджуваних проб, отже ці 

показники можна використовувати при визначенні якості жирів тваринного 

походження. 

Крім того, слід зазначити, що метод є простим у виконанні, а його 

результати дають конкретні кількісні показники за числом омилення у жирах 

тваринного походження. Тому цей метод нами пропонується як кількісний 

спосіб для удосконалення визначення числа омилення у жирах тваринного 

походження поряд з іншими методами визначення їх якості (йодне число, 

пероксидне число, кислотне число, органолептика тощо 

Отже, метод має перевагу перед існуючими методами визначення 

якості жирів в тому, що результати мають конкретне, достовірне кількісне 

значення та економляться витрати реактивів на його проведення, а тому цей 

метод може використовуватися у виробничих лабораторіях потужностей з 

переробки жирових сумішей, виробництва м’яса і м’ясних продуктів, 

супермаркетах, у державних лабораторіях ветеринарної медицини та у 

лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих 

ринках для оцінки їх якості. На даний удосконалений метод отримано Патент 

України на корисну модель №81821, 2013 р. [64]. 
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Результати досліджень щодо застосування удосоконаленого методу 

визначення числа омилення у жирах тваринного походження були 

oпубліковані у науковій статті [21].  

 

 3.8.4. Визначення бактерій в м’ясі забійних тварин 

мікроструктурним методом 

 

3.8.4.1. Застосування методу мікроструктурного визначення 

бактерій у м’ясі забійних тварин  

 

Для забезпечення отримання споживачами безпечної та якісної м’ясної 

сировини необхідно розробляти нові методи щодо їх належного контролю, 

які дають змогу об’єктивно оцінити безпечність та якість м’яса забійних 

тварин за зберігання й реалізації або використання для виробництва 

м’ясопродуктів.  

Попередження та виявлення небезпечної м’ясної сировини та 

продукції, яка може мати шкідливий вплив на здоров’я споживачів, є одним 

основних завдань фахівців ветеринарної медицини, які здійснюють 

державний контроль за виробництвом безпечних харчових продуктів.  

М’ясо забійних тварин за органолептичними, біохімічними 

показниками відповідало свіжому ступеню та було отримане від здорових 

тварин. Для визначення безпечності м’яса забійних тварин був розроблений 

новий мікроструктурний метод визначення бактерій [237]. 

Суть мікроструктурного методу визначення бактерій у м’ясі забійних 

тварин та м’ясопродуктах за встановлення їх безпечності полягає у 

застосуванні заморожувального мікротому, зміни фарби та часу при 

послідовному фарбуванні зрізів м’яса у кількості 2–4 водним розчином 

тіокарміну Р з масовою концентрацією 0,2 % упродовж 10−11 хвилин, 

промивання дистильованою водою, диференціювання зрізів у суміші розчину 

етанолу з масовою концентрацією 96 % та розчині хлористоводневої кислоти 
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з масовою концентрацією 0,1 моль/дм3 (1:1), витримування зрізів у розчині 

етанолу з масовою концентрацією 70 % упродовж 2−2,5 хвилин, а потім у 

розчині етанолу з масовою концентрацією 96 % упродовж 1−1,5 хвилин та 

перенесенні у ксилол на 1−1,5 хвилин та подальшим заведенням зрізів у 

канадський бальзам та розгляданням препаратів під світловим мікроскопом і 

виявленням бактерій, що фарбуються у синій колір. 

Достовірність показників за мікроструктурним визначенням бактерій у 

м’ясі забійних тварин за встановлення їх безпечності становила – 99,9 % до 

загальної кількості досліджуваних проб.  

Для розробки методу використовували проби м’яса забійних тварин у 

кількості 50–60 г, від яких нарізали зрізи у кількості 2−4, що виготовлені на 

заморожувальному мікротомі, товщиною 10−15 мкм (мікрометрів), які 

наклеювали на предметні скельця за допомогою суміші яєчного білка і 

гліцерину у співвідношенні 1:1 і витримували упродовж 30−35 хв за 

кімнатної температури (20±2°С) і, використовуючи хімічний посуд з 

відповідними реактивами, послідовно фарбували отримані препарати: 

фарбували зрізи у водному розчині тіокарміну Р з масовою концентрацією 

0,2 % упродовж 10−11 хвилин; переносили зрізи у дистильовану воду на 

1−1,5 хвилин; диференціювали зрізи у суміші розчину етанолу з масовою 

концентрацією 96 % та розчину хлористоводневої кислотою з масовою 

концентрацією 0,1 моль/дм3 (1:1) упродовж  2−5 хвилин; зрізи переносили у 

розчин етанолу з масовою концентрацією 70 % на 2−2,5 хвилин; зрізи 

переносили у розчин етанолу з масовою концентрацією 96 % на 1,0−1,5 хв; 

зрізи переносили у ксилол на 1,0−1,5 хвилин; заводили зрізи у канадський 

бальзам: на поверхню зрізів наносили 1 краплю канадського бальзаму, зверху 

клали покривне скельце і притискали його вантажем.  

Пофарбовані препарати розглядали під світловим мікроскопом з 

об’єктивом зі збільшенням 40х і окуляром – зі збільшенням 10х. У кожному 

зрізі виявляли бактерії, що фарбувалися у синій колір, решта тканин м’яса – у 

світло-блакитний.  
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Використовуючи розроблений метод провели мікроструктурне 

визначення бактерій у м’ясі забійних тварин на 11 пробах: м’ясо яловичини – 

6 проб; м’ясо свинини – 5 проб.  

Результати досліджень наведені у таблиці 3.59. 

Таблиця 3.59 

Показники мікроструктурного виявлення бактерій у м’ясі забійних 

тварин за розробленим методом, n=11 

Вид м’яса забійних 

тварин та загальна 

кількість проб 

Мікроструктурне виявлення бактерій за інтенсивністю кольору за 

розробленим методом 

Кількість 

проб 

Наявність бактерій 

(фарбування бактерій 

у синій колір) у полі 

зору 

Кількість 

проб 

Відсутність бактерій 

Яловичина, n=6 n=2 8±2 n=4 Усі тканини зрізів 

фарбуються у світло-

блакитний колір  

Свинина, n=5 n=2 5±2 n=3 

 

Проведеними дослідженнями (табл. 3.59) встановлено, що при 

фарбуванні зрізів із м’яса забійних тварин за розробленим мікроструктурним 

методом, на пофарбованих препаратах, які розглядали під світловим 

мікроскопом з об’єктивом зі збільшенням 40х і окуляром– зі збільшенням 10х, 

виявляли бактерії зафарбовані у синій колір. За відсутності бактерій − усі 

тканини фарбуються у світло-блакитний колір. Було встановлено кількість 

бактерій у полі зору: у яловичині – 8±2 та свинині – 5±2, що вказувало на 

свіжість даних видів м’яса.  

Дані досліджень були стабільними та достовірними, отже, ці показники 

можна використовувати при оцінюванні безпечності м’яса забійних тварин. 

Крім того, слід зазначити, що результати методу дають конкретні якісні 

показники за інтенсивністю фарбування бактерій у синій колір. 

Розроблений нами метод пропонується як якісний спосіб 

мікроструктурного визначення бактерій у м’ясі забійних тварин поряд з 
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іншими методами визначення їх безпечності (виявлення бактерій групи 

кишкової палички, сальмонел, стафілококів, лістерій тощо). Метод має 

перевагу перед існуючими якісними методами визначення безпечності м’яса 

тому, що результати мають достовірні показники за інтенсивністю 

забарвлення.  

Даний розроблений метод може бути використаний для 

мікроструктурного визначення бактерій у м’ясі забійних тварин при 

встановленні їх безпечності у виробничих лабораторіях на потужностях з 

переробки, реалізації й зберіганні м’яса та м’ясопродуктів, у державних 

лабораторіях ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарно-

санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, і в подальшому їх 

вилученню з обігу, як небезпечних при перевищенні мікроорганізмів більше 

10 у полі зору.  

 Результати досліджень щодо застосування розробленого методу 

мікроструктурного визначення бактерій у м’ясі забійних тварин були 

oпубліковані у науковій статті [32]. 

 

3.8.4.2. Виявлення в м’ясі забійних тварин бактерій 

мікроструктурним розробленим методом та оцінка його безпечності  

 

Внаслідок порушення санітарно-гігієнічних вимог під час виробництва, 

зберігання й реалізації на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних 

тварин, а також недотримання температурних режимів його зберігання, 

харчові продукти псуються і можуть бути небезпечними для споживачів.  

Враховуючи вище викладене, розроблення нових експресних та 

удосконалення класичних методів виявлення бактерій в харчових продуктах, 

в тому числі і м’ясі забійних тварин є актуальним, що буде сприяти реалізації 

безпечних та якісних продуктів для споживачів, підвищить достовірність, 

об’єктивність і точність результатів лабораторних випробувань.  
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Використовуючи розроблений метод [237], ми провели 

мікроструктурне виявлення бактерій у м’ясі забійних тварин – яловичині, 

свинині, баранині і козлятині, у 69 пробах: яловичини – 21; свинини – 25; 

баранини – 12 і козлятини – 11 проб, які були відібрані із потужностей з 

виробництва та обігу м’яса забійних тварин. Результати дослідження 

наведені в таблиці 3.60. 

Результати досліджень свідчать, що більш достовірні дані порівняно із 

результатами досліджень щодо виявлення наявності сальмонел у м’ясі 

забійних тварин – у 95,9–98,2 % [180] та до результатів досліджень щодо 

виявлення наявності лістерій у м’ясі забійних тварин – у 96,3–98,1 % [181]] 

були отримані у разі застосування розробленого методу. Також найвища 

достовірність показників за мікроструктурного виявлення бактерій у м’ясі 

забійних тварин, була за розробленим методом – 99,9 % до загальної 

кількості досліджуваних проб [237]. 

Таблиця 3.60 

Показники мікроструктурного виявлення бактерій у м’ясі забійних 

тварин за розробленим експресним методом, n=69 

Види м’яса забійних 

тварин та кількість 

проб 

Мікроструктурне виявлення бактерій за 

інтенсивністю кольору за розроблени методом 

Кількість 

проб 

Наявність 

бактерій 

Кількість 

проб 

Відсутність 

бактерій 

Яловичина, n=21 n=12 Фарбування

бактерій у 

синій колір 

n=9 Усі тканини 

фарбуються у 

світло-блакитний 

колір 

Свинина, n=25 n=14 n=11 

Баранина, n=12 n=5 n=7 

Козлятина, n=11 n=6 n=5 

 

Проведеними дослідженнями встановлено, що у разі фарбування 

гістологічних зрізів із м’яса забійних твари за розробленим методом, на 

пофарбованих препаратах виявляли бактерії зафарбовані у синій колір. За 

відсутності бактерій – усі тканини фарбувалися у світло-блакитний колір. 
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У яловичині із 21 проби: у 12 проб виявляли сині бактерії у вигляді 

паличок і коків, із них у 3-х пробах було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 35±2 (несвіже м’ясо) в 

одному середньому полі зору; у 4 пробах було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 12±1 (сумнівна свіжість) в 

одному середньому полі зору; у 5 пробах – 6±1 бактерій (свіже м’ясо). У 

свинині із 25 проб: у 14 проб виявляли сині бактерії у вигляді паличок і коків, 

із них у 5 пробах було встановлено перевищення допустимого нормативу для 

свіжого м’яса – понад 32±2 (несвіже м’ясо) в одному середньому полі зору; у 

3 пробах було встановлено перевищення допустимого нормативу для свіжого 

м’яса – понад 15±2 (сумнівна свіжість) в одному середньому полі зору; у 6 

пробах – 7±2 бактерій (свіже м’ясо). 

У баранині із 12 проб: у 5 пробах виявляли бактерії синього кольору у 

вигляді паличок і коків, із них у 1 пробі було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 37±2 (несвіже м’ясо) в 

одному середньому полі зору; у 1 пробі було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 11±2 (сумнівна свіжість) в 

одному середньому полі зору; у 3 пробах – 5±2 бактерій (свіжем’ясо). 

У козлятині із 11 проб: у 6 проб виявляли бактерії синього кольору у 

вигляді паличок і коків, із них у 2 пробах було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 39±2 (несвіже м’ясо) в 

одному середньому полі зору; у 2 пробах було встановлено перевищення 

допустимого нормативу для свіжого м’яса – понад 19±2 (сумнівна свіжість) в 

одному середньому полі зору; у 2 пробах – 8±2 бактерій (свіже м’ясо). 

Ці дані були стабільними та достовірними, а, отже, ці показники у 

сукупності з іншими, можна використовувати для оцінювання безпечності 

м’яса забійних тварин – яловичини, свинини, баранини та козлятини щодо 

виявлення бактерій групи кишкових паличок, сальмонел, стафілококів, 

лістерій та інших збудників харчових токсикоінфекцій [262, 112] під час його 

виробництва та обігу. Розроблений метод є простим у виконанні, а його 
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результати дають конкретні якісні показники за інтенсивності фарбування 

бактерій у синій колір. Перевагою цього методу перед існуючими якісними 

методами визначення безпечності м’яса забійних тварин в тому, що 

результати мають достовірні показники за інтенсивностю забарвлення 

бактерій у синій колір [41]. 

Отже, можна зробити висновок, що на потужностях з виробництва, 

зберігання й реалізації м’яса забійних тварин (яловичини, свинини, баранини, 

козлятини), у системі ризик-орієнтованого контролю харчових продуктів 

може бути застосований розроблений і запатентований нами метод 

виявлення бактерій мікроструктурним способом [108]. 

 

3.8.5. Ідентифікація м’ясного фаршу за встановлення його 

безпечності та якості 

 

 3.8.5.1. Ступінь бактеріального обсіменіння м’ясного фаршу 

залежно від термічного стану за реалізації у супермаркетах 

  

 Нами була встановлена ступінь бактеріального обсіменіння 

охолодженого та замороженого м’ясного фаршу, що реалізувався в 

супермаркетах. М’ясні фарші випускають у реалізацію за температури у 

середині виробу: охолоджені – не вище ніж 8 ºС; заморожені – не вище ніж 

−10 ºС. Згідно вимог ДСТУ 4437 охолоджені напівфабрикати зберігають за 

температури від 0 ºС до 6 ºС і відносної вологості 76±2 %, строк їх 

придатності не більше ніж 12 годин з моменту закінчення технологічного 

процесу. Строк придатності заморожених м’ясних фаршів за температури не 

вищої ніж −10 ºС – не більше ніж 30 діб.  

Насамперед важливо встановити зовнішній вигляд м’ясних фаршів в 

упаковці: пакети з поліетиленової плівки, підложки та пергамент були без 

пошкоджень, поверхня чиста. Всі види мясного фаршу, які реалізувалися 

супермаркетами «Наш край», «Сільпо», «Велика кишеня» мали однорідну 
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масу, без кісток, хрящів, рівномірно перемішені, світло-рожевого кольору, а 

у фарші супермаркету «Фуршет» – виявляли грубу сполучну тканину та 

кров’янисті згустки у комбінованому фарші, темно-червоного кольору. 

Консистенція досліджуваних м’ясних фаршів була мазкою, запах у сирому 

вигляді – властивий доброякісній сировині і спеціям, без стороннього запаху.  

На упаковці м’ясних фаршів була нанесена етикетка з належним 

маркуванням, крім супермаркету «Фуршет».  

У таблиці 3.61 представлено температурні режими термічного стану 

м’ясних фаршів під час реалізації у супермаркетах. 

Таблиця 3.61 

Температурні режими за реалізації м’ясних фаршів, M±m, n=20 

 

Супермар-

кети 

Температура у середині фаршів різних видів, ºС 

Яловичий, n=6 Свинячий, n=8 Комбінований, n=6 

охолод-

жений* 

заморо-

жений** 

охолод-

жений* 

заморо-

жений** 

охолод-

жений* 

заморо-

жений** 

«Наш 

край» 

 

7,1±0,2 

 

–10,2±0,1 

 

7,5±0,1 

 

–10,1±0,1 

 

7,6±0,2 

 

–10,2±0,1 

«Сільпо» 8,3±0,1 –8,2±0,2 8,5±0,2 –8,1±0,2 8,4±0,1 –7,9±0,2 

«Фуршет» 9,5±0,2 –9,1±0,2 9,2±0,1 –9,2±0,2 9,3±0,1 –9,0±0,2 

«Велика 

кишеня» 

 

7,5±0,1 

 

–10,2±0,1 

 

7,4±0,2 

 

–10,3±0,1 

 

7,8±0,1 

 

–10,2±0,1 

Примітка: * – норма tº – не вище ніж 8 ºС; ** – норма tº – не вище ніж −10 ºС 

  

Аналізуючи таблицю 3.61, необхідно відмітити, що були порушені 

температурні режими охолодження та заморожування м’ясних фаршів у 

супермаркетах «Сільпо» та «Фуршет», де температура становила в 

середньому, відповідно, – 8,4±0,1 та 9,3±0,1 ºС; −8,06±0,1 та −9,1±0,1 ºС. 

 Визначали мікробіологічні показники м᾽ясних фаршів (табл. 3.62, 3.63).  
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Таблиця 3.62 

Мікробіологічні показники охолоджених м’ясних фаршів, M±m, n=10 

Супермаркети Вміст МАФАнМ у охолоджених м’ясних фаршах різних 

видів, КУО в 1 г продукту* 

Яловичий, n=3 Свинячий, n=4 Комбінований, 

n=3 

«Наш край» (1,16×105)±110,28 (1,04×105)±126,22 (1,10×105)±138,42 

«Сільпо» (7,81×106)±125,46 (8,24×106)±184,34 (8,06×106)±165,49 

«Фуршет» (1,52×106)±112,82 (1,48×106)±168,62 (1,24×106)±132,12 

«Велика кишеня» (9,26×104)±121,18 (8,96×104)±142,08 (9,02×104)±129,54 

Примітка. * – нормативний вміст МАФАнМ − не більше 1,0×107 КУО/г  

Таблиця 3.63 

Мікробіологічні показники заморожених м’ясних фаршів, M±m, n=10 

Перелік 

супермаркетів 

Вміст МАФАнМ у заморожених м’ясних фаршах різних 

видів, КУО в 1 г продукту* 

Яловичий, n=3 Свинячий, n=4 Комбінований, n=3 

«Наш край» (10,91×103)±88,16 (9,84×103)±116,20 (11,14×103)±133,65 

«Сільпо» (6,61×104)±115,34 (6,14×104)±173,14 (6,06×104)±155,41 

«Фуршет» (5,57×104)±104,18 (5,45×104)±156,12 (5,17×104)±112,71 

«Велика ишеня» (9,06×103)±147,11 (8,45×103)±129,21 (8,44×103)±119,04 

Примітка. * – нормативний вміст МАФАнМ – не більше 1,0×107 КУО/г  

Найбільший вміст мікроорганізмів виявляли у охолоджених м’ясних 

фаршах: яловичому – відповідно (7,81×106)±125,46 та (1,52×106)±112,82 

КУО/г; свинячому – (8,24×106)±184,34 та (1,48×106)±168,62 КУО/г; 

комбінованому – (8,06×106)±165,49 та (1,24×106)±132,12 КУО/г), а також у 

заморожених, відповідно: яловичому – (6,61×104)±115,34 та 

(5,57×104)±104,18 КУО/г; свинячому – (6,14×104)±173,14 та (5,45×104)±156,12 

КУО/г; комбінованому – (6,06×104)±155,41 та (5,17×104)±112,71 КУО/г, що 

реалізувалися у супермаркетах «Сільпо» та «Фуршет». Але цей вміст 
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МАФАнМ відповідав нормативам національного стандарту (за норми 1,0×107 

КУО/г) та представлений, в основному, непатогенними мезофільними 

мікроорганізмами. Сульфітредукуючих клостридій та патогенних 

мікроорганізмів, у тому числі сальмонел, лістерій, коагулазопозитивних 

стафілококів та колі-форм БГКП виявлено не було.  

 Під час реалізації м’ясного фаршу в супермаркетах «Сільпо» та 

«Фуршет» було виявлено порушення температурних режимів, що вплинуло 

на підвищення бактеріального обсіменіння охолодженої та замороженої 

м’ясної продукції. Але досліджувані яловичий, свинячий та комбінований 

м’ясні фарші за вмістом МАФАнМ відповідали регламентованим показникам 

безпеки згідно з нормативною документацією. 

Результати досліджень щодо встановлення бактеріального обсіменіння 

м’ясного фаршу залежно від термічного стану за реалізації у супермаркетах 

були oпубліковані у науковій статті [15].  

 

 3.8.5.2. Ветеринарно-санітарна оцінка м’ясного фаршу за 

визначення фальсифікації при застосуванні розробленого експресного 

методу 

 

За органолептичними показниками м’ясні фарші (свинячий, яловичий, 

комбінований) були однорідної маси без кісток, хрящів, жилок, грубої 

сполучної тканини, кров’яних згустків; рівномірно перемішаний, від темно-

червоного до світло рожевого кольору; консистенція мазка; запах і смак 

властиві доброякісній сировині. Фізико-хімічні, мікробіологічні показники 

різних видів м’ясних фаршів наведено у таблиці 3.64. 
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Таблиця 3.64 

Фізико-хімічні та мікробіологічні показники м’ясних фаршів,  

М±m, n=33 

 

Назва показника 

Вид фаршу 

Свинячий,  

n=10 

Яловичий,  

n=11 

Комбінований  

(свинячий та яловичий у 

співвідношенні 1:1), n=12 

Масова частка вологи, % 43,5±0,24 68,2±0,26 54,5±0,18 

Масова частка жиру, % 45,1±0,15 16,6±0,07 33,3±0,12 

Температура в середині 

фаршу, °С 

охолоджених 

заморожених 

 

 

7,5±0,2 

– 10,2±0,1 

 

 

8,0±0,2 

– 10,0±0,1 

 

 

7,6±0,2 

– 9,8±0,1 

Вміст МАФАнМ, КУО/г (5,24±0,18)×105 (9,44±0,24)×104 (6,12±0,21)×105 

Патогенні мікроорганізми, 

зокрема бактерії роду 

Salmonella, у 25г 

 

 

не виявлено 

 

 

не виявлено 

 

 

не виявлено 

БГКП, у 0,001 г не виявлено не виявлено не виявлено 

Listeria monocytogenes,у 25 г не виявлено не виявлено не виявлено 

 

Аналізуючи таблицю 3.64, необхідно відмітити, що фізико-хімічні 

показники м’ясних фаршів різного виду відповідали нормативам відповідно 

до ДСТУ 4437:2005. Вміст МАФАнМ у м’ясних фаршах також був в межах 

від (5,24±0,18)×105 до (9,44±0,24)×104 КУО/г за норми – не більше ніж 

1,0×107 КУО/г. 

Для розроблення експресного методу визначення фальсифікації 

м’ясного фаршу крохмалем та борошном нами були проведені 

експериментальні дослідження. В основу даного винаходу було покладено 

завдання – розробити експресний метод визначення фальсифікації м’ясного 

фаршу крохмалем та борошном для довготривалого зберігання без виділення 

м’ясного соку та підвищення однорідної пружної консистенції за допомогою 

використання м’ясо-водної витяжки із фаршу у співвідношенні 1:2 та 
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додаванням до неї реактиву Люголя, що містить у 50 см3 дистильованої води 

1,0–1,1 г калію йодистого та 1,0–1,1 г йоду кристалічного, що забезпечить 

достовірність результатів при визначенні якості та безпечності м’ясного 

фаршу.  

Завдання вирішувалося тим, що брали пробу м’ясного фаршу 

(свинячого, яловичого, комбінованого) у кількості 2,0–2,5 г та кількісно 

переносили у конічну колбу місткістю 25 см3, доливали 4,0–4,5 см3 

дистильованої води і настоювали упродовж 5–8 хвилин, потім приготовлену 

м'ясо-водну витяжку у співвідношенні 1:2 фільтрували крізь паперовий 

беззольний фільтр і градуйованою піпеткою вносили в пробірку 2,0–2,1 см3 і 

додавали реактив Люголя в кількості 0,3–0,5 см3, що містив в 50,0–50,2 см3 

дистильованої води 1,0–1,1 г калію йодистого та 1,0–1,1 г йоду 

кристалічного. Вміст пробірки збовтували упродовж 0,5–1 хв, ставили у 

штатив на 1–2 хв і спостерігали за зміною кольору. За фальсифікації м’ясного 

фаршу крохмалем та борошном вміст пробірки забарвлюється у синій колір, 

а за відсутності фальсифікації – колір безбарвний. 

Оцінка розробленого експресного методу визначення фальсифікації 

м’ясного фаршу крохмалем та борошном наведено в таблиці 3.65. 

Таблиця 3.65 

Оцінка розробленого експресного методу визначення фальсифікації 

м’ясного фаршу крохмалем та борошном, n=33 

Складові методу Показники 

1 2 

Кількість м’ясного фаршу, г 

Кількість дистильованої води, см3 

 Співвідношення фаршу та води 

2,0–2,5 

4,0–4,5 

1:2 

Експозиція настоювання м’ясо-водної витяжки, хв 
 

5–8 

Кількість профільтрованої м’ясо-водної витяжки, см3 

Додавання реактиву Люголя: 

кількість, см3 

2,0–2,1 

 

0,3–0,5 

Продовження таблиці 3.65 
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1 2 

Склад реактиву: 

дистильована вода, см3 

калій йодистий, г 

йод кристалічний, г 

 

50,0–50,2 

1,0–1,1 

1,0–1,1 

Час збовтування вмісту в пробірці, хв 0,5–1,0 

Експозиція появи синього кольору, хв 1–2 

Швидкість визначення досліду, хв 12–15 

Стабільність показників інтенсивності синього кольору за 

фальсифікації, % 

 

99,7 

Співвідношення результатів досліджень до вмісту вологи 

у фарші, % 

 

98,2–99,2 

Співвідношення результатів досліджень до вмісту жиру в 

фарші, % 

 

98,1–99,4 

 

Дані таблиці 3.65 свідчать, що більш достовірні дані були у порівнянні 

до показників визначення вмісту вологи у м’ясних фаршах – у 98,2–99,2 % та 

до показників визначення вмісту жиру – у 98,1–99,4 %. Також найвища 

достовірність показників за інтенсивністю синього кольору при 

фальсифікації м’ясного фаршу крохмалем та борошном становила – 99,7 % 

до загальної кількості досліджуваних проб. 

Використовуючи даний метод, ми визначали фальсифікацію м’ясного 

фаршу крохмалем та борошном у 33 пробах. Результати наведені утабл. 3.66. 

 Проведеними дослідженнями встановлено, що найбільша 

фальсифікація крохмалем та борошном була у комбінованому м’ясному 

фарші – у 6 досліджуваних пробах, що характеризувалося утворенням 

синього кольору при додаванні реактиву Люголя до м’ясо-водної витяжки. 

 

 

 

 

Таблиця 3.66 



309 
 

Показники фальсифікації м’ясного фаршу крохмалем та борошном, 

М±m, n=33 

Вид м’ясного фаршу Кількість 

проб 

Наявність чи відсутність 

фальсифікації  

Фарш свинячий, n=10 4 Утворення синього кольору 

6 Без змін 

Фарш яловичий, n=11 3 Утворення синього кольору 

8 Без змін 

Фарш комбінований (свинячий 

та яловичий у співвідношенні 

1:1), n=12 

6 Утворення синього кольору 

6 Без змін 

 

Отримані дані за встановлення фальсифікації м’ясних фаршів 

крохмалем або борошном були стабільними та достовірними у 99,7 % до 

загальної кількості випробуваних проб. Отже, ці якісні показники можна 

використовувати при визначенні фальсифікації м’ясних фаршів під час 

зберігання й реалізації. 

Крім того, слід зазначити, що розроблений експресний метод є простим 

у виконанні, а його результати дають конкретні якісні показники за 

утворення синього кольору при фальсифікації м’ясного фаршу. Тому цей 

метод нами пропонується як якісний спосіб для визначення якості та 

безпечності м’ясних фаршів поряд з іншими методами визначення їх якості 

(визначення органолептики, масової частки вологи, жиру тощо). Також при 

виконанні розробленого експресного методу економиться витрата реактивів 

на дослідження, а тому даний експресний метод може використовуватись у 

виробничих лабораторіях потужностей з переробки м’яса забійних тварин, 

супермаркетах, у державних лабораторіях ветеринарної медицини та у 

лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на агропродовольчих 

ринках для оцінки їх якості та безпечності. На даний розроблений метод 

отримано Патент України на корисну модель № 99854, 2015 р. [65]. 
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 Результати досліджень щодо проведення ветеринарно-санітарної 

оцінки м’ясного фаршу за визначення його фальсифікації крохмалем або 

борошном за застосування розробленого експресного методу були 

oпубліковані у науковій статті [25].  

 

 3.8.5.3. Виявлення фальсифікації м’ясних фаршів доданим 

крохмалем за мікроскопічим експресним методом 

 Розроблений нами спосіб виявлення фальсифікації м’ясних фаршів 

доданим крохмалем полягає у забарвленні тонкого шару м’ясного фаршу 

розчином Люголя на предметному склі з наступною мікроскопією препаратів 

і підрахунком зерен крохмалю. За результатами цього способу можна 

отримати якісні та кількісні показники для оцінки якості м’ясних фаршів, а 

також виявлення доданих до харчового продукту складників не передбачених 

рецептурою і національним стандартом [197]. 

Нашими дослідженнями було встановлено фальсифікацію м’ясних 

фаршів крохмалем мікроскопічним методом, який використовували для 

довготривалого зберігання без виділення м’ясного соку та підвищення 

однорідної пружної консистенції шляхом використання проби м’ясного 

фаршу у кількості 0,05–0,06 г та розчину Люголя, який при взаємодії з 

крохмалем утворював сполуку синього кольору, і подальшим 

мікроскопуванням 5 полів зору за збільшення х40, окуляр х10 і підрахунком 

середнього арифметичного значення клітин крохмалю, що фарбувалися у 

синій колір, на 1 поле зору, що забезпечувало достовірність результатів при 

визначенні якості та безпечності м’ясних фаршів. 

Для розробки методу використовували пробу м’ясного фаршу у 

кількості 0,05–0,06 г, яку скляною паличкою наносили на предметне скельце, 

додавали 1–2 краплі розчину Люголя, накривали покривним скельцем, 

витримували 1,0–1,5 хвилин, і мікроскопували за збільшення х40, окуляр х10, 

оглядаючи не менше 5 полів зору, підраховували загальну кількість клітин 

крохмалю і виводили середнє арифметичне значення клітин крохмалю, що 
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фарбувалися у синій колір, на 1 поле зору, за відсутності фальсифікації 

крохмалем – у полі зору зерен крохмалю не спостерігалося.  

Таким чином, достовірність показників інтенсивності синього кольору 

під час встановлення фальсифікації м’ясних фаршів доданим крохмалем 

розробленим мікроскопічним експресним методом становила – 99,8 % до 

загальної кількості досліджуваних проб. Також більш достовірні дані – у 

99,2–99,7 % були отримані в порівнянні до показників вмісту вологи у 

м’ясних фаршах [192] та у 98,8–99,5 % до методу показників вмісту жиру у 

м’ясних фаршів [193]. 

Використовуючи розроблений експресний метод, ми виявили 

фальсифікацію м’ясних фаршів доданим крохмалем мікроскопічним методом 

за інтенсивністю фарбування зерен крохмалю у 134 пробах. Результати 

подано в таблиці 3.67. 

Таблиця 3.67 

Показники фальсифікації м’ясних фаршів, що реалізувалися у торговій 

мережі, виготовлених від різних видів м’яса тварин, крохмалем 

мікроскопічним методом за інтенсивністю фарбування клітин крохмалю 

та їх кількістю, n=134 

 

Вид м’ясних фаршів та загальна 

кількість проб 

Середнє арифметичне значення кількості клітин 

крохмалю синього кольору у 1 полі зору м’ясних 

фаршів 

Кількість 

проб 

кількість 

клітин 

крохмалю 

Кіль-

кість 

проб 

кількість 

клітин 

крохмалю 

1 2 3 4 5 

Свининий нежирний, n=15 n=5 13±2 n=10 не виявлено 

Свининий жирний, n=14 n=6 15±2 n=8 не виявлено 

Яловичий, n=14 n=4 9±2 n=10 не виявлено 

Фарш із телятини, n=11 n=3 11±2 n=8 не виявлено 

Продовження таблиці 3.67 

1 2 3 4 5 
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Баранячий, n=10 n=4 17±2 n=6 не виявлено 

Фарш із козлятини, n=9 n=3 22±3 n=6 не виявлено 

Фарш свинний заморожений  

(у тубі), n=13 

 

n=10 

 

85±8 

 

n=3 

 

не виявлено 

Фарш «Домашній» 

(свинина+яловичина), n=12 

 

n=11 

 

41±4 

 

n=1 

 

не виявлено 

Фарш «Котлетний» 

(свинина+яловичина+сало), n=12 

 

n=10 

 

24±3 

 

n=2 

 

не виявлено 

Фарш «Напівжирний» 

(свинина+сало), n=13 

 

n=9 

 

18±2 

 

n=4 

 

не виявлено 

Фарш «Яловичинй», n=11 n=4 11±2 n=7 не виявлено 

  

 Аналізуючи табл. 3.67, необхідно відмітити, що найбільша середньо 

арифметична кількість зерен крохмалю синього кольору була встановлена у 

таких м’ясних фаршах: свинному замороженому у тубі – 85±8, 

«Домашньому» – 41±4, «Котлетному» – 24±3 та фаршу із козлятини – 22±3. 

Найбільша кількість проб м’ясних фаршів (від 8 до 10), у яких були відсутні 

сині зерна крохмалю за проведеного дослідження, становила у яловичому, 

свинному нежирному і жирному фаршах і фаршу із телятини.  

Слід зазначити, що метод є експресним, простим у виконанні, 

економляться реактиви, а результати даного методу дають конкретні якісні та 

кількісні показники за наявності інтенсивності синього кольору клітин 

крохмалю за мікроскопування у 5-ти полях зору при визначенні 

фальсифікації м’ясного фаршу крохмалем. Даний метод нами пропонується 

як якісний та кількісний спосіб для визначення фальсифікації м’ясних 

фаршів крохмалем мікроскопічним методом поряд з іншими методами 

визначення даних якостей. Метод має перевагу перед існуючими методами 

визначення фальсифікації м’ясного фаршу в тому, що результати мають 

конкретні, достовірні якісні та кількісні показники за інтенсивністю синього 

кольору клітин крохмалю та їх підрахунком за мікроскопування [274].  
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Достовірність розробленого методу визначення фальсифікації м’ясного 

фаршу крохмалем мікроскопічним методом при встановленні інтенсивності 

наявності синього кольору клітин крохмалю (позитивна реакція) або 

відсутності синього кольору (негативна реакція), а також підрахування 

кількості крохмальних зерен – становила 99,8 %. На даний метод отримано 

Патент України на корисну модель №127925, 2018 р. [73]. 

 

 3.8.5.4. Ідентифікація м’ясних фаршів фотометричним методом за 

встановлення їх видової належності 

 

Нашими дослідженнями розроблені фотометричні експресні методи 

ідентифікації видової належності м’ясних фаршів за інтенсивністю кольору 

витяжки із м’ясних фаршів та кольору самих же м’ясних фаршів. 

Розроблений експресний метод визначення інтенсивності забарвлення 

кольору витяжки м’ясних фаршів базуються на використанні м’ясо-водної 

витяжки у співвідношенні 1:2 для встановлення оптичної густини 

інтенсивності забарвлення у Белах (Б) в кюветі з товщиною поглинаючого 

світла 1,0 см на фотометрі фотоелектричному за довжини хвилі 545±0,05 нм 

(зелений світофільтр) при використанні в якості контрольної проби 

дистильовану воду для ідентифікації м’ясних фаршів, виготовлених від 

різних видів м’яса забійних тварин.  

Для розробки методу використовували витяжку із м’ясних фаршів у 

співвідношенні 1:2, настоювали упродовж 10−11 хвилин, фільтрували через 

обеззолений фільтр, потім досліджувану витяжку поміщали у кювет з 

товщиною поглинаючого світла 1,0 см і вимірювали оптичну густину 

інтенсивності забарвлення у Белах (Б) на фотометрі фотоелектричному за 

довжини хвилі 545±0,05 нм (зелений світофільтр) для ідентифікації м’ясних 

фаршів, виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин. У якості 

контрольної проби використовували дистильовану воду. 
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Результати застосування розробленого експресного фотометричного 

методу наведені у табл. 3.68, 3.69.  

 За проведеними дослідженнями встановлено, що найбільшу 

інтенсивність кольору витяжки м’ясних фаршів було виявлено у фарші із 

баранини – 1,522±0,001 Б та козлятини – 1,316±0,001 Б, а найменшу – у 

фарші із телятини 0,771±0,001 Б та свинини жирної 0,915±0,002 Б (табл.3.68). 

Таблиця 3.68 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору витяжки м’ясних 

фаршів, виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин, у Белах, 

М±m, n=30 

 

Вид м’ясних фаршів та кількість проб 

Показники оптичної густини 

інтенсивності кольору витяжки 

м’ясних фаршів, у Белах (Б) 

Фарш із свинини нежирної, n=5 0,979±0,001  

Фарш із свинини жирної, n=5 0,915±0,002**  

Фарш із яловичини, n=5 1,005±0,002  

Фарш із телятини, n=5 0,771±0,001*** 

Фарш із баранини, n=5 1,522±0,001 

Фарш із козлятини, n=5 1,316±0,001 

Примітка: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з показниками фаршу із 

свинини нежирної, із яловичини. 

  

 Необхідно відмітити, що достовірність показників оптичної густини 

встановлена у фарші із свинини жирної – 0,915±0,002 Б, що у 1,07 рази 

(р≤0,01) менше порівняно з показниками у фарші із свинини нежирної. 

 Також високу достовірність показників оптичної густини за 

інтенсивністю кольору витяжки м’ясних фаршів було встановлено у телятині 

– у 1,30 рази (р≤0,001) менше порівняно з показниками оптичної густини у 

фарші із яловичини. 
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 Показники оптичної густини інтенсивності кольору витяжки у фарші із 

баранині та козлятини були найвищі, відповідно, – 1,522±0,001 та 

1,316±0,001 Бел. 

Таблиця 3.69 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору витяжки м’ясних 

фаршів, що реалізуються у торговій мережі, виготовлених від різних 

видів м’яса забійних тварин, Б, М±m, n=20 

 

Вид м’ясних фаршів та кількість проб 

Показники оптичної 

густини інтенсивності 

кольору витяжки 

м’ясних фаршів, у 

Белах (Б) 

Фарш свинний заморожений (у тубі), n=5 0,202±0,001 

Фарш «Домашній» (свинина+яловичина), n=5 0,339±0,001*** 

Фарш «Котлетний» (свинина+яловичина+сало),n=5 0,330±0,001*** 

Фарш «Напівжирний» (свинина+сало), n=5 0,189±0,001 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно з показниками фаршу свинного 

замороженого 

  

 Згідно даних табл. 3.69 було встановлено високу достовірність 

показників оптичної густини за інтенсивністю кольору витяжки м’ясних 

фаршів, що реалізувалися у торговій мережі, крім фаршу «Напівжирного», а 

саме, відповідно: у фарші «Домашньому» – 0,339±0,001 Б (р≤0,001), що у 

1,68 рази більше та у фарші «Котлетному» – 0,330±0,001 Б (р≤0,001), що у 

1,63 рази більше порівняно з показниками у фарші свинного замороженого у 

тубі. У фарші «Напівжирному» статистично значимої різниці не виявлено. 

Отримані дані за розробленим експресним методом за інтенсивністю 

кольору м’ясних фаршів фотометричним методом були стабільними та 

достовірними у 99,9 % до загальної кількості досліджуваних проб. Отже ці 

показники можна використовувати для ідентифікації м’ясного фаршу, 
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виробленого із різних видів м’яса забійних тварин, в комплексному 

дослідженні якості м’ясних фаршів. На даний експресний метод отримано 

ПатентУкраїни на корисну модель №127924 [75]. 

Нами був розроблений також експресний метод визначення видової 

належності м’ясних фаршів за інтенсивністю кольору базуються на 

вимірюванні оптичної густини у Белах (Б) м’ясних фаршів в кюветі з 

товщиною поглинаючого світла 1,0 см на фотометрі фотоелектричному за 

довжини хвилі 515±0,05 нм (зелений світофільтр) при використанні в якості 

контрольної проби дистильованої води для ідентифікації м’ясних фаршів, 

виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин.  

Для розробки методу використовували пробу м’ясного фаршу у 

кількості 1,5–1,6 г, яку поміщали у кювет із товщиною поглинаючого світла 

1,0 см з наступними вимірами: товщиною – 0,2–0,3 см, шириною – 1,5–1,7 

см, висотою – 2,8–2,9 см, потім вимірювали оптичну густину інтенсивності 

забарвлення у Белах (Б) м’ясних фаршів на фотометрі фотоелектричному за 

довжини хвилі 515±0,05 нм (зелений світофільтр) для ідентифікації видової 

належності м’ясних фаршів, виготовлених від різних видів м’яса забійних 

тварин. У якості контрольної проби використовували дистильовану воду. 

Результати застосування розробленого експресного фотометричного 

методу наведені у таблицях 3.70, 3.71. 

Таблиця 3.70 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору м’ясних фаршів, 

виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин, Б, М±m, n=30 

 

Вид м’ясних фаршів та кількість проб 

Показники оптичної густини 

інтенсивності кольору м’ясних 

фаршів, у Белах (Б) 

1 2 

Фарш із свинини нежирної, n=5 3,249±0,034  

Фарш із свинини жирної, n=5 3,070±0,059* 

Фарш із яловичини, n=5 3,762±0,095  
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Продовження таблиці 3.70 

1 2 

Фарш із телятини, n=5 3,737±0,124 

Фарш із баранини, n=5 3,521±0,113 

Фарш із козлятини, n=5 3,334±0,024 

Примітка: * – р≤0,05 порівняно з показниками фаршу із свинини нежирної 

  

 Аналізуючи дані табл. 3.71, необхідно відмітити низьку достовірність 

оптичної густини за інтенсивністю кольору м’ясних фаршів, крім фаршу із 

телятини та баранини, а саме: у фарші із свинини жирної – 3,070±0,059 Б 

(р≤0,05), що у 1,06 рази менше порівняно з показниками у фарші із свининни 

нежирної. Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору фаршів із 

телятини мали тенденцію до зниження порівняно з показниками у фарші із 

яловичини. 

Таблиця 3.71 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору м’ясних фаршів, 

виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин, що реалізувалися у 

торговій мережі, Б, М±m, n=20 

 

Вид м’ясних фаршів та кількість проб 

Показники оптичної 

густини інтенсивності 

кольору м’ясних 

фаршів, у Белах (Б) 

Фарш свинний заморожений (у тубі), n=5 3,350±0,060  

Фарш «Домашній» (свинина+яловичина), n=5 3,662±0,055** 

Фарш «Котлетний» (свинина+яловичина+сало),n=5 3,453±0,048 

Фарш «Напівжирний» (свинина+сало), n=5 3,262±0,016** 

Примітка: ** – р≤0,01 порівняно з показниками фаршу свинного 

замороженого 
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 Згідно даних табл. 3.71 було встановлено середню ступінь 

достовірності показників оптичної густини за інтенсивністю кольору м’ясних 

фаршів, що реалізувалися у торговій мережі, крім фаршу «Котлетного», а 

саме, відповідно: у фарші «Домашньому» – 3,662±0,055 Б (р≤0,01), що у 1,09 

рази більше та у фарші «Напівжирному» – 3,262±0,016 Б (р≤0,01), що у 1,03 

рази менше порівняно з показниками у фарші свинного замороженого у тубі. 

Показники оптичної густини за інтенсивністю кольору фаршу «Котлетному» 

не мали статистично значимої різниці. 

Отримані дані за розробленим експресним методом за інтенсивністю 

кольору м’ясних фаршів, що реалізувалися у торговій мережі, виготовлених 

від різних видів м’яса забійних тварин, були стабільними та достовірними у 

99,9 % до загальної кількості досліджуваних проб. Отже ці показники можна 

використовувати для ідентифікації м’ясного фаршу, виробленого із різних 

видів м’яса забійних тварин, в комплексному дослідженні якості м’ясних 

фаршів. На даний експресний метод отримано ПатентУкраїни на корисну 

модель №128234 [76]. 

 

 3.8.6. Ідентифікація м’ясних фаршів фотометричним методом за 

встановлення їх свіжості  

 Ідентифікація м’ясних фаршів за розроблеими методиками під час їх 

виробництва, зберігання й реалізації дає можливість фахівцям ветеринарної 

медицини контролювати безпечність та якість даної сировини. 

  

 3.8.6.1. Контроль якості та безпечності м’ясних фаршів за 

застосування експресного методу  

В Україні існують методи контролювання якості та безпечності м’ясної 

сировини, які регламентуються чинними нормативними документами та 

«Правилами передзабійного ветеринарного огляду тварин та ветеринарно-

санітарної експертизи м’яса і м’ясних продуктів» (2002р.) [208]. У 

нормативно-правовому європейському акті Директиві Ради ЄС 94/65 [132], 
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яка встановлює вимоги, застосовані до виробництва та розміщення на ринку 

січеного м’яса і м’ясних виробів, вказується здійснення належного контролю 

санітарно-гігієнічних умов щодо виробництва, зберігання й реалізації м’ясної 

сировини на потужностях. 

Важливим показником якості та безпечності м’яса забійних тварин є 

встановлення його свіжості під час його виробництва, зберігання й реалізації. 

За дотримання санітарно-гігієнічних вимог необхідно контролювати відносну 

вологість повітря та температурні режими під час зберігання та реалізації 

м’ясної сировини, виготовлених із різних видів забійних тварин відповідно 

до вимог чинних нормативних документів. 

Нами був розроблений експресний фотометричний метод встановлення 

ступеня свіжості м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та 

обігу за порушення санітарно-гігієнічних вимог під час реалізації і 

зберіганні. 

Для проведення досліджень використовували профільтровану м’ясо-

водну витяжку із подрібненої м’язової тканини у вигляді фаршу у кількості 

10,0−10,1 г та дистильованої води у кількості 20,0–20,1 см3 (співвідношення 

1:2), яку настоювали 10–11 хвилин, потім фільтрували через обеззолений 

фільтр. У центрифужну пробірку кількісно вносили 3,0–3,1 см3 

профільтрованої витяжки і додавали 1,0–1,1 см3 реактиву Неслера, 

витримували 4–5 хвилин, у подальшому пробірки із вмістом центрифугували 

упродовж 10–11 хвилин за 1000 об/хв, потім поміщали вміст пробірки у 

кювет з товщиною поглинаючого світла 1,0 см і швидко вимірювали оптичну 

густину інтенсивності забарвлення від оливково-жовтого до жовто-

помаранчевого у Белах (Б) на фотометрі фотоелектричному за довжини хвилі 

440±0,05 нм (синій світофільтр) для встановлення ступеня свіжості м’яса, 

отриманого від різних видів тварин. У якості контрольної проби 

використовували дистильовану воду. 

Було досліджено м’ясні фарші, отримані від різних видів забійних 

тварин, на встановлення ступеня свіжості загальноприйнятими методами. У 
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таблицях 3.72, 3.73, 3.74 представлені дані за нашими дослідженнями щодо 

встановлення показників свіжих, сумнівної свіжості і несвіжих м’ясних 

фаршів. 

Таблиця 3.72 

Показники свіжого м’ясного фаршу за загальноприйнятими 

методами та розробленим експресним фотометричним методом, 

отриманої від різних видів забійних тварин, М±m, n=45 

Вид досліджуваних м’ясних 

фаршів, n=5 

Загальноприйняті методи  

Мікроско

пія 

мазків-

відбитків 

Якісна 

реакція з 

купруму 

сульфа-

ту 

Вміст 

летких 

жирних 

кислот 

(ЛЖК), мг 

КОН 

Вміст 

аміно-

аміачного 

азоту, мг 

Величина 

рН 

Фарш із свинина нежирної 6±1 + 2,01±0,06 0,98±0,04 5,90±0,03 

Фарш із свинини жирної 7±1 + 2,95±0,09 0,94±0,06 5,86±0,02 

Фарш із яловичини 6±1 + 2,03±0,05 1,08±0,04 5,92±0,03 

Фарш із телятини 4±2 + 2,17±0,07 0,95±0,07 5,89±0,02 

Фарш із баранини 7±1 + 2,18±0,06 0,94±0,06 5,81±0,02 

Фарш м’ясний із свинини 

заморожений 
9±1 + 3,02±0,08 1,07±0,05 5,82±0,02 

Фарш «Домашний» із 

свинини та яловичини 
9±1 + 2,01±0,06 0,94±0,07 5,95±0,02 

Фарш «Котлетний» із 

свинини та яловичини з 

додаванням сала 

8±1 + 2,78±0,08 0,99±0,05 5,87±0,03 

Фарш «Напівжирний» із 

свинини з додаванням сала 

 

9±1 

 

+ 

 

2,77±0,05 

 

1,13±0,08 

 

6,11±0,03 

Аналізуючи дані таблиці 3.72, необхідно відмітити, що м’ясні фарші за 

загальноприйнятими методами та розробленим експресним фотометричним 

методом (табл 3.75, 3.76) відповідала свіжому ступеню. За дослідженнями 

визначення вмісту сірководню та аміаку – відмічалася негативна реакція у 
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всіх досліджуваних пробах м’ясних фаршів. При проведенні 

експериментальних досліджень було встановлено сумнівну свіжість м’ясних 

фаршів за загальноприйнятими і розробленим експресним фотометричним 

методами.  

Необхідно відмітити, що показники м’ясних фаршів за 

загальноприйнятими методами відповідали відповідній ступені свіжості. 

 Результати досліджень представлені у таблицях 3.73, 3.74. 

Таблиця 3.73 

Показники сумнівної свіжості м’ясного фаршу за 

загальноприйнятими методами та розробленим експресним 

фотометричним методом, отриманого від різних видів забійних тварин, 

М±m, n=45 

Вид досліджуваних м’ясних 

фаршів, n=5 

Загальноприйняті методи  

Мікроско-

пія мазків-

відбитків 

Якісна 

реакція з 

купруму 

сульфату 

Вміст лет-

ких жирних 

кислот 

(ЛЖК), мг 

КОН 

Вміст 

аміно-

аміачного 

азоту, мг 

Величина 

рН 

Фарш із свинина нежирної 12±1 ± 4,84±0,06 1,34±0,05 5,61±0,01 

Фарш із свинини жирної 14±2 ± 4,47±0,11 1,43±0,06 5,55±0,02 

Фарш із яловичини 13±2 ± 4,12±0,07 1,44±0,05 5,64±0,03 

Фарш із телятини 14±2 ± 4,14±0,08 1,39±0,04 5,68±0,02 

Фарш із баранини 13±2 ± 4,31±0,09 1,38±0,06 5,72±0,02 

Фарш м’ясний із свинини 

заморожений 
22±2 ± 5,01±0,12 1,37±0,06 5,53±0,02 

Фарш «Домашній» із 

свинини та яловичини 
21±3 ± 4,62±0,08 1,46±0,06 5,57±0,02 

Фарш «Котлетний» із 

свинини та яловичини з 

додаванням сала 

20±3 ± 5,27±0,12 1,58±0,04 5,61±0,03 

Фарш «Напівжирний» із 

свинини з додаванням сала 
19±2 ± 5,44±0,11 1,60±0,07 5,68±0,03 
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 Аналізуючи дані таблиці 3.73, необхідно відмітити, що м’ясні фарші за 

загальноприйнятими методами та розробленим експресним фотометричним 

методом (табл. 3.75, 3.76) відповідала сумнівному ступеню свіжості. 

Таблиця 3.74 

Показники несвіжого м’ясного фаршу за загальноприйнятими 

методами та розробленим експресним фотометричним методом, 

отриманого від різних видів забійних тварин, М±m, n=45 

Вид досліджуваних м’ясних 

фаршів, n=5 

Загальноприйняті методи  

Мікроско

пія 

мазків-

відбитків 

Якісна 

реакція з 

купруму 

сульфату 

Вміст летких 

жирних 

кислот 

(ЛЖК), мг 

КОН 

Вміст 

аміно-

аміачного 

азоту, мг 

Величина 

рН 

Фарш із свинини нежирної 45±5 – 9,26±0,81 1,77±0,08 5,51±0,03 

Фарш із свинини жирної 38±4 – 9,42±0,73 1,90±0,11 5,50±0,02 

Фарш із яловичини 44±4 – 9,34±0,54 1,88±0,09 5,57±0,03 

Фарш із телятини 43±6 – 9,33±0,58 2,13±0,10 5,58±0,02 

Фарш із баранини 39±4 – 9,43±0,57 2,09±0,12 5,61±0,02 

Фарш м’ясний із свинини 

заморожений 
44±4 – 10,57±1,13 2,46±0,15 6,75±0,02 

Фарш «Домашній» із 

свинини та яловичини 
36±4 – 10,38±1,04 2,22±0,13 6,67±0,02 

Фарш «Котлетний» із 

свинини та яловичини з 

додаванням сала 

48±5 – 10,17±1,12 2,43±0,16 6,69±0,03 

Фарш «Напівжирний» із 

свинини з додаванням сала 
51±6 – 10,45±0,98 2,68±0,14 6,68±0,03 

 Аналізуючи дані таблиці 3.74, необхідно відмітити, що м’ясні фарші за 

загальноприйнятими методами та розробленим експресним фотометричним 

методом (табл. 3.76, 3.77) відповідала несвіжому ступеню. 
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Дані досліджувані проби були досліджені також експресним 

фотометричним методом із застосуванням реактиву Неслера на встановлення 

та підтвердження ступеня свіжості. Ці досліджувані проби піддавалися 

випробуванню за розробленим експресним фотометричним методом 

визначення ступеня свіжості при встановленні оптичної густини за 

інтенсивністю забарвлення м’ясної витяжки із застосуванням реактиву 

Неслера.  

Використовуючи розроблений експресний фотометричний метод 

визначення ступеня свіжості м’ясних фаршів, ми провели експериментальні 

дослідження, де визначили оптичну густину інтенсивності забарвлення 

витяжки із м’ясних фаршів з реактивом Неслера за допомогою фотометра 

електричного різних ступенів свіжості на 45 досліджуваних пробах, 

виготовлених від різних видів м’яса забійних тварин. Результати досліджень 

представлені у таблицях 3.75, 3.76. 

Таблиця 3.75 

Показники оптичної густини інтенсивності забарвлення витяжки з 

м’ясних фаршів з реактивом Неслера різних ступенів свіжості 

фотометричним методом, M±m, n=25 

 

 

Вид м’ясного фаршу, n=5  

 

Показники оптичної густини інтенсивності забарвлення 

витяжки з м’ясних фаршів з реактивом Неслера за 

розробленим методом, у Белах (Б) 

Ступені свіжості м’ясних фаршів 

свіжі  (оливко-

во-жовтий ко-

лір) (контроль) 

сумнівної свіжості 

(інтенсивний 

жовтий колір) 

несвіжі (жовто-

помаранчевий 

колір) 

Фарш із свинина нежирної 0,718±0,002 0,821±0,002*** > 0,822 

Фарш із свинини жирної 0,667±0,001 0,705±0,004*** > 0,706 

Фарш із яловичини 1,262±0,001 1,320±0,007*** > 1,321 

Фарш із телятини 1,253±0,003 1,287±0,003*** > 1,288 

Фарш із баранини 1,051±0,001 1,186±0,001*** > 1,187 

Примітка: *** – р≤0,001 порівняно до показників контролю 
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Проведеними дослідженнями (табл. 3.75) встановлено, що найвища 

оптична густина свіжих та сумнівної свіжості м’ясних фаршів становила, 

відповідно: у фарші із яловичини – 1,262±0,001 та 1,320±0,007 Б, із телятини 

– 1,253±0,003 та 1,287±0,003 Б.  

Визначили оптичну густину інтенсивності забарвлення витяжки із 

м’ясних фаршів з реактивом Неслера різних ступеней свіжості на 20 пробах, 

що ралізувалися у торгівельній мережі. Результати досліджень наведені в 

таблиці 3.76. 

Таблиця 3.76 

Показники оптичної густини інтенсивності забарвлення витяжки з 

м’ясних фаршів з реактивом Неслера різних ступенів свіжості 

фотометричним методом, що реалізувалися у торгівельній мережі, 

M±m, n=20 

Вид м’ясних фаршів та кількість 

проб, n=5  

 

Показники оптичної густини інтенсивності 

забарвлення витяжки з м’ясних фаршів з реактивом 

Неслера за розробленим методом, у Белах (Б) 

Ступені свіжості м’ясних фаршів 

свіжі 

(оливково-

жовтий колір) 

(контроль) 

сумнівної 

свіжості 

(інтенсивний 

жовтий колір) 

несвіжі 

(жовто-

помаранчевий 

колір) 

Фарш свинний заморожений (у тубі) 
 

0,849±0,001 

 

0,984±0,004*** 

 

> 0,985 

Фарш «Домашній» із свинини та 

яловичини 

 

0,822±0,001 

 

1,003±0,006*** 

 

> 1,004 

Фарш «Котлетний» із свинини та 

яловичини з додаванням сала 

 

0,947±0,001 

 

1,213±0,003*** 

 

> 1,214 

Фарш «Напівжирний» із свинини з 

додаванням сала 

 

0,820±0,001 

 

1,111±0,005*** 

 

> 1,112 

Примітк: *** – р≤0,001 порівняно до показників контролю 
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Проведеними дослідженнями (табл. 3.76) визначено, що найвища 

оптична густина із витяжки свіжого та сумнівної свіжості м’ясного фаршу 

становила у фарші «Котлетному», відповідно, – 0,947±0,001 та 1,213±0,003 Б, 

а найнижча, відповідно, – у фарші «Домашньому» – 0,822±0,001 та 

1,003±0,006 Б. Ці дані були стабільними та достовірними у 99,9 %, отже ці 

показники можна використовувати для встановлення ступеня свіжості 

м’ясних фаршів, що реалізувалися у торговельній мережі поряд із 

загальноприйнятими методами.  

Отримані дані за показниками різних ступенів свіжості м’ясної 

сировини були стабільними і достовірними у 99,9 % до загальної кількості 

досліджуваних проб [72]. Також більш достовірні дані – у 99,2 – 99,7 % були 

отримані в порівнянні до показників мікроскопічного методу м’ясних фаршів 

та у 99,1 – 99,9 % до показників вмісту аміно-аміачного азоту у м’ясних 

фаршах. Отже ці показники можна використовувати для встановлення 

ступеня свіжості м’ясних фаршів, вироблених із різних видів м’яса забійних 

тварин. 

Розроблений фотометричний метод має перевагу перед існуючими 

методами визначення якості та безпечності м’ясних фаршів в тому, що за 

інтенсивністю забарвлення витяжки з м’ясних фаршів та реактиву Неслера 

можна отримати результати, які мають конкретне, достовірне кількісне 

значення щодо встановлення ступеня свіжості м’ясних фаршів, виготовлених 

від різних видів м’яса тварин та птиці, які виготовляються із м’яса забійних 

тварин і реалізуються у торгівельній мережі. 

Результати досліджень щодо контролю якості та безпечності м’ясної 

сировини за застосування експресного фотометричного методу визначення 

ступеня свіжості були oпубліковані у науковій статті [34]. 
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3.8.7. Ідентифікація м’яса забійних тварин щодо придатності до 

споживання за розробленими методиками 

 

Розроблена нами методика ідентифікації м’яса – яловичини, свинини, 

баранини, козлятини, вироблених з м’яса хворих тварин, полягає у виявленні 

ферменту пероксидази. Запропонована методика може використовуватися 

для визначення безпечності та якості м’яса забійних тварин у виробничих 

лабораторіях на потужностях з переробки м’яса і м’ясних продуктів, оптових 

базах під час збрігання, у супермаркетах, у державних лабораторіях 

ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи 

на агропродовольчих ринках, а також під час судової експертизи харчових 

продуктів.  

Розроблена експресна методика мала достовірність у визначенні якісних 

показників щодо ідентифікації м’яса забійних тварин, отриманого від хворих 

тварин, у 99,8 % до загальної кількості випробуваних проб. Також більш 

достовірні дані – у 98,7–99,4 % були отримані у порівнянні до показників 

вмісту аміно-аміачного азоту в м’ясі забійних тварин та у 98,5–99,5 % до 

показників величини рН у м’ясо-водній витяжці. 

В основу даної методики було покладено завдання розробити спосіб 

удосконалення реакції на виявлення пероксидази у профільтрованій витяжці 

з м’яса у кількості 2,0–2,1 см3, яка була приготовлена у співвідношенні 1:2 і 

настояна упродовж 10–11 хвилин, до якої додавали 5–6 крапель спиртового 

розчину бензидину з масовою концентрацією 0,2 % та 4–5 крапель розчину 

гідрогену пероксиду з масовою концентрацією 1,5 % і через 20–30 секунд 

проводили оцінку. Оцінку результатів проводили за наявністю синьо-

зеленого забарвлення (позитивна реакція) у м’ясо-водній витяжці – м’ясо 

отримане від здорових тварин; блакитно-зеленого кольору із запізненням 

(слабо-позитивна реакція) – м’ясо, отримане від підозріло хворих тварин; 

відсутністю синьо-зеленого кольору (негативна реакція) – м’ясо, отримане 

від хворих тварин. 
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 Використовуючи експресний метод, був здійснений моніторинг щодо 

встановлення безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях з 

виробництва та обігу за використання розробленого удосконаленого методу 

за виявлення ферменту пероксидази (табл. 3.77, 3.78). 

Таблиця 3.77 

Моніторинг безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях 

з виробництва та зберігання за використання удосконаленого методу за 

виявлення ферменту пероксидази, %, n=244 

Вид м’яса 

забійних 

тварин 

Всього 

проб 

Якість м’яса забійних тварин 

М’ясо, отримане 

від здорових 

тварин* 

М’ясо, отримане 

від підозріло 

хворих тварин** 

М’ясо, отримане від 

хворих тварин***  

кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% 

 Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина 42 36 85,72 4 9,52 2 4,76 

Свинина 48 43 89,58 5 10,42 – – 

Баранина 24 16 66,67 6 25,00 2 8,33 

Козлятина  10 6 60,00 3 30,00 1 10,00 

 Оптові бази 

Яловичина 34 26 76,47 6 17,65 2 5,88 

Свинина 38 25 65,79 9 23,68 4 10,53 

Баранина 26 16 61,54 7 26,92 3 11,54 

Козлятина 22 18 81,82 3 13,63 1 4,55 

Примітка: * – позитивна реакція – наявність синьо-зеленого кольору; ** – слабо-

позитивна реакція – утворення блакитно-зеленого кольору із запізненням; *** – негативна 

реакція – відсутність синьо-зеленого кольору.  

 

Із даних табл. 3.77 встановлено, що найбільший відсоток м’яса було 

отримано від здорових тварин за удосконаленим методом виявлення 

ферменту пероксидази на потужностях з його виробництва – від 60,00 до 

89,58 %, та за зберігання на оптових базах – від 61,54 до 81,82 %. Проте 
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відсоток м’яса, отриманого від підозріло хворих тварин, на потужностях з 

його виробництва складав від 9,52 до 30,00 %, на оптових базах – від 13,63 до 

26,92 %, а м’яса, отриманого від хворих тварин на потужностях, відповідно, – 

від 4,76 до 10,00 % та від 4,55 до 11,54 %. 

Таблиця 3.78 

Моніторинг безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях 

з реалізації за використання удосконаленого методу за виявлення 

ферменту пероксидази,%, n=249 

Вид м’яса 

забійних 

тварин 

Всього 

проб 

Якість м’яса забійних тварин 

М’ясо, отримане 

від здорових 

тварин* 

М’ясо, отримане від 

підозріло хворих 

тварин ** 

М’ясо, отримане 

від хворих тварин 

*** 

кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% 

 Супермаркети 

Яловичина 42 31 73,81 9 21,43 2 4,76 

Свинина  44 29 65,91 12 27,27 3 6,82 

Баранина 23 13 56,52 6 26,09 4 17,39 

Козлятина  21 19 90,48 2 9,52 – – 

 Агропродовольчі ринки 

Яловичина 33 23 69,70 7 21,21 3 9,09 

Свинина  44 31 70,46 8 18,18 5 11,36 

Баранина 23 18 78,26 2 8,70 3 13,04 

Козлятина  19 14 73,68 3 15,79 2 10,53 

Примітка. * – позитивна реакція – наявність синьо-зеленого кольору; ** – слабо-

позитивна реакція – утворення блакитно-зеленого кольору із запізненням; *** – негативна 

реакція – відсутність синьо-зеленого кольору.  

 

Із даних табл. 3.78 встановлено, що найбільший відсоток м’яса було 

отримано від здорових тварин за розробленим удосконаленим методом 

виявлення ферменту пероксидази під час реалізації у супермаркетах – від 

56,52 до 90,48 %, та на агропродовольчих ринках – від 69,70 до 78,26 %. 
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Проте відсоток м’яса, отриманого від підозріло хворих тварин, під час 

реалізації у супермаркетах складав від 9,52 до 27,27 %, на агропродовольчих 

ринках – від 8,70 до 21,21 %, а м’яса, отриманого від хворих тварин, 

відповідно, на потужностях – від 4,76 до 17,39 % та від 9,09 до 13,04 %. 

Отримані дані за наявністю або відсутністю синьо-зеленого забарвлення 

були стабільними та достовірними, а, отже, ці показники можна 

використовувати для визначення безпечності та якості м’яса забійних тварин, 

отриманого від хворих тварин, на потужностях за виробництва та обігу. 

Розроблений нами спосіб є експресним, простим у виконанні, а його 

результати дають стабільні якісні показники для виявлення м’яса забійних 

тварин, отриманого від хворих тварин за наявністю або відсутністю синьо-

зеленого забарвлення під час виявлення ферменту пероксидази.  

Даний удосконалений експресний метод нами пропонується для 

виявлення ферменту пероксидази у м’ясі забійних тварин поряд з іншими 

методами лабораторного дослідження м’яса (за вмістом аміно-аміачного 

азоту, сірководню, аміаку, величиною рН, органолептичними показниками 

тощо) [74, 272]. 

Дослідженнями було проведено моніторинг щодо встановлення м’яса 

забійних тварин, отриманих від хворих чи здорових тварин, за 

удосконаленим методом формольної реакції на потужностях з їх виробництва 

та обігу внаслідок підміни придатного м’яса до споживання людьми м’ясом 

від хворих тварин (табл. 3.79, 3.80). Тому даний метод широко може 

застосовуватися під час ідентифікації такого м’яса забійних тварин при 

виробництві, зберіганні й реалізації. 

В основу даної методики було покладено завдання розробити спосіб 

удосконалення формольної реакції при визначенні м’яса забійних тварин, 

отриманих від хворих тварин, шляхом взаємодії розчину нейтрального 

формальдегіду з масовою часткою 12 % з профільтрованою сумішшю проби 

м’яса, натрію хлориду з масовою часткою 0,85 %, розчину натрію гідроксиду 

з масовою часткою 0,1 моль/дм3 та щавлевої кислоти з масовою часткою 
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6,0% при осадженні продуктів білкового розпаду, що забезпечило 

достовірність результатів при встановленні м’яса, отриманого від хворих 

тварин.  

Оцінку результатів проводили за зміною стану консистенції фільтрату 

протягом 5–6 хвилин. М’ясо, отримане від здорових тварин 

характеризувалось: фільтрат без змін або наявність легкого помутніння; 

м’ясо, отримане від підозріло хворих тварин: наявність пластівців, незначне 

помутніння – у свинині, в інших видах м’яса тварин – наявність великої 

кількості пластівців, значне помутніння; м’ясо, отримане від хворих тварин 

або забитих в агональному стані: утворення значного желеподібного згустку, 

значне помутніння фільтрату. 

Таблиця 3.79 

Моніторинг безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях 

з виробництва та зберігання за використання удосконаленого методу 

формольної реакції, %, n=251 

Вид м’яса 

забійних 

тварин 

Всього 

проб 

Якість м’яса забійних тварин 

М’ясо, отримане 

від здорових 

тварин 

М’ясо, отримане 

від підозріло 

хворих тварин 

М’ясо, отримане від 

хворих тварин або 

забитих в 

агональному стані 

кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% 

 Потужності з виробництва м’яса забійних тварин 

Яловичина 44 41 93,18 3 6,82 – – 

Свинина 54 46 85,19 6 11,11 2 3,70 

Баранина 31 26 83,87 4 12,90 1 3,23 

Козлятина  11 8 72,73 2 18,18 1 9,09 

 Оптові бази 

Яловичина 34 25 73,53 7 20,59 2 5,88 

Свинина 36 27 75,00 6 16,67 3 8,33 

Баранина 23 16 69,56 6 26,09 1 4,35 

Козлятина 18 14 77,78 4 22,22 – – 
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Із даних табл. 3.79 встановлено, що найбільший відсоток м’яса було 

отримано від здорових тварин за удосконаленим методом формольної реакції 

на потужностях з його виробництва – від 72,73 до 93,18 %, на оптових базах 

за зберігання – від 69,56 до 77,78 %, 

Проте відсоток м’яса, отриманого від підозріло хворих тварин, на 

потужностях з його виробництва складав від 6,82 до 18,18 %, на оптових 

базах – від 16,67 до 26,09 %, а м’яса, отриманого від хворих тварин, 

відповідно, на потужностях – від 3,23 до 9,09 % та від 4,35 до 8,33 %. 

Таблиця 3.80 

Моніторинг безпечності та якості м’яса забійних тварин на потужностях 

з реалізації за використання удосконаленого методу формольної реакції, 

%, n=267 

Вид м’яса 

забійних 

тварин 

Всього 

проб 

Якість м’яса забійних тварин 

М’ясо, отримане 

від здорових 

тварин 

М’ясо, отримане 

від підозріло 

хворих тварин 

М’ясо, отримане від 

хворих тварин або 

забитих в 

агональному стані 

кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% кількість 

проб 

% 

 Супермаркети 

Яловичина 43 32 74,42 8 18,60 3 6,98 

Свинина  46 31 67,39 11 23,91 4 8,70 

Баранина 28 21 75,00 5 17,86 2 7,14 

Козлятина  23 18 78,26 3 13,04 2 8,70 

 Агропродовольчі ринки 

Яловичина 39 30 76,93 6 15,38 3 7,69 

Свинина  42 33 78,57 7 16,67 2 4,76 

Баранина 26 20 76,93 4 15,38 2 7,69 

Козлятина  20 15 75,00 4 20,00 1 5,00 
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Із даних табл. 3.80 встановлено, що найбільший відсоток м’яса було 

отримано від здорових тварин за удосконаленим методом формольної реакції 

при реалізації у супермаркетах – від 67,39 до 78,26 %, та на 

агропродовольчих ринках – від 75,00 до 78,57 %. Проте відсоток м’яса, 

отриманого від підозріло хворих тварин, за реалізації у супермаркетах 

складав від 13,04 до 23,91 %, на агропродовольчих ринках – від 15,28 до 

20,00 %, а м’яса, отриманого від хворих тварин, відповідно, на потужностях – 

від 6,98 до 8,70 % та від 4,76 до 7,69 %. 

Достовірність розробленого удосконаленого методу визначення м’яса, 

отриманого від здорових або хворих тварин, становила 96,4 % до загальної 

кількості випробуваних проб. Також більш достовірні дані – у 97,5–98,1 % 

були отримані у порівнянні до показників визначення ферменту пероксидази 

в м’ясі забійних тварин та у 97,2–98,2 % до показників величини рН у м’ясо-

водній витяжці [52]. 

Тому даний метод пропонується нами для інформативності визначення 

якості м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу. Отже 

даний розроблений метод можна використовувати при встановленні м’яса 

забійних тварин, отриманого від хворих чи здорових тварин за якісного 

оцінювання.  

Також нашими дослідженнями було розроблено методику 

бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння м’яса забійних тварин 

мікроорганізмами шляхом зміни кількості мазків-відбитків м’яса, 

фарбування їх за Грамом у модифікації Хукера, а також зміни кількості полів 

зору під час підрахування мікроорганізмів, враховуючи їх форму, 

спороутворення та фарбування [55]. 

Для дослідження використовували проби м’яса забійних тварин – 

яловичини, свинини, баранини і козлятини, що припікали їх поверхню 

розжареним над полум’ям спиртівки шпателем, стерильними ножицями 

зрізали припечену поверхню м’яса і на глибині від 1,0–1,5 см стерильними 

ножицями вирізали шматочок м’яса площею 2,0–2,5 см2. Вирізаний 
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шматочок м’яса брали стерильним пінцетом і різними поверхнями зрізів 

прикладали до поверхні стерильного предметного скельця для отримання 2-х 

мазків-відбитків. Предметне скельце із мазками-відбитками висушували на 

повітрі за температури навколишнього середовища, потім фіксували над 

полум’ям спиртівки шляхом трьохразового проведенням крізь полум’я 

упродовж не більше ніж 2–3 секунд та в подальшому проводили фарбування 

мазків-відбитків за Грамом у модифікації Хукера:  

– накладали смужку фільтрувального паперу, потім наносили на папір 

декілька крапель основного фарбувального розчину за Хукером на 0,5–1,0 хв, 

щоб фільтрувальний папір був повністю змоченим; 

– предметне скельце з пофарбованими мазками-відбитками промивали 

струменем дистильованої води; 

– на мазки-відбитки наносили піпеткою йодний розчин за Бурке на 0,5–

1,0 хв; 

– промивали мазки-відбитки етиловим спиртом із масовою часткою 96 

%, потім занурювали предметні скельця у хімічну склянку ємністю 100 см3 з 

етиловим спиртом із масовою часткою 96 % на 0,5–1 хв; 

– промивали мазки-відбитки дистильованою водою; 

– на промиті мазки-відбитки наносили спиртовий розчин фуксину із 

масовою часткою 0,5 % на 2–3 хв і потім промивали дистильованою водою та 

просушували фільтрувальним папером. 

Пофарбовані препарати розглядали за допомогою імерсійного масла зі 

збільшенням 90х і окуляра – зі збільшенням 10х. Під час мікроскопування 

двох препаратів під мікроскопом переглядали мікроорганізми не менше ніж у 

15–20 полях зору. У кожному полі зору на двох мазках-відбитках 

підраховували кількість мікроорганізмів і виводили середнє значення 

мікроорганізмів на одне поле зору, а також визначали форму клітин (коки, 

мікрококи, паличкоподібні бактерії), спороутворення та відношення до 

фарбування за Грамом (Гр+ мікроорганізми – набувають фіолетового 

забарвлення; Гр- – червоного забарвлення). І в подальшому проводили 
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бактеріоскопічне оцінювання ступеня обсіменіння м’яса мікроорганізмами. 

Для встановлення ступеня свіжості м’яса забійних тварин застосовували 

загальноприйняті методики – визначення величини рН у м’ясо-водній 

витяжці, вмісту летких жирних кислот, вмісту аміно-аміачного азоту 

відповідно до чинних нормативних документів та розроблений метод 

бактеріоскопічного оцінювання м’яса за кількістю мікроорганізмів (табл. 

3.81–3.84). 

Таблиця 3.81 

Показники загальноприйнятих методів та бактеріоскопічного 

оцінювання ступеня обсіменіння яловичини мікроорганізмами за 

розробленим методом, М±m, n=36 

 

Показники  

Ступінь свіжості яловичини 

свіжа, 

n=14 

сумнівної 

свіжості,n=12 

несвіжа,  

n=10 

Величина рН м’яса 5,90±0,10 5,61±0,11 5,26±0,12*** 

Вміст ЛЖК, мг КОН 3,81±0,12 6,24±0,28*** 10,12±0,32*** 

Вміст аміно-аміачного азоту, мг 0,84±0,04 1,34±0,06*** 1,98±0,08*** 

Бактеріоскопічне оцінювання 

м’яса, (кількість 

мікроорганізмів) 

 

 

6±2 

 

 

14±2** 

 

 

64±6*** 

Примітка: ** – р≤0,01; *** – р≤0,001 порівняно з показниками свіжої 

яловичини. 

 Аналізуючи табл. 3.81, необхідно вказати, що за встановлення несвіжої 

яловичини величина рН, біохімічні показники та вміст мікроорганізмів мали 

високу ступінь достовірності (р≤0,001) порівняно з показниками свіжої 

яловичини, а за встановлення сумнівного свіжості яловичини показник 

величини рН не мав статистично значимої різниці, а вміст мікроорганізмів 

був середнього ступеня достовірності (р≤0,01), інші показниками мали 

високу ступінь достовірності (р≤0,001). 
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Таблиця 3.82 

Показники загальноприйнятих методів та бактеріоскопічного 

оцінювання ступеня обсіменіння свинини мікроорганізмами за 

розробленим методом, М±m, n=34 

 

Показники 

Ступінь свіжості свинини 

свіжа, 

n=14 

сумнівної 

свіжості, n=10 

несвіжа, 

n=10 

Величина рН м’яса 5,72±0,1 5,43±0,13* 5,08±0,09*** 

Вміст ЛЖК, мг КОН 4,08±0,10 7,44±0,22*** 12,06±0,46*** 

Вміст аміно-аміачного азоту, мг 0,98±0,04 1,43±0,09*** 2,18±0,12*** 

Бактеріоскопічне оцінювання 

м’яса, (кількість 

мікроорганізмів) 

 

 

5±2 

 

 

16±2*** 

 

 

72±8*** 

Примітка: * – р≤0,05; *** – р≤0,001 порівняно з показниками свіжої свинини 

 Із даних табл. 3.82 видно, що за встановлення несвіжої свинини 

величина рН, біохімічні показники та вміст мікроорганізмів мали високу 

ступінь достовірності (р≤0,001) порівняно з показниками свіжої свинини, а за 

встановлення сумнівного ступеня свіжості свинини показник величини рН 

був низького ступеня достовірності (р≤0,05), інші показниками мали високу 

ступінь достовірності (р≤0,001). 

Таблиця 3.83 

Показники загальноприйнятих методів та бактеріоскопічного 

оцінювання ступеня обсіменіння баранини мікроорганізмами за 

розробленим методом, М±m, n=32 

 

Показники  

Ступінь свіжості баранини 

свіжа, n=12 сумнівної 

свіжості, n=11 

несвіжа, 

n=9 

1 2 3 4 

Величина рН м’яса 5,84±0,14 5,58±0,12 5,31±0,13* 

Вміст ЛЖК, мг КОН 3,12±0,15 5,47±0,24*** 9,89±0,25*** 
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Продовження таблиці 3.83 

1 2 3 4 

Вміст аміно-аміачного азоту, мг 0,76±0,07 1,49±0,13*** 1,79±0,12*** 

Бактеріоскопічне оцінювання 

м’яса, (кількість мікроорганізмів) 

 

7±2 

 

19±2*** 

 

46±4*** 

Примітка: * – р≤0,05; *** – р≤ 0,001 порівняно з показниками свіжої 

баранини 

  

 Аналізом даних табл. 3.83 було встановлено, що за встановлення 

сумнівної свіжості та несвіжої баранини біохімічні показники та вміст 

мікроорганізмів мали високу ступінь достовірності (р≤0,001) порівняно з 

показниками свіжої баранини, а показник величини рН м’яса сумнівної 

свіжості не мав статистично значимої різниці, а несвіжого – низького ступеня 

достовірності (р≤ 0,05). 

Таблиця 3.84 

Показники загальноприйнятих методів та бактеріоскопічного 

оцінювання ступеня обсіменіння козлятини мікроорганізмами за 

розробленим методом, М±m, n=30 

 

Показники 

Ступінь свіжості козлятини 

свіжа, 

n=11 

сумнівної 

свіжості, n=10 

несвіжа,  

n=9 

Величина рН м’яса 5,79±0,12 5,51±0,11 5,39±0,10* 

Вміст ЛЖК, мг КОН 2,46±0,10 6,17±0,28*** 11,13±0,31*** 

Кількість аміно-аміачного 

азоту, мг 

 

1,06±0,05 

 

1,37±0,11** 

 

2,02±0,14*** 

Бактеріоскопічне оцінювання 

м’яса, (кількість 

мікроорганізмів) 

 

 

8±2 

 

 

23±2*** 

 

 

59±4*** 

Примітка: * – р≤0,05; ** – р≤0,01; *** – р≤ 0,001 порівняно з показниками 

свіжої козлятини 
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 Аналізуючи табл. 3.84 необхідно вказати, що за встановлення 

сумнівної свіжості та несвіжої козлятини вміст летких жирних кислот та 

вміст мікроорганізмів мали високу ступінь достовірності (р≤0,001) порівняно 

з показниками свіжої козлятини. А показник величини рН м’яса сумнівної 

свіжості не мав статистично значимої різниці, а несвіжого – низького ступеня 

достовірності (р≤0,05), вміст аміно-аміачного азоту у козлятині сумнівної 

свіжості – середнього ступеня достовірності (р≤0,01).  

 Проведеними дослідженнями встановлено, що при підрахуванні 

мікроорганізмів у свіжому м’ясі забійних тварин виявляли переважно коки, 

як Гр+ та Гр- (до 10); у м’ясі сумнівної свіжості – виявляли коки, мікрококи та 

паличкоподібні мікроорганізми Гр+ та Гр- (від 11 до 30); у несвіжому м’ясі – 

переважали паличкоподібні мікроорганізми Гр+ та Гр- (більше 30).  

Достовірність розробленого методу бактеріоскопічного оцінювання 

ступеня обсіменіння м’яса забійних тварин мікроорганізмами становила     

99,5 % до загальної кількості випробуваних проб. Також більш достовірні 

дані – у 98,8–99,4 % були отримані у порівнянні до показників вмісту аміно-

аміачного азоту в м’ясі забійних тварин та у 99,2–99,7 % до показників 

вмісту летких жирних кислот у м’ясі. 

Отже даний розроблений метод можна використовувати при 

встановленні ступеня свіжості м’яса забійних тварин за бактеріоскопічного 

оцінювання під час виробництва та обігу.  

Дані розроблені методики визначення придатності до споживання 

людьми м’яса забійних тварин апробовані та впроваджені на потужностях з 

його виробництва та обігу, і рекомендовані державним інспекторам 

ветеринарної медицини для здійснення належного державного ризик-

орієнтованого контролю за безпечністю та якістю яловичини, свинини, 

баранини, козлятини. 

Розроблені та запатентовані нами методи є експресними, простими у 

виконанні, а його результати дають стабільні якісні показники щодо 
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виявлення м’яса забійних тварин, отриманого від хворих тварин за наявністю 

або відсутністю ферменту пероксидази, удосконаленою формольною 

реакцією. А також загальноприйняті методи встановлення ступеня свіжості 

м’яса забійних тварин відповідають кількісним показникам встановлення 

обсіменіння мікроорганізмами за розробленим методом шляхом фарбування 

мазків-відбитків із глибоких шарів м’язової тканини за Грамом у модифікації 

Хукера.  

Необхідно відмітити, що науковці розробили достовірний метод 

встановлення обсіменіння мікроорганізмами м’яса птиці за різного ступеня 

свіжості, який також має високу достовірність у показниках за кількістю 

мікроорганізмів у 99,8 % до загальної кількості випробуваних проб [66]. 

Одним із завдань державного ветеринарного інспектора під час здійснення 

державного ризик-орієнтованого контролю свіжого м’яса забійних тварин та 

отриманого від здорових тварин у межах аудиту постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах НАССР, є перевіряння також ефективності 

процедур, розроблених оператором ринку для дотримання санітарно-

гігієнічних вимог щодо забезпечення відсутності у свіжому м’ясі: будь-якого 

забруднення та ознак патофізіологічних аномалій або змін [421, 422, 415]. 

Як вказують науковці [119] – необхідно розробляти експресні нові та 

удосконалювати чинні методики контролювання безпечності харчових 

продуктів для належної інформативності за діючих систем простежуваності 

та НАССР за виробництва та обігу м’яса забійних тварин [223, 281, 404]. 

 Результати досліджень ідентифікації м’яса забійних тварин щодо 

придатності до споживання за розробленими методиками під час 

встановлення їх безпечності та якості при використанні реакції на 

пероксидазу, формольної реакції та встановлення бактеріоскопічного 

оцінювання ступеня обсіменіння мікроорганізмами були опубліковані у 

науковій статті [49].  
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3.9. Застосування комплексної системи ризик-орієнтованого 

контролю м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу 

за виявлення хімічних небезпечних факторів 

 

3.9.1. Встановлениня критеріїв оцінки ступеня ризику за 

провадження діяльності потужностей з виробництва та обігу м’яса 

забійних тварин  

 

За результатами проведення моніторингу на виявлення оброблення 

м’яса забійних тварин мийно-дезінфікуючими засобами на різних 

потужностях з виробництва та обігу були встановлені критерії оцінки 

ступеня ризику за провадження діяльності цих потужностей [205]. Мийно-

дезінфікуючі засоби мають негативнй вплив на безпечність м’яса забійних 

тварин. За результатами попередніх заходів було встановлено повторення 

навмисного забруднення цими засобами на потужностях з їх виробництва, 

зберігання та реалізації. Тому нами було розроблено низку ефективних 

процедур щодо виявлення та попередження навмисного забруднення м’яса 

під час виробництва та обігу на підставі використання розроблених та 

запатентованих експресних методик виявлення мийно-дезінфікуючих 

засобів. Нами була встановлена інформація про невідповідність 

господарської діяльності вимогам законодавства про харчові продукти.  

Таким чином періодичність здійснення планових заходів державного 

контролю у сфері безпечності та окремих показників якості м’яса забійних 

тварин за оброблення мийно-дезінфікуючими засобами та у сфері 

ветеринарної медицини була визначена на підставі ризик-орієнтованого 

підходу.  

Нашими дослідженнями була встановлена категоризація потужностей у 

сфері безпечності та окремих показників якості м’яса забійних тварин за 

виявлення оброблення мийно-дезінфікуючими засобами (табл. 3.85). 
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На потужностях з виробництва м’яса визначено хімічний небезпечний 

фактор виникнення шкідливого впливу на здоров’я людини через м’ясо – 10 

балів та визначено хімічний ризик пов’язаний із використанням мийно-

дезінфікуючих речовин, що негативно впливали на безпечність м’яса 

забійних тварин – 40 балів; на потужностях протягом двох останніх заходів 

державного контролю приписи не виконано в повному обсязі – 10 балів; на 

потужностях за результатами останнього заходу держконтролю встановлено 

невідповідність діяльності операторів ринку вимогам законодавства у сфері 

безпечності та окремих показників якості м’яса забійних тварин – 10 балів.  

За оцінки невиконання встановлених вимог законодавству, що мають 

вплив на безпечність м’яса забійних тварин було встановлено невиконання 

визначеного законом обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно 

діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних 

факторів та контролю у критичних точках (НАССР) (п. 4) – 30 балів (із 

досліджуваних потужностей на 3 потужностях – пропонування до реалізації 

та/або реалізація м’яса забійних тварин, які є шкідливими для здоров’я 

людини (п.10) – 30 балів).  
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Таблиця 3.85 

Категоризація потужностей у сфері безпечності та окремих показників якості м’яса забійних тварин за 

виявлення оброблення мийно-дезінфікуючими засобами 

Категорії ризиків  Потужності з виробництва та обігу м’яса забійних тварин. Характеристика критерію. Оцінка в балах 

Потужності з виробництва Оптові бази (зберігання) Супермаркети 

(реалізація) 

Агропродовольчі 

ринки (реалізація) 

1 2 3 4 5 

1. Визначені ризики виникнення 

шкідливого впливу на здоров’я 

людини, пов’язані з м’ясом 

забійних тварин та операторами 

ринку 

10 балів 10 балів 10 балів 25 балів 

2. Визначені ризики виникнення 

шкідливого впливу на здоров’я 

людини, пов’язані з 

використанням м’яса, процесів, 

матеріалів, речовин, 

провадженням діяльності або 

операцій, які можуть справити 

негативний вплив на безпечність 

м’яса забійних тварин  

виробнцтво м’яса забійних 

тварин щодо якого 

вимагається отримання 

експлуатаційного дозволу – 

40 балів 

Зберігання м’яса 

забійних тварин та 

поводження з первинною 

продукцією в місці 

первинного виробництва 

10 + транспортування –  

2 бала  

зберігання та реалізація 

м’яса забійних тварин 

кінцевим споживачам – 

10 балів 

реалізація м’яса 

забійних тварин 

споживачам – 10 

балів 
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Продовження таблиці 3.85 

1 2 3 4 5 

3. Вплив попередніх заходів 

державного контролю на 

безпечність об’єктів санітарних 

заходів (м’яса забійних тварин) 

 

протягом двох останніх 

заходів державного 

контролю видано приписи, 

які не виконано в повному 

обсязі та/або не виконано – 

10 балів 

протягом двох останніх 

заходів державного 

контролю видано 

приписи, які не виконано 

в повному обсязі та/або 

не виконано – 10 балів 

протягом двох останніх 

заходів державного 

контролю видано 

приписи і є в наявності 

скарги споживачів, які 

стосуються виробництва 

обігу м’яса, які 

становлять загрозу для 

життя і здоров’я людини 

– 30 

протягом двох 

останніх заходів 

державного 

контролю видано 

приписи, які не 

виконано в 

повному обсязі 

та/або не виконано 

– 10 балів 

4. Вплив процедур, які 

застосовуються оператором ринку 

та впливають на безпечність м’яса 

забійних тварин* 

на потужностях за результатами останнього заходу державного контролю встановлено невідповідність 

діяльності операторів ринку (потужності) вимогам законодавства у сфері безпечності та окремих 

показників якості м’яса забійних тварин – по 10  балів для різних потужностей  

5. Оцінка невиконання 

встановлених вимог, що мають 

вплив на безпечність об’єктів 

санітарних заходів (м’яса забійних 

тварин) та можуть становити 

загрозу для життя та/або здоров’я 

людини ** 

1.Невиконання визначеного 

законом обов’язку щодо 

впровадження на потужно-

стях постійно діючих 

процедур, заснованих на 

принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та 

1. Порушення вимог 

щодо забезпечення 

простежуваності, перед-

бачених законодавством 

про харчові продукти 

(п.6); 

2. Зберігання м’яса без 

1. Пропонування до реа-

лізації або реалізація 

непридатного м’яса 

забійних тварин (п.9); 

2. Пропонування до 

реалізації або реалізація 

швидкопсувних проду-

1. Порушення ви-

мог щодо забезпе-

чення простежува-

ності, передбаче-

них законодавст-

вом про харчові 

продукти (п.6); 
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контролю у критичних 

точках (НАССР) (п. 4) – 30 

балів 

 

 

 

на 3 потужностях: 

пропонування до реалізації 

або реалізація м᾽яса 

забійних тварин, які є 

шкідливими для здоров’я 

людини (п.10) – 30 балів 

отримання експлуатаці-

йного дозволу на 

відповідну потужність, 

якщо обов’язковість його 

отримання встановлена 

законом (п.3) – 30 балів. 

на 2-х потужностях: 

5) реалізація м’яса 

забійних тварин, 

маркування яких не 

відповідає 

законодавству, якщо це 

створює загрозу для 

життя та здоров’я 

людини (п.5) – 30 балів 

ктів (м’яса шматкового), 

строки зберігання якого 

закінчилися, якщо внас-

лідок цього м'ясо не 

стало шкідливим для 

здоров’я людини (п.11) – 

30 балів. 

у 5-ти супермаркетах: 

реалізація м’яса забійних 

тварин, маркування яких 

не відповідає 

законодавству, якщо це 

створює загрозу для 

життя та здоров’я 

людини (п.5) – 30 балів 

2. Обіг м’яса забій-

них тварин з вико-

ристанням незареє-

строваної потужно-

сті (стихійні ринки) 

(п.2) – 30 балів 

на 4-х ринках: 

13) порушення 

значень параметрів 

безпечності мяса 

забійних тварин, 

встановлених 

законодавством 

про харчові 

продукти – 30 балів  

Всього балів за характеристикам 

критеріям 

100  72 70 85 

Примітка: * – на деяких потужностях протягом 12 останніх місяців дотримуються гігієнічні вимоги та ефективно застосовуються постійно 

діючі процедури, засновані на принципах НАССР – 0 балів; ** – будь-яке одне з правопорушень, передбачених пунктами 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 

16 і 19 частини першої статті 65 Закону України, або будь-які два з правопорушень, передбачених пунктами 2, 3, 6, 8, 9, 11 і 12 частини 

першої статті 65 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» – 30 балів. 
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 На оптових базах за зберігання м’яса забійних тварин встановлено – 

порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених 

законодавством про харчові продукти (п.6); зберігання м’яса без отримання 

експлуатаційного дозволу на відповідну потужність, якщо обов’язковість 

його отримання встановлена законом (п.3) – 30 балів, (із досліджуваних 

оптових баз на 2-х потужностях: реалізація м’яса забійних тварин, 

маркування яких не відповідає законодавству, що створювало загрозу для 

життя та здоров’я людини (п. 5) – 30 балів). 

 У супермаркетах за реалізації м’яса забійних тварин встановлено – 

пропонування до реалізації та/або реалізація непридатного м’яса забійних 

тварин (п.9); пропонування до реалізації та/або реалізація швидкопсувних 

продуктів (м’яса шматкового), строки зберігання якого закінчилися, якщо 

внаслідок цього м’ясо не стало шкідливим для здоров’я людини (п.11) – 30 

балів. А у 5-ти супермаркетах: реалізація м’яса забійних тварин, маркування 

яких не відповідає законодавству, що створювало загрозу для життя та 

здоров’я людини (п. 5) – 30 балів. 

 На агропродовольчих ринках при реалізації м’яса забійних тварин за 

оцінки невиконання встановлених вимог законодавству на безпечність м᾽яса 

забійних тварин було встановлено 30 балів, що характеризувало критерій: 

порушення вимог щодо забезпечення простежуваності, передбачених 

законодавством про харчові продукти (п. 6); обіг м’яса забійних тварин з 

використанням незареєстрованої потужності (стихійні ринки) (п. 2) – 30 

балів. А на 4-х агропродовольчих ринках: порушення значень параметрів 

безпечності м’яса забійних тварин, встановлених законодавством про харчові 

продукти (п. 13) – 30 балів. 

 Відповідальність за порушення невиконання встановлених вимог, що 

мають вплив на безпечність м’яса забійних тварин, які можуть становити 

загрозу для життя здоров’я споживачів – це встановлені чинним Законом 

України накладання штрафів на юридичних осіб та фізичних осіб 

(підприємців) у різноманітних розмірах мінімальних заробітних плат [213]. 



345 
 

Згідно даних таблиці 3.85 при проведенні моніторингу потужності з 

виробництва м’яса мали нарахованих балів 100, оптові бази – 72 бали, 

супермаркети – 70 та агропродовольчі ринки – 85 балів. На основі 

нарахованої суми балів кожна потужність відповідно до шкали балів 

відноситься до певного ступеня ризику, а саме від 79 до 89 балів – до 

високого ступеня ризику відносилися оптові бази, супермаркети та 

агропродовольчі ринку; від 90 балів і більше – до дуже високого ступеня 

ризику відносилися потужності з виробництва м’яса забійних тварин. 

 На основі встановлених балів була визначена періодичність здійснення 

планових заходів державного контролю потужностей у сфері безпечності та 

окремих показників якості м’яса забійних тварин за оброблення мийно-

дезінфікуючими засобами: з дуже високим ступенем ризику (потужності з 

виробництва м᾽яса забійних тварин – інспектування проводять не більше 4-х 

разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік; з високим ступенем ризику 

(оптові бази, супермаркети, агропродовольчі ринки) – інспектування 

проводять не більше 3-х разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік 

(Додаток В, Д). 

 Нашими дослідженнями була встановлена категоризація потужностей у 

сфері ветеринарної медицини щодо виявлення оброблення м’яса забійних 

тварин мийно-дезінфікуючими засобами (табл. 3.86). 
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Таблиця 3.86 

Категоризація потужностей у сфері ветеринарної медицини щодо виявлення оброблення м’яса забійних тварин 

мийно-дезінфікуючими засобами 

Категорії ризиків  Потужності з виробництва та обігу м’яса забійних тварин. Характеристика критерію. Оцінка в балах 

Потужності з 

виробництва 

Оптові бази (зберігання) Супермаркети 

(реалізація) 

Агропродовольчі 

ринки (реалізація) 

1 2 3 4 5 

1.Вплив потужності на безпе-

чність м’яса забійних тварин 

потужності, які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу м’яса забійних 

тварин – 10 балів 

2. Діяльність або операції, які 

можуть спричинити негативний 

вплив на безпечність об’єктів 

ветеринарно-санітарного контро-

лю та нагляду (м’ясо) 

виробництво м’яса 

забійних тварин щодо 

яких вимагається отри-

мання експлуатаційного 

дозволу – 10 балів; *  

зберігання м’яса 

забійних тврин на 

оптових базах (охолод-

ження, підмороження, 

заморожування)–10 балів 

реалізація та зберігання 

м’яса забійних тварин 

під час реалізації (охоло-

дження, підмороження, 

заморожування)–10 балів 

Реалізація м’яса 

(свіже парне, 

охолоджене), 

розрубка туш – 10 

балів 

3. Вплив попередніх заходів 

державного контролю на 

безпечність об’єктів ветеринарно-

санітарного контролю та нагляду 

(м’ясо забійних тварин) 

протягом двох останніх 

заходів державного 

контролю видано 

приписи, які не виконано 

в повному обсязі та/або 

не виконано – 10 балів 

протягом двох останніх заходів державного контролю видано приписи та 

наявні скарги споживачів, які стосуються виробництва та/або обігу м᾽яса 

забійних тварин, які становлять загрозу життю та здоров’ю людей – по 15 

балів для різних потужностей 

4. Ефективність процедур, які 

застосовуються оператором 

наявність обґрунтованих, підтверджених позаплановими перевірками скарг споживачів або 

здійснення оператором ринку відкликання та/або вилучення продукції протягом останніх двох 
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потужностей (об’єктів) з  

метою дотримання законодавства 

про ветеринарну медицину, корми 

календарних років – по 10 балів для різних потужностей 

5.Оцінка невиконання встановле-

них вимог, що мають вплив на 

безпечність об’єктів санітарних за-

ходів та можуть становити загрозу 

для життя та здоров’я людини 

Правопорушення, яке стало причиною виникнення хвороб у людей, нездужання, що встановлене в 

минулому році – 10 балів 

Всього балів по характеристикам 

критеріям 

55 50 55 55 

Примітка: * − за переробки продуктів тваринного походження для промислового використання встановлюється 5 

балів 
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Аналізуючи дані таблиці 3.86, необхідно відмітити, що була 

встановлена категоризація потужностей у сфері ветеринарної медицини щодо 

виявлення оброблення м’яса забійних тварин мийно-дезінфікуючими 

засобами. За характеристикою встановлених критеріїв доведено, що 

найбільше балів було на потужностях з виробництва м’яса – 55, 

супермаркетах, агропродовольчих ринках, а на оптових базах – 50 балів.  

На основі нарахованої суми балів кожна потужність відповідно до 

шкали балів відноситься до певного ступеня ризику, а саме від 40 до 69 балів 

– до середнього ступеня ризику відносилися потужності з виробництва м’яса 

забійних тварин, оптові бази, супермаркети та агропродовольчі ринки, 

відповідно 55–50 балів (Додаток Д). 

 На основі встановлених балів була визначена періодичність здійснення 

планових заходів державного контролю потужностей у сфері ветеринарної 

медицини щодо встановлення оброблення м’яса забійних тварин мийно-

дезінфікуючими засобами: з середнім ступенем ризику (потужності з 

виробництва м’яса забійних тварин, оптові бази, супермаркети, 

агропродовольчі ринки) – інспектування проводять не більше 2-х разів на рік, 

аудит – не більше одного разу на рік.  

 

 3.9.2. Розроблення та впровадження комплексної системи ризик-

орієнтованого контролю хімічних небезпечних факторів м’яса забійних 

тварин на потужностях з виробництва та обігу  

 

Уперше, на одержані результати випробувань, нами була розроблена 

комплексна система ризик-орієнтованого контролю м’яса забійних тварин на 

потужностях різних типів за впровадження систем простежуваності, аналізу 

небезпек та контролю у критичних точках (НАССР) та систем попередження 

економічно мотивованого шахрайства з харчовими продуктами управління 

(VACCP) і попередження шкідливих загроз харчовим продуктам (ТАССР) 
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для захисту ланцюга постачання м’яса забійних тварин від уразливості через 

навмисну фальсифікацію мийно-дезінфікуючими засобами (Додаток В). 

Із вище зазначених досліджень безпечності та якості м’яса забійних 

тварин на різних операторах ринків та застосування апробованих експресних 

методів виявлення навмисного оброблення м’яса забійних тварин хімічними 

небезпечними засобами постала задача розробити систему ризик-

орієнтованого контролю. Тому нами була запропонована комплексна система 

ризик-орієнтованого контролю безпечності м’яса забійних тварин на 

потужностях з виробництва та обігу за виявлення хімічних небезпечних 

факторів та ідентифікації м᾽яса за використання експресних методик, які 

мали достовірність в результатах випробувань 99,4–99,9 % (Додаток Д, Е). 

За впровадження комплексної системи ризик-орієнтованого контролю 

хімічних небезпечних факторів в м’ясі забійних тварин та його ідентифікації 

на потужностях з виробництва та обігу необхідно розробити послідовні дії, а 

саме:  

1. Створити групу з оцінки загрози фальсифікації м’яса забійних 

тварин хімічними небезпечними засобами;  

2. Впровадити у дію та застосовувати розроблені експресні методики 

виявлення навмисного оброблення м’яса забійних тварин хімічними 

небезпечними засобами (розчинами формальдегіду, хлормісткими засобами, 

гідрогену пероксиду, оцтовою кислотою, калію перманганату, натрію 

гідрокарбонату та іншими мийно-дезінфікуючими засобами з лужними 

властивостями). 

3. Впровадити у дію та застосовувати розроблені експресні методики 

щодо ідентифікації видової належності, вікової відповідності та придатності 

до споживання м’яса забійних тварин. 

3.1. Розробити та контролювати блок схему ланцюга під час 

виробництва, зберігання і постачання м’яса, й реалізації м’яса у 

супермаркетах та на агропродовольчих ринках. 
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4. Визначити кроки, в яких існує потенційна загроза для: підприємства 

та ключового персоналу, м’яса забійних тварин, технологічних операцій 

(необхідність визначення мікробіологічних критеріїв безпечності та гігієни 

технологічних процесів м’яса забійних тварин перед закладкою на 

холодильне зберігання/реалізацію щодо встановлення денного середнього 

логарифма за кількістю колоній аеробних мікроорганізмів та 

Еnterobacteriaceae та контролювання санітарно-гігієнічного стану 

холодильних камер та об’єктів потужностей). Оцінити ці кроки для 

визначення ризику як критична точка управління (КТУ) під час зберігання 

м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та оптових базах, та 

під час реалізації його у супермаркетах та на агропродовольчих ринках: 

Для потужностей з виробництва м’яса забійних тварин та оптових 

баз: 

1. за зберігання примороженої яловичини, свинини, баранини, 

козлятини в тушах, півтушах (підвішена чи в штабелях) за температури в 

камерах зберігання −2–(−3) °С за відносної вологості 90 % – на 20 добу; 

2. за зберігання замороженого м’яса забійних тварин: 

– яловичина в півтушах і четвертинах, телятина в тушах та півтушах (в 

штабелях) у камерах зберігання за відносної вологості 95 % за температури   

−12 °С – на 8 місяць;  

– свинина в півтушах заморожена (підвішена чи в штабелях) у камерах 

зберігання за відносної вологості 95 % за температури −12 °С – на 3 місяць; 

– баранина, козлятина у камерах зберігання за температури −12 °С, 

відносної вологості 95–98 % – на 6 місяць. 

Температура в товщі м’язів стегна не повинна перевищувати −8 °С. 

 Для супермаркетів:  

 1. за реалізації охолодженого м’яса забійних тварин у холодильній 

відкритій вітрині за температури (4±2) °С та відносної вологості 82 % на 2 

добу, яке повинно бути фасоване у вакуумну плівку, марковане; і за 
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температури 0−(−1) °С на 16 добу (для яловичини) та 12 добу (для свинини, 

баранини, козлятини); 

 2. за реалізації замороженого м’яса забійних тварин (яловичини, 

свинини, баранини, козлятини) у холодильних камерах за температури       

−6–(−8) ºС та відносної вологості 85 % на 20 добу. 

 Для агропродовольчих ринків:  

 1. за реалізації м’яса забійних тварин: в приміщеннях 

агропродовольчих ринків м’яса свіжого парного за температури 12 °С 

упродовж доби; та охолодженого за температури 0–6 °С на 2 добу за 

відносної вологості повітря 88%, а також в камерах охолодження за реалізації 

м’яса забійних тварин на агропродовольчих ринках за температури 0–(−1) ºС 

та відносної вологості 85 % на 16 добу (для яловичини) та 12 добу (для 

свинини, баранини, козлятини). 

5. Визначати хімічний небезпечний фактор для вище вказаних КТУ на 

потужностях з виробництва та обігу: за застосування експресних методик 

визначення оброблення м’яса забійних тварин різноманітними мийно-

дезінфікуючими засобами (розчинами формальдегіду, хлормісткими 

засобами, гідрогену пероксиду, калію перманганату, оцтовою кислотою, 

натрію гідрокарбонату та іншими мийно-дезінфікуючими засобами з 

лужними властивостями, які використовуються для дезінфекції та миття 

приміщень та обладнання на потужностях з виробництва м’яса забійних 

тварин), які навмисно застосовуються для укриття ознак псування м’яса та 

подовження терміну зберігання або реалізації.  

6. Розробити план корегувальних дій за виявлення хімічних 

небезпечних факторів м’яса забійних тварин: вилучення м’яса забійних 

тварин, проведення лабораторних випробувань щодо його безпечності та 

якості; задокументувати план ТАССР і VACCP;  

7. Провести навчання працівників щодо створення небезпеки хімічним 

ризиком для пересічних споживачів, дотримання культури продажу харчових 

продуктів та особистої гігієни за виробництва та обігу м’яса забійних тварин;  
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8. Регулярно перевіряти актуальність плану ТАССР і VACCP та вести 

Журнал «Виявлення хімічного небезпечного фактору та здійснення 

коригувальних дій». 

 9. Проводити інспектування у сфері безпечності та окремих показників 

якості компетентним органом за встановленими критеріями оцінки ступеня 

ризику на потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин за 

оброблення хімічними небезпечними засобами: з дуже високим ступенем 

ризику (потужності з виробництва мяса забійних тварин – інспектування 

проводять не більше 4-х разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік; з 

високим ступенем ризику (оптові бази, супермаркети, агропродовольчі 

ринки) – інспектування проводять не більше 3-х разів на рік, аудит – не 

більше одного разу на рік. 

10. Проводити інспектування у сфері ветеринарної медицини 

державним інспектором ветеринарної медицини за встановленими 

критеріями оцінки ступеня ризику на потужностях з виробництва та обігу 

м’яса забійних тварин за оброблення хімічними небезпечними засобами, а 

саме – з середнім ступенем ризику (потужності з виробництва м’яса 

забійних, оптові бази, супермаркети, агропродовольчі ринки) – інспектування 

проводять не більше 2-х разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік.  

 Отже, необхідно зробити висновок, що впровадження комплексної 

системи ризик-орієнтованого контролю безпечності м’яса забійних тварин 

(яловичини, свинини, баранини, козлятини) у разі оброблення хімічними 

небезпечними засобами на потужностях з виробництва та обігу при 

застосуванні експресних методик є обов’язковим і актуальним. 

У світі зростає занепокоєння споживачів щодо безпечності харчових 

продуктів, тому виробники мають усвідомлювати, що безпечність 

вироблених харчових продуктів залежить від інших учасників харчового 

ланцюга «від ферми – до столу» [399, 393]. Необхідно створити дієвість 

ефективного механізму обміну даними, отриманими за допомогою системи 

НАССР, між усіма учасниками харчового ланцюга шляхом запровадження 
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системи простежуваності, що забезпечить належний ризик-орієнтований 

контроль на всьому харчовому ланцюзі [295].  

У нашій державі відбувається реформування державної служби 

ветеринарної медицини відповідно до вимог ЄС, реформа передбачає, що 

частина персоналу державної ветеринарної служби увійде до Національного 

органу з безпечності харчових продуктів, першочергове завдання якого – 

ефективно імплементувати харчове законодавство ЄС у практику 

національних потужностей з виробництва харчових продуктів [339]. 

 Для встановлення небезпечних хімічних чинників за виробництва та 

обігу м’яса забійних тварин необхідно застосовувати прості хімічні 

дослідження за допомогою експрес-тестів, які проводяться за місцем 

проведення заходів державного контролю [398, 374]. Необхідно здійснювати 

випробування щодо встановлення хімічних небезпечних речовин в харчових 

продуктах з метою оцінки негативного впливу та захисту людини, тварин і 

довкілля згідно вимог міжнародного законодавства: Регламенту ЄС              

№ 37/2010 [224], Директиви Ради ЄС № 320/88 [130], а також застосовувати 

ефективну систему контролю відносно виявлення в м’ясі заборонених 

речовин за навмисного нанесення та забруднюючих речовин із 

навколишнього середовища згідно з вимогами Директиви Ради ЄС № 23/96 

[131]. 

Результати досліджень щодо встановлення періодичності здійснення 

планових заходів державного контролю потужностей у сфері безпечності та 

окремих показників якості м’яса забійних тварин, а також у сфері 

ветеринарної медицини щодо встановлення оброблення м’яса хімічними 

небезпечними засобами, а також розроблення та впровадження комплексної 

системи ризик-орієнтованого контролю хімічних небезпечних факторів м’яса 

забійних тварин на потужностях з виробництва та обігу були опубліковані у 

науковій статті [48]. 
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РОЗДІЛ 4 

 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним із 

пріоритетів на всіх стадіях харчового ланцюга – «від поля – до столу». Це 

основна мета, якої слід дотримуватися в різних сферах діяльності Спільноти, 

що стосується розвитку села, захисту довкілля, охорони здоров’я, захисту 

споживачів та внутрішнього ринку [225, 239]. Основним завданням 

сьогодення є прискорення надання наукових консультацій Комісією Кодексу 

Аліментаріус, включаючи процес оцінки ризиків за реалізації харчових 

продуктів, впровадження національних систем контролю за якістю і 

безпечністю харчових продуктів, зокрема м’яса забійних тварин, а також 

регламентування методів аналізу для виявлення вмісту забруднюючих 

речовин у харчових продуктах [213, 218, 157, 301, 302, 393, 399].  

Відповідальність за безпеку продуктів харчування у першу чергу 

беруть на себе виробники та компанії харчового ланцюга [13, 128]. 

Європейська Система Швидкого Реагування по Харчовій продукції та 

Кормах (RASFF) була заснована з метою забезпечення контрольних органів 

ефективним інструментом для обміну інформацією щодо заходів 

гарантування безпеки продуктів харчування. Юридичною основою Системи 

RASFF є Постанова ЄС 178/2002 [225] щодо простежуваності харчових 

продуктів; вилучення небезпечних харчових продуктів з ринку; виконання 

обов’язків операторів ринку харчових продуктів; вимоги щодо імпорту й 

експорту [383]. 

Відстеження та інформування в усьому харчовому ланцюгу (RASFF) є 

основою для забезпечення ідентифікації та належного керування 

біологічними, хімічними, фізичиними небезпечними факторами харчового 

продукту на кожній ланці в межах харчового ланцюга [383]. Необхідно 

відмітити, що найбільша частка попереджувальних нотифікація згідно 
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визначеного ризику за функціонування системи RASFF становила: за 

хімічним забрудненням (273), мікробіологічним забрудненням (214), 

найменша – за важкими металами (14), сторонніми домішками (19), за 

ураженням паразитами (26) [14]. 

За впровадження системи НАССР необхідно враховувати аналіз 

небезпечних чинників, особливо хімічних, які можуть завдати шкоду 

здоров’ю споживачеві [232, 137, 152, 300, 301, 302, 406]. Хімічні небезпечні 

чинники поділяються на природні хімічні речовини, навмисно додані хімічні 

речовини та ненавмисного (помилкового) додані хімічні речовини. Для цього 

у торговельних мережах за реалізації яловичини, свинини, баранини, 

козлятини необхідно застосовувати підходи ТАССР і VАССР для 

попередження навмисної контамінації хімічними реагентами м’ясної 

продукції [246, 116, 349, 224, 130, 131, 92, 89, 104]. 

Під час здійснення державного контролю за безпечністю та якістю 

м’яса забійних тварин на потужностях з їх виробництва та обігу фахівцям 

ветеринарної медицини необхідно застосовувати експресні методики щодо 

виявлення небезпечних факторів. Тому проблема державного ризик-

орієнтованого контролю за безпечністю та якістю м’яса забійних тварин 

залишається актуальною [213, 206, 247, 413, 126, 350, 207, 307, 395, 333, 269, 

169, 275, 227, 406, 216]. 

На першому місці серед потужностей щодо виявлення фальсифікацій 

мийно-дезінфікуючими засобами м’яса забійних тварин за розробленими 

експресними методиками найвищий відсоток був встановлений за реалізації 

у супермаркетах у 47,1 %, на агропродовольчих ринках у 31,5 % і найнижчий 

відсоток на оптових базах у 12,8 % та потужностях з виробництва за 

зберігання в холодильниках у 8,6 % до загальної кількості випробуваних 

проб. Найбільший відсоток фальсифікованого м’яса лужними мийними і 

дезінфікуючими засобами становив 28,0 %, із них розчином натрію 

гідрокарбонату – 10,8 %, а за оброблення розчинами хлормістких засобів – 
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17,3 %, гідрогену пероксиду – 15,6 %, калію перманганату – 14,4 %, оцтової 

кислоти – 13,5 %, формальдегіду – 11,2 % [48].  

Розроблені достовірні, ефективні, прості у проведенні експресні методи 

визначення безпечності м’яса забійних ссавців та птиці за їх оброблення 

розчинами формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, оцтовою 

кислотою, калію перманганату мали достовірність показників − від 99,4 до 

99,9 % [61, 62, 63, 67, 68]. Тому, для контролю безпечності та якості м’яса 

забійних тварин під час їх зберігання й реалізації пропонуються нами 

застосовувати розроблені експресні методи виявлення навмисного оброблення 

хімічними небезпечними засобами у виробничих лабораторіях потужностей із 

переробки м’яса, забійних підприємствах та підприємствах із реалізації та 

зберігання м’яса (оптові бази, магазини, супермаркети тощо), у державних 

лабораторіях ветеринарної медицини та у лабораторіях ветеринарно-

санітарної експертизи на агропродовольчих ринках, а також під час 

проведення судової експертизи харчових продуктів [33, 209] (Додаток Г, Д). 

Найефективніші експресні методи були застосовані у виявленні 

небезпечних хімічних засобів (достовірність у випробуваннях 99,9 %), які у 

разі навмисного нанесення на м’ясо забійних тварин подовжують термін 

зберігання, усувають ознаки псування, зменшують обсіменіння 

мікроорганізмами, за допомогою використання індикаторів: спиртових 

розчинів хромового темно-синього з масовою концентрацією 0,3 %; 

бромкрезолового зеленого з масовою концентрацією 0,01 %; розолової 

кислоти з масовою концентрацією 0,25 %; хромового темно-синього з 

масовою концентрацією 0,5 %; бромтимолового синього з масовою 

концентрацією 0,04 % [79, 80, 295, 77, 81, 78]. 

З метою забезпечення виробництва безпечних харчових продуктів, що 

не могли б заподіяти шкоди здоров’ю споживачів, їх виробники повинні 

забезпечити постійний науково обґрунтований, кваліфікований контроль на 

всіх стадіях виробництва, запроваджуючи та виконуючи постійно діючі 

процедури  GMP, GHP, GLP [205]. 
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За недотримання санітарно-гігієнічних вимог і термінів реалізації м’яса 

відбувається його псування, накопичення летких жирних сполук, 

сірководню, аміаку і збільшення вмісту МАФАнМ [154]. 

У разі оброблення м’яса забійних тварин на потужностях з виробництва, 

оптових базах, супермаркетах, агропродовольчих ринках хімічними засобами 

встановлено достовірні показники за кількістю мікроорганізмів, величиною 

рН, вмістом МАФАнМ на 21−22 добу за температури −2–(−3) °С; на 9, 4, 7 

місяці за −12°С; на 3−4 добу за (4±2)°С та 0−6 °С; на 17−18, 13−14 доби за 

0−(−1) °С порівняно до показників контролю [36]. 

За недотримання термінів зберігання м’ясної сировини у ньому 

відмічається ріст мікроорганізмів [138, 371, 364, 380]. За нашими 

дослідженнями встановлено, що вміст МАФАнМ примороженого м’яса на 

21–22 добу достовірно збільшувався, відповідно: у яловичині – у 1,14 рази 

(p<0,001), свинині – у 1,11 (p<0,001), баранині – у 1,22 (p<0,001), козлятині – 

у 1,61 рази (p<0,001). Проте у примороженому м’ясі забійних тварин на 21–

22 добу за температури −2–(−3) °С у разі оброблення лужними 

дезінфікуючими засобами було встановлено достовірне зменшення вмісту 

мікроорганізмів у поверхневих шарах, відповідно: у яловичині – у 2,25 рази 

(p ≤ 0,001), свинині – у 2,0 (p ≤ 0,001), баранині – у 2,5 (p ≤ 0,001) і козлятині 

– у 1,8 рази (p ≤0,01), а у глибоких шарах цей показник не мав достовірної 

різниці у збільшенні показників; висока достовірність (p ≤0,001) до 

збільшення показника величини рН у яловичині та баранині – у 1,06 рази, у 

свинині – у 1,07 і козлятині – у 1,13 рази; достовірне (p ≤ 0,001) зниження 

вмісту МАФАнМ: у яловичині – у 1,19 рази, свинині – у 1,18, баранині – у 

1,11 і козлятині – у 1,15 рази порівняно до показників сумнівної свіжості 

м’яса не обробленого. 

За попередження фальсифікації хімічними небезпечними засобами м’яса 

забійних тварин на потужностях необхідно здійснювати дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог за їх виробництва і зберігання у холодильних 

камерах та ефективно застосовувати постійно діючі процедури, які засновані 
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на принципах системи НАССР [407, 406]. Також необхідно проводити оцінку 

невиконання встановлених санітарно-гігієнічних вимог, що мають вплив на 

безпечність м’яса забійних тварин і можуть становити загрозу для життя і 

здоров’я людини [246, 296, 107]. Необхідність запровадження на 

потужностях із виробництва м’яса забійних тварин систем ТАССР і VACCР, 

які призначені для попередження навмисної фальсифікації, дасть можливість 

продемонструвати справжність (натуральність) харчового продукту [246, 96]. 

 З метою реалізації безпечного і якісного м’яса забійних тварин – 

яловичини, свинини, баранини, козлятини у супермаркетах, необхідно 

забезпечити дієвий контроль ризиків, в тому числі хімічного, який може 

завдати негативний вплив на на здоров’я споживачів [212, 230, 205, 204, 210]. 

 При аналізі хімічного небезпечного фактору у супермаркетах 

необхідно враховувати негативний вплив дії хімічних речовин на харчовий 

продукт [295, 294]. На підставі цього аналізу визначається значущість ризику 

перевищення небезпечного хімічного фактору допустимого рівня та 

встановлюються заходи контролю для запобігання виникнення або усунення 

цього фактору у супермаркетах за реалізації м’яса забійних тварин [116, 205]. 

Внаслідок порушення термінів реалізації м’яса забійних тварин і не 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог відбуваються в ньому глибокі 

протеолітичні зміни , що призводять до накопичення летких жирних сполук, 

сірководню, аміаку і збільшення вмісту мезофільних аеробних та 

факультативно анаеробних мікроорганізмів [258, 150]. Тому, за порушення 

терміну зберігання, на 3–4 добу реалізації охолодженого м’яса забійних 

тварин, достовірно збільшувався порівняно до показників на 2 добу реалізації 

за температури (4±2) °С уміст мікроорганізмів у поверхневих шарах, 

відповідно: у яловичині – у 5,0 рази (p≤0,001), баранині – у 3,5 (p≤0,001), 

козлятині – у 3,3 рази (p≤0,001), а у свинині не було статистично значимої 

різниці. Також у глибоких шарах м’язової тканини спостерігалося достовірне 

збільшення кількості мікроорганізмів: у яловичині – у 2,7 рази (p≤0,001), 

свинині – у 3,0 (p≤0,001), баранині – у 2,6 (p≤0,001), козлятині – у 2,8 рази 
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(p≤0,001). Як вказують автори Касянчук В. В. та інші необхідно здійснювати 

контроль мікроорганізмів на поверхні туші забійних тварин, тому що це має 

важливе значення для визначення ризиків при забої тварин і реалізації для 

включення у моніторингові програми для визначення патогенних 

мікроорганізмів у м’ясі [153]. Тому що оцінка мікробіологічного ризику є 

важливою для отримання безпечних харчових продуктів за впровадження 

системи НАССР на потужностях з їх виробництва [7, 8, 380, 371]. 

У разі порушення санітарно-гігієнічних вимог та термінів зберігання і 

реалізації охолодженого м’яса забійних тварин, в ньому підвищується вміст 

МАФАнМ, що є характерною ознакою псування м’яса [156]. Дослідженнями 

було встановлено достовірне підвищення вмісту МАФАнМ у охолодженому 

м’ясі на 3–4 добу: у яловичині – у 1,47 рази (p≤0,001), свинині – у 1,40 

(p≤0,001), баранині – у 1,35 (p≤0,001), козлятині – у 1,26 рази (p≤0,001). Ці 

показники перевищували нормативи МАФАнМ – 103 КУО/г.  

Під час реалізації м’яса забійних тварин фасованими шматками у 

супермаркетах, магазинах необхідно дотримуватися температурного та 

вологісного режимів: за температури (4±2) °С не більше 2 діб за відносної 

вологості повітря не більше 85 % [123]. 

За проведення оцінки невиконання встановлених вимог законодавства 

про харчові продукти внаслідок виявлення фальсифікації м’яса забійних 

тварин у разі оброблення хімічними небезпечними засобами, – здійснюється 

вилучення такої продукції з обігу оператором ринку [205]. 

Встановлено, що у разі оброблення м’яса забійних тварин мийними 

лужними засобами достовірно (p≤0,001) зменшувався уміст мікроорганізмів 

у поверхневих шарах м’язів під час реалізації у супермаркеті на 3–4 добу за 

температури (4±2) °С та відносної вологості 85 %: у 8 пробах яловичини, 9 

пробах свинини, 5 пробах баранини і 4 пробах козлятини [80]. 

У разі порушення умов зберігання в м’ясі порушуються реакції 

глікогенолізу, нагромаджуються проміжні та кінцеві продукти білкового 

обміну у вигляді амінів, амідів кислот, аміаку та інших сполук, неприємний 
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запах. Характерною ознакою псування м’яса є підвищення кількості 

МАФАнМ [258]. Відмічено, що вміст МАФАнМ у м’ясі забійних тварин 

також достовірно збільшувався (p<0,001) у ці терміни реалізації (на 17–18 і 

13–14 діб) порівняно до показників на 16 і 12 добу відповідно: у яловичині – 

у 1,50 рази, свинині – у 1, 83, баранині – у 1,53, козлятині – у 1,74 рази. 

 Державний моніторинг проводиться з метою перевірки виконання 

вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових 

продуктів операторами ринку, які здійснюють виробництво м’яса та м’ясних 

продуктів, зберігають (оптові бази) та реалізують (агропродовольчі ринки, 

супермаркети тощо) [206, 293, 227]. Під час встановлення безпечності 

харчового продукту враховуються: кожна стадія його виробництва, 

переробки та обігу; маркування включно з інформацією про дату кінцевого 

споживання; можливий короткостроковий чи довгостроковий вплив 

харчового продукту на здоров’я людини, яка його споживає; можливий 

накопичувальний ефект токсичності [98, 97, 216, 215]. Тому важливо при 

здійсненні ризик-орієнтованого контролю за реалізації остиглого та 

охолодженого м’яса на агропродовольчих ринках за різних умов зберігання й 

реалізації – розробляти прості, експресні методики визначення фальсифікації 

яловичини, свинини, баранини, козлятини та встановлювати категорію 

ризиків згідно нормативних актів [212, 213, 220, 206, 204, 210, 205, 85]. 

За не дотримання санітарно-гігієнічних вимог і термінів реалізації 

м’яса відбувається його псування із збільшенням вмісту мезофільних 

аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів [149, 150]. У 

охолодженому м’ясі забійних тварин на 3–4 добу реалізації за температури 

0–6°С на агропродовольчих ринках вміст МАФАнМ достовірно збільшувався 

(p≤0,001), порівняно з контролем. Найбільше обсіменіння мікроорганізмами 

відзначалося у свинині сумнівної свіжості на 3–4 добу – (11,09±0,026)х102 

КУО/г. 

Встановлено вплив розчину натрію гідрокарбонату на якість та 

безпечність м’яса забійних тварин на 3–4 добу реалізації за температури       
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0–6 °С та на 17–18 (для яловичини) і на 13–14 (свинини, баранини, 

козлятини) добу реалізації за температури 0−(−1)°С: достовірно (p≤0,01, 

p≤0,001) зменшувався уміст мікроорганізмів у поверхневих шарах м’язової 

тканини, а у глибоких шарах дещо незначно достовірно підвищувався 

(p≤0,05); величина рН достовірно (p≤0,001) підвищувалась і знаходилась в 

межах від 6,45±0,023 до 6,72±0,018; уміст МАФАнМ знижувався, але 

статистично значимої різниці не виявлено за слабопозитивної та позитивної 

реакції [81]. 

 Внаслідок псування м’яса накопичують леткі жирні кислоти – масляна, 

капронова, каприлова, капринова та інші, продукти розпаду білків (аміни, 

аміди кислот, феноли, аміак, пурин, піримізин та їх похідні) та ліпіди 

(альдегіди, кетони, аміни, леткі жирні кислоти. Органолептика м’яса 

погіршується. Таке м’ясо не придатне до споживання, воно вилучається з 

обігу. Дезінфектанти підвищують збереженість м’яса та збільшують термін 

його зберігання, усувають розвиток мікрофлори. Лужні мийно-дезінфікуючі 

засоби мають антиокислюючі властивості, а консерванти (розчини 

формальдегіду, хлормістких засобів, гідрогену пероксиду, калію 

перманганату, оцтової кислоти) – підвищують термін зберігання, захищають 

продукти від псування внаслідок пригнічення розвитку бактерій, плісняви, 

дріжджів та інших мікроорганізмів. Дезінфектанти також гідролізують білки 

м’яса, володіючи бактерицидними, спороцидними властивостями [258, 381, 

158].  

М’ясо є джерелом високої поживної цінності, протеїну, мінералів, 

вітамінів тощо [396]. У разі обробленння м’яса забійних тварин хімічними 

небезпечними засобами масові частки жиру, білка та енергетична цінність 

були достовірно (p≤0,001) зниженими, відповідно, − на 32,87−49,67 %; 30,08–

49,18 % та 15,68−22,35 % порівняно з контролем (свіжим м’ясом). Це 

пояснюється тим, що під час псуванння м’яса і оброблення дезінфікантами 

утворюються леткі жирні кислоти, аміак, кетони тощо [366, 258]. 
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Вміст амінокислот у м’ясі за оброблення хімічними небезпечними 

засобами також достовірно (p≤0,001) знижувався, відповідно на 5,77 % та 

16,31 % за рахунок зниження вмісту таких амінокислот: тирозину – у 7,68 

рази, цистину – у 1,94 рази, гістидину – у 1,83 рази, проліну – у 1,37 рази, 

аргініну і метіоніну – у 1,29 рази, глутамінової кислоти – у 1,25 рази. 

Дослідженнями встановлено жирнокислотний склад м’яса забійних 

тварин свіжого, сумнівної свіжості та у разі оброблення небезпечними 

хімічними засобами. Встановлено, що у яловичині сумнівної свіжості 

збільшувався вміст насичених жирних кислот на 2,12 %, а за оброблення 

яловичини розчинами формальдегіду (10%) та хлор місткими засобами 

зменшувався, відповідно, – на 6,76 % та 4,63 %; у свинині сумнівної свіжості, 

та обробленої розчином гідрогену пероксиду (5%) і мийно-дезінфікуючими 

засобами достовірно підвищувався (р≤0,001) на 5,82 %, 9,11 % та 10,53 %; у 

баранині сумнівної свіжості та обробленій розчином калію перманганату 

(5%) достовірно (р≤0,001) знижувався, відповідно, – на 9,76 % та 2,11%; у 

козлятині сумнівної свіжості та обробленій розчином оцтової кислоти (10%) 

достовірно (р≤0,001) підвищувався, відповідно, – на 3,10 % та 6,44 % 

порівняно до свіжого м’яса. Вміст ненасичених жирних кислот яловичини 

сумнівної свіжості достовірно зменшувалось на 2,30 % (р≤0,001), а у 

яловичині, обробленій розчинами формальдегіду та хлораміну дещо 

підвищувався, відповідно, – на 7,32 % (р≤0,001) та 5,01 % (р≤0,001); у 

свинині сумнівної свіжості та обробленої розчином гідрогену пероксиду (5%) 

та мийно-дезінфікуючими засобами достовірно знижувався, відповідно, – на 

4,42 % (р≤0,001), 6,92 % (р≤0,001) та 8,00 % (р≤0,001); у баранині сумнівної 

свіжості та обробленої розчином калію перманганату (5%) достовірно 

підвищувався, відповідно, – на 11,82 % (р≤0,001) та 2,56 %(р≤0,001); у 

козлятині сумнівної свіжості та обробленій розчином оцтової кислоти (10%) 

достовірно знижувався, відповідно, – на 3,27 % (р≤0,001) та 6,81 % (р≤0,001)  

порівняно до свіжого м’яса. 
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Встановлено, що біологічна цінність м’яса забійних тварин у разі 

оброблення розчинами фармальдегіду, гідрогену пероксиду, мийними і 

дезінфікуючими засобами з лужними властивостями за застосувння тест-

об’єкту Tetrahymena pyriformis, була знижена – від 42,92 до 60,00 %. 

Висока міра токсичні була встановлена у м’ясі забійних тварин у разі 

оброблення розчинами формальдегіду, хлормісткими засобами на 

потужностях з виробництва та оптових базах за температури −2–(−3) °С на 

21–22 добу – 11,31–16,01 % та у разі оброблення лужними мийними і 

дезінфікуючими засобами під час реалізації на агропродовольчому ринку за 

температури 0–6 °С на 3–4 добу – 17,11–19,84 %, у супермаркеті за 

температури 4±2 °С на 3–4 добу – 13,62 %. Слаботоксична яловичина була 

встановлена у разі оброблення розчином натрію гідрокарбонату під час 

реалізації у супермаркеті за температури 4±2 °С на 3–4 добу – 67,88 % [103]. 

Наразі, як стверджують вчені необхідно проводити біотестування харчових 

продуктів за допомогою інфузорії Tetrahymena pyriformis для встановлення їх 

біологіної цінності та токсчності [133, 167, 168, 346, 374, 308, 409]. 

 Було вперше встановлено вплив хімічних небезпечних засобів на 

мікроструктуру м’яса забійних тварин, яке реалізувалось у супермаркетах на 

3−4 добу за температури 4±2 ºС. За морфологічними дослідженнями 

встановлено, що у разі оброблення яловичини сумнівної свіжості: розчинами 

формальдегіду (10%) – появу у цитоплазмі клітин дрібних темно-коричнево-

жовтуватих зерен кришталевої форми; пероксиду гідрогену (5%) – 

знебарвлення пігментів у клітинах, деструкція м’язових волокон, їх 

гофрування, нагромадження дрібнозернистої пористої білкової маси у 

міжм’язовому просторі; оцтової кислоти (10%) – порушення архітектоніки 

тканини, місцями деструкція та лізис міофібрил та дифузне скупчення між 

ними гомогенної маси білкового походження з її подальшою 

«желатинізацією» і частковим розчином; хлормісткими засобами – місцями 

відмічали мікротріщини і розволокнення міофібрил з утворенням пустот між 

ними, незначне знебарвлення пігментів у клітинах; калію перманганату (5%) 
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– структура м’язових волокон не збережена, забарвлення нерівномірне, 

насичене, спостерігаються ділянки лізису, подекуди мікротріщини та 

фрагментація, набряк міжм’язової сполучної тканини; лужними мийними 

засобами – незначне знебарвлення пігментів клітин, наявність мікротріщин 

м’язових волокон, набряк сполучнотканинних елементів. Слід зазначити, що 

мікроструктурний аналіз застосовується для контролю якості та ідентифікації 

складників м’яса та м’ясних продуктів [1, 124, 125, 163, 267, 145, 223]. 

Необхідно вказати, що офіційний контроль безпечності та якості м’яса та 

м’ясних продуктів не передбачає визначення їх мікроструктурного складу за 

відповідністю нормативним документам. Проте, мікроструктурний аналіз 

м’яса і м’ясних продуктів є єдиним методом, що дозволяє ідентифкувати 

склад компонентів [365, 254, 124, 125, 163] і встановити зміни 

мікроструктурної характеристики м’яса у разі оброблення його хімічними 

небезпечними засобами.  

Дослідженнями було встановлено критерії безпечності та якості м’яса 

забійних тварин та жиру тваринного походження біохімічними показниками 

за встановлення сумнівного ступеня свіжості під час виробництва на 

переробних підприємствах за охолодження (0–6°C) на 3−4 добу, під час 

зберіганні м’яса за заморожування (−12°C) упродовж наступного терміну: 

для яловичини − 9 місяців, свинини – 6, баранини та козлятини – 7 місяців, та 

реалізації на агропродовольчих ринках при охолодженні (0–6°С) на 3−4 добу, 

а також реалізації у супермаркетах на 8 та 16 добу (вакуумне пакування) при 

охолодженні (0–(−2) °С).  

Псування жиру тваринного походження через перетермінування його 

зберігання характеризується накопиченням альдегідів, летких речовин, таких 

як сірководень, аміак, аміно-аміачні сполуки тощо [426, 258, 165, 87, 405]. 

Експресні методи визначення якості жирів тваринного походження за 

числом омилення, аміаку та солей амонію за використання реактиву Неслера, 

вмістом альдегідів, які мали достовірність відповідно у 99,5 і 99,9 %, можна 

використовувати як інформативні показники для визначення ступеня 
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свіжості жиру поряд з біохімічними показниками м’яса у м’ясопереробній 

галузі за встановлення його якості та безпечності під час зберігання й 

реалізації [64, 82, 83, 84].  

Державний контроль на підприємствах харчової галузі повинен бути 

ризик-орієнтованим, а особливо під час встановлення мікробіологічних 

критеріїв [255, 154, 101, 102, 280]. Встановлені мікробіологічні критерії у 

м’ясі забійних тварин за розробленими удосконаленими горизонтальними 

методами виявлення бактерій роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, 

Sthaphylococcus aureus. Найбільший відсоток виявлення бактерій виду 

Listeria monocytogenes становив у свинині – 35,71 %, яловичині – 29,41 %, 

баранині – 30,00 %, козлятині – 28,57 % на агропродовольчих ринках [289]. 

Найбільший відсоток виявлення бактерій роду Salmonella становив у 

м’ясі забійних тварин, що реалізувалося на агропродовольчих ринках: у 

свинині – 35,71 %, яловичині – 29,41 %, баранині – 30,00 %, козлятині – 28,57 

% на агропродовольчих ринках [38]. Найбільший відсоток виявлення 

бактерій виду Sthaphylococcus aureus становив також у м’ясі забійних тварин, 

що реалізувалося на агропродовольчих ринках: у баранині – 44,44 %, 

козлятині – 42,86 %; свинині – 35,29 %, яловичині – 18,18 %. 

Відсутність цих патогенних мікроорганізмів свідчить про належний 

санітарно-гігієнічний стан на суб’єктах господарювання, дотримання 

особистої гігієни за виробництва та обігу м’яса забійних тварин. Офіційний 

контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог при реалізації м’яса 

забійних тварин, а також дотриманням особистої гігієни продавців за обігу 

цієї м’ясної продукції забезпечить її безпечність і якість [213, 206, 227].  

Застосовуючи систему простежуваності на потужностях з виробництва 

та обігу необхідно враховувати ідентифікаційну інформацію щодо виявлення 

небезпечних мікробіологічних чинників, а саме лістерій, сальмонел, 

стафілококів у м’ясі забійних тварин [137, 85, 221, 256, 105], що дасть 

можливість запобігати обігу небезпечних, непридатних до споживання 
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людьми та неправильно маркованих харчових продуктів [397, 303, 6, 266, 

101, 233, 215]. 

Досліджено санітарно-гігієнічний стан холодильних камер (повітря, 

стін, підлоги, столів/прилавків, вішал холодильних камер) у процесі 

виробництва та зберігання м’яса забійних тварин (яловичина, свинина, 

баранина і козлятина) за температури від 4±2 °С до −12 °С. Встановлено 

показники якісного та кількісного складу мікрофлори повітря холодильних 

камер м’ясопереробної потужності, оптової бази за температури −2–(−3) ºС 

на 20 добу, за температури −12 ºС, де зберігалися яловичина на 8 міс, 

свинина на 3 міс, баранина і козлятина на 6 міс; холодильних камер, 

прилавків супермаркету за температури 4±2 ºС на 2 добу та за температури 

−6–(−8) ºС на 20 добу, де реалізовувалося м’ясо забійних тварин; 

агропродовольчому ринку за температури реалізації 0–6 ºС та 2 добу та за 

температури 0–(−1) ºС на 16 добу, де зберігалося м’ясо забійних тварин під 

час реалізації.  

Доведено, що за температури −12 ºС у холодильних камерах під час 

зберігання м’яса забійних тварин на потужності з виробництва та оптовій 

базі за відносної вологості відповідно 95 і 90 % на 3, 6 і 8 місяці вміст 

МАФАнМ у повітрі становив, відповідно – (0,39±0,04)×102 та (0,41±0,04)×102 

КУО/м3; за температури −2–(−3) ºС у холодильних камерах потужності та 

оптовій базі за відносної вологості 90 % на 20 добу, відповідно – 

(0,52±0,05)×102 (р≤0,05) та (1,19±0,09)×102 КУО/м3 (р≤0,001); за температури 

−6–(−8) ºС у холодильній камері за відносної вологості 85 % супермаркету на 

20 добу – (0,61±0,06)×102 КУО/м3, а за температури 4±2 ºС у холодильній 

відкритій камері за відносної вологості 82 % на 2 добу – (1,72±0,08)×102 

КУО/м3 (р≤0,001); за температури 0–6 ºС у холодильній камері приміщення 

на агропродовольчому ринку за відносної вологості 88 % та 2 добу – 

(2,19±0,11)×102 КУО/м3, а за температури 0–(−1) ºС на 16 добу – 

(1,89±0,09)×102 КУО/м3 (р≤0,05). 
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Визначено достовірну залежність кількості мікроорганізмів від 

температури повітря холодильних камер: чим нижче температура повітря     

(−12°С, −6–(−8) С), тим вище санітарний стан камер [46]. За збільшення 

температури у холодильних камерах: 4±2 ºС, 0–6 ºС та 0–(−1) ºС прямо-

пропорційно збільшувалася середня кількість плісеневих грибів у повітрі, 

відповідно: 65,00±1,04 КУО/м3, 103,00±2,24 КУО/м3 (у тому числі 5,1±0,2 

Cladosporium herbarum, що вказувало на її незадовільний санітарний стан) та 

85,00±1,13 (р≤0,001) КУО/м3. 

За температури −2–(−3) °С у холодильній камері потужності з 

виробництва м’яса забійних тварин підвищувався вміст МАФАнМ у змивах 

із підлоги – у 4,48 рази (р≤0,001), стін – у 2,27 рази (р≤0,001) та вішал – у 1,16 

рази (р≤0,001) порівняно до показників у холодильній камері за температури         

−12 °С. За використання температури 4±2 °С у холодильній відкритій вітрині 

у супермаркеті найбільший вміст МАФАнМ високої ступені достовірності 

(р≤0,001) встановили із змивів об’єктів та рук працівників – (8,23±0,11)×101 – 

(1,83±0,06)×102 КУО/см2; із об’єктів приміщень агропродовольчого ринку і 

рук працівників за температури 0–6 °С – (1,08±0,07)×102 – (2,24±0,14)×102 

КУО/см2, що вказувало на їх незадовільний санітарний стан. За використання 

температури −12 °С у холодильних камерах потужності з виробництва м’яса 

та оптової бази вміст МАФАнМ із змивів об’єктів становив відповідно в 

межах нормативів, що характеризувало добрий санітарний стан, а за 

температури −2–(−3) °С – задовільний санітарний стан. 

Були виділені із об’єктів холодильних камер потужностей з виробництва 

та оптової бази за температури −12 ºС та −2–(−3) ºС бактерії: роду Echerichia 

− 12,5−16,7 %; виду Staphуlococcus aureus – до 12,5 %, роду Salmonella − не 

виявлено; із об’єктів холодильних камер агропродовольчого ринку за 

температури приміщення 0−6 ºС та 0–(−1) ºС, ножів, рук працівників: роду 

Echerichia – 41,7−50,0 %; роду Salmonella – 16,7−12,5 %; виду Staphуlococcus 

aureus – до 33,3−29,7 %; із об’єктів супермаркету за температури 

холодильних камер −6–(−8) ºС та 4±2 ºС, ножів, рук працівників: роду 
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Echerichia – 16,7−50,0 %; роду Salmonella – 12,5−16,7 %; виду Staphуlococcus 

aureus – 8,3−20,8 %.  

Відмічалося прямо-пропорційне збільшення обсіменіння м’яса забійних 

тварин МАФАнМ за зберігання і реалізації в холодильних камерах у 

супермаркеті за температури 4±2 ºС та агропродовольчому ринку за 

температури 0–6 ºС на 2 добу. 

Отже, оператори ринку харчових продуктів впроваджуючи систему 

НАССР на основі діючих процедур GMP, GHP та GLP повинні здійснювати 

санітарно-мікробіологічний контроль об’єктів холодильних камер (повітря, 

підлоги, столів/прилавків, стін, вішал) потужностей з виробництва м’яса, 

оптових баз, супермакетів та агропродовольчих ринків, а також ножів і рук 

працівників, що дасть можливість створити належні санітарно-гігієнічні 

умови на цих потужностях, попередити обсіменіння м’яса забійних тварин 

мікроорганізмами, його псування, виникнення харчових токсикоінфекцій 

[336, 116, 320, 287, 122]. 

У разі оброблення м’яса забійних тварин хімічними небезпечними 

засобами, у тому числі мийно-дезінфікуючими засобами з лужними 

властивостями, підвищується його збереженість та подовжується термін 

зберігання продукту внаслідок усунення розвитку мікрофлори. Навмисне 

ураження м’яса забійних тварин мийно-дезінфікуючими засобами може 

нанести шкоду бренду потужності, та призвести до захворювань та летальних 

випадків від вживання такого продукту. Тому завдяки належному ризик-

орієнтованому контролю м’яса на потужностях з його виробництва та обігу, а 

також свідомості обслуговуючого персоналу за використання мийно-

дезінфікуючих засобів, їх маркування, зберігання необхідно використовувати 

основні вимоги систем простежуваності, ТАССР і VACCP [159, 248, 203].  

Мийно-дезінфікуючі засоби з лужними властивостями, в тому числі 

розчини хлормістких засобів, виступають як антиокиснювачі, а розчини 

формальдегіду, гідрогену пероксиду, калію перманганату, оцтової кислоти за 

застосування мають дію консервуючу – підвищують терміни зберігання та 
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захищають від псування пригніченням розвитку бактерій, плісняви, дріджів та 

інших мікроорганізмів. Доведено, що формальдегід є небезпечним як для 

здоров’я людини, так і для навколишнього середовища, цей засіб офіційно 

визнаний канцерогеном для людини [228]. 

 У разі навмисного оброблення м’яса розчином оцтової кислоти 

регулюється рН середовища, розпушується м’язова тканина, а у разі 

оброблення гідрогену пероксиду вибілюється м’язова тканина і 

розпушується, а у разі оброблення розчином калію перманганату темніє 

м’язова тканина і незначно розпушується. За вживання споживачами такого 

м’яса забійних тварин можуть виникнути алергії, астми, псоріаз, а деякі 

консерванти сприяють виникненню злоякісих пухлин, захворювань органів 

травлення, печінки, нирок та хвороб шкіри [258, 327]. 

 Тому, розробляючи комплексну систему ризик-орієнтованого 

контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин за виявлення 

небезпечних хімічних факторів необхідно керуватися вимогами чинного 

Регламенту Комісії ЄС № 37/2010 застосовуючи розроблені експресні 

методики виявлення деяких хімічних небезпечних засобів, які можуть 

завдати шкоду здоров’ю людей [396]. 

 У країнах Європейської Співдружності значну увагу приділяють 

удосконаленню законодавчої бази щодо контролю простежуваності м’ясної 

сировини на всьому харчовому ланцюгу [121, 221, 259]. Необхідність 

розроблення нових методів визначення асортиментної фальсифікації м’яса є 

досить актуальним питання [119, 171, 200, 169, 247, 111, 355, 350, 247]. У 

статті 6 Закону «України Про захист прав споживачі» регламетовано 

заборонення введення в обіг фальсифікованої продукції [217]. 

Дослідженнями ідентифіковано ступінь свіжості м’ясних фаршів 

фотометричним методом, що мав достовірність у 99,9 %, за оптичною 

густиною інтенсивності забарвлення витяжки від оливково-жовтого до 

жовто-помаранчевого за застосування реактиву Неслера. Найменша оптична 

густина встановлена у свіжому м’ясі, отриманому від різних видів – від 
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0,667±0,001 до 1,262±0,001 Б, а за сумнівної свіжості – від 0,821±0,002 до 

1,320±0,007 Б [72, 34].  

Експресним методом ідентифіковано загальний вміст пігментів м’яса 

забійних тварин за віковою належністю та видовою відповідністю. Вміст 

пігментів пряморопорційно залежав від кольору м’яса забійних тварин. Так, 

встановлено найвищий вміст пігментів у яловичині, отриманої від тварин 

віком 24–36 міс − 1,893±0,043 Б, свинині, отриманої від тварин віком 12-14 

міс – 1,275±0,025, баранини, отриманої від тварин віком 14 міс – 1,625±0,031 

Б, козлятини, отриманої від тварин віком 12 міс – 1,143±0,034 Б. 

Достовірність показників оптичної густини за загальним вмістом пігментів у 

м’ясі забійних тварин, отриманих від різних вікових груп тварин, становили: 

у яловичині 98,5 %, свинині – 98,8 %, баранині – 99,0 % і козлятині – 99,6 % 

[93, 50, 53, 57, 58, 44]. 

Експресним методом встановлені достовірні показники інтенсивності 

кольору м’яса забійних тварин за віковою належністю та видовою 

відповідністю. Відмічено вірогідну різницю (р≤0,001) оптичної густини 

інтенсивності кольору телятини – 2,186±0,023 Б, свинини, отриманої від 

тварин віком 12–14 міс – 2,123±0,015 Б, баранини, отриманої від тварин 12 

міс – 3,742± 0,118 Б, віком 14 міс – 4,061± 0,124 Б, козлятини, отриманої від 

тварин віком 10 міс – 2,578± 0,019 Б, віком 12 міс – 2,635± 0,021 Б [51, 54, 59, 

60, 44]. 

Достовірність показників за вмісту еластину в м’ясі забійних тварин за 

розробленим методом становила 98,9 %: у яловичині – 2,12±0,04 % (р<0,001), 

у свинині – 0,82±0,05 % (р<0,001), у баранині – 1,75±0,04 % (р<0,001), у 

козлятині – 1,92±0,03 % (р<0,001) [56, 44]. Слід зазначити, що встановлені 

показники інтенсивності кольору, вмісту пігментів, еластину корелювали з 

органолептичними показниками м’яса забійних тварин. 

Здійснений моніторинг щодо безпечності та якості м’яса забійних 

тварин на потужностях з виробництва та оптових базах за використання 

удосконаленого методу виявлення ферменту пероксидази [74]. Встановлено 
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м’ясо, отримане від здорових тварин – від 60 до 90 %; від підозріло хворих 

тварин – від 9,5 до 30 % і від хворих тварин – від 4,5 до до 11,54 %. У 

супермаркетах та на агропродовольчих ринках встановлено м’ясо, отримане 

від здорових тварин – від 56,52 до 90,48 %; від підозріло хворих тварин –від 

8,70 до 27,27 %, від хворих тварин – від 4,76 до 17,39 %. 

Моніторинговими дослідженнями встановлено безпечність та якість 

м’яса забійних тварин за використання удосконаленого методу формольної 

реакції на потужностях з виробництва м’яса забійних тварин та оптових 

базах: м’ясо, отримане від здорових тварин – від 72,73 до 93,18 %, від 

підозріло хворих тварин – від 11,11 до 26,09 %, від хворих тварин – від 3,23 

до 9,09 %. У супермаркетах та на агропродовольчих ринках встановлено 

м'ясо, отримане від здорових тварин – від 67,39 до 78,57 %, від підозріло 

хворих тварин – від 13,04 до 23,91 %, від хворих тварин – від 4,76 до 8,70 %. 

[52]. 

Розробленим експресним методом встановлено фальсифікацію м’ясних 

фаршів крохмалем: у комбінованому фарші – у 50,0 % та свинячому – 40,0%. 

Розроблено методику бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння 

м’яса забійних тварин мікроорганізмами шляхом зміни кількості мазків-

відбитків м’яса із глибоких шарів, фарбування їх за Грамом у модифікації 

Хукера, а також зміни кількості полів зору, враховуючи їх форму, 

спороутворення та фарбування [237, 55, 66]. Однією з вимог недопущення у 

реалізацію небезпечної та неякісної м’ясної сировини є комплексна система 

контролю з урахуванням загальноприйнятих та розроблених нових 

експресних методів визначення ступеня свіжості м’яса забійних тварин, 

м᾽ясних фаршів [97, 94, 217]. 

 Було встановлено категоризацію потужностей з виробництва та обігу 

мяса забійних тварин за виявлення небезпечних хімічних чинників 

відповідно до вимог законодавства [205, 116, 204, 210, 213, 218, 234]. 

Відповідальність за порушення невиконання встановлених вимог, що мають 

вплив на безпечність м’яса забійних тварин, які можуть становити загрозу 
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для життя здоров’я споживачів – це встановлені чинним Законом України 

накладання штрафів на юридичних та фізичних осіб (підприємців) у 

різноманітних розмірах мінімальних заробітних плат [211, 212, 213]. 

 Визначена періодичність здійснення планових заходів державного 

контролю потужнстей у сфері безпечності та окремих показників якості 

м’яса забійних тварин за оброблення хімічними небезпечними засобами: з 

дуже високим ступенем ризику – інспектування проводять не більше 4-х 

разів на рік, аудит – не більше одного разу на рік; з високим ступенем ризику 

– інспектування проводять не більше 3-х разів на рік, аудит – не більше 

одного разу на рік. Була встановлена категоризація потужностей у сфері 

ветеринарної медицини щодо виявлення оброблення м’яса забійних тварин 

мийно-дезінфікуючими засобами: з середнім ступенем ризику (потужності з 

виробництва м’яса забійних тварин, оптові бази, супермаркети, 

агропродовольчі ринки) – інспектування проводять не більше 2-х разів на рік, 

аудит – не більше одного разу на рік [48]. 

Отже, можна зробити висновок, що для попередження оброблення 

м’яса забійних тварин хімічними небезпечними засобами та встановлення 

ідентифікації м’яса забійних тварин за розробленими експресними 

методиками на потужностях з виробництва та обігу необхідно здійснювати 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог за їх виробництва і зберігання в 

холодильних камерах та ефективно застосовувати постійно діючі процедури, 

які засновані на принципах систем простежуваності, НАССР, ТАССР, 

VACCР внаслідок запропонованої нами розробленої комплексної системи 

ризик-орієнтованого контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин за 

виявлення хімічних небезпечних факторів за допомогою експресних методик, 

встановлення критеріїв оцінювання безпечності та якості м’яса забійних 

тварин, встановлення мікробіологічних критеріїв та ідентифікації м᾽яса [106, 

109, 95]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації теоретично та експериментально обґрунтовано 

застосування експресних методик виявлення хімічних небезпечних факторів 

м’яса забійних тварин під час виробництва та обігу, встановлено критерії 

безпечності та якості м’яса забійних тварин за показниками свіжості жирів 

тваринного походження та мікробіологічні критерії у разі виявлення бактерій 

роду Salmonella, видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus, а також 

встановлено мікробіологічні критерії гігієни технологічного процесу м’яса за 

холодильного зберігання й реалізації та визначено м’ясо за видовою 

належністю, віковою відповідністю й придатністю до споживання на основі 

системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР. 

1. Розроблені та застосовані експресні методики визначення 

безпечності та якості м’яса охолодженого, примороженого, замороженого у 

разі його оброблення окремими хімічними засобами на потужностях з 

виробництва та обігу мають високу достовірність, яка становить у 

випробуваннях 99,4–99,9 % та чутливість виявлення хімічних небезпечних 

засобів від 0,025 до 5,1 %. 

2. Масова частка вологи у яловичині сумнівної свіжості у разі 

оброблення розчинами формальдегіду достовірно підвищувалася на 10,11 % 

(p≤0,001) та хлормісткими засобами − на 4,89 % (p≤0,001); свинини: 

розчинами гідрогену пероксиду − на 6,72 % (p≤0,001) та лужними мийними 

засобами − на 7,08 % (p≤0,001); баранини: розчином калію перманганату − на 

7,93 % (p≤0,001); козлятини: розчином оцтової кислоти − на 8,28 % (p≤0,001). 

3. Масові частки жиру та білка у обробленому м’ясі хімічними 

небезпечними засобами достовірно знижувалися відповідно на 30,08−38,86 

(p≤0,001) та 42,38−49,67 % (p≤0,001); енергетична цінність м’яса 

знижувалася на 15,68−22,35 % (p≤0,001), порівняно з свіжим м’ясом.  

4. Амінокислотний склад м’яса забійних тварин у разі оброблення  

хімічними небезпечними засобами достовірно знижувався на 0,98−16,31 % 

(p≤0,001) за достовірного зниження вмісту незамінних амінокислот: лізину, 

треоніну, метіоніну, лейцину та замінних амінокислот – цистину, серину, 
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аргініну, проліну, гліцину, аланіну, тирозину, аспарагінової кислоти; вміст 

насичених жирних кислот достовірно знижувався на 2,11−6,76 % (р≤0,001) за 

рахунок капринової, каприлової, міристинової, пентадеканової, маргаринової 

та пальмітинової, стеаринової жирних кислот. Доведено низьку якість м’яса 

забійних тварин за оброблення окремими хімічними засобами за 

встановлення достовірного підвищення суми ω-6 жирних кислот на 

13,37−24,77 % (р≤0,001) та зниження суми ω-3 на 5,15–44,60 %, порівняно із 

свіжим м’ясом. 

5. Токсичність примороженого м’яса забійних тварин за температури 

−2−(−3) °С на 21–22 добу на потужностях з виробництва та зберігання та 

охолодженого м’яса під час реалізації у супермаркетах за температури 4±2 °С 

та на агропродовольчих ринках за температури 0−6 °С на 3−4 добу у разі 

оброблення хімічними небезпечними засобами становила відповідно: 11,31–

41,22 % − потужностях з виробництва; 16,01–37,77 % − на оптових базах; 

13,62–67,88 % − у супермаркетах; 17,11–45,15 % − на агропродовольчих 

ринках. Низьку біологічну цінність мало м’ясо забійних тварин у разі 

оброблення хімічними небезпечними засобами на потужностях з 

виробництва та оптових базах – 42,92−47,96 %, у супермаркетах − 43,27–

55,17 %, на агропродовольчих ринках – 44,20–46,06 %. 

6. М’ясо сумнівної свіжості у разі оброблення хімічними засобами 

характеризувалось зміною морфологічної структури м’язової тканини: 

наявністю у цитоплазмі клітин дрібних темно-коричнево-жовтуватих зерен 

кришталевої форми, порушенням архітектоніки тканини, деструкцією та 

лізисом міофібрил та дифузного скупчення між ними гомогенної маси 

білкового походження з її подальшою «желатинізацією» і частковим 

розчином, не збереженістю структури м’язових волокон та нерівномірним 

забарвленням, наявністю ділянок лізису, мікротріщинами м’язових волокон, 

фрагментацією, набряком сполучнотканинних елементів, незначним 

дифузним та вогнищевим скупченням мікроорганізмів. 

7. Критерії безпечності та якості яловичини, свинини, баранини, 

козлятини та жиру тваринного походження за загальноприйнятними 

методами корелювали з якісними показниками розроблених експресних 
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методик виявлення продуктів окиснення, альдегідів у свіжих жирах: 

50,00−83,33 % на 2 добу за температури 0−6 °C та на 7 і 15 добу за 

температури 0−(−2) °C; сумнівної свіжості – 7,14−33,33 % на 3 добу за 

температури 0−6 °C та 8 і 16 добу за температури 0−(−2) °C; несвіжих – 

5,56−33,33 % на 4−7 добу за температури 0−6 °C; на 9−12 і 17−20 добу за 

температури 0−(−2) °C. 

8. На потужностях з виробництва та обігу м’яса забійних тварин 

удосконаленими горизонтальними методами виявлено у м’ясі бактерій роду 

Salmonella – у 10,0−35,71 %, виду Listeria monocytogenes − у 8,70−11,11 %, 

виду Sthaphylococcus aureus − 12,50–44,44 %. Використання 

мікробіологічного критерію в м’ясі забійних тварин дає можливість 

встановити його безпечність й придатність до споживання. 

9. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог у холодильних камерах 

потужностей забезпечить достовірну залежність за вмістом мезофільних 

аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів у повітрі від 

температури холодильних камер: чим нижче температура повітря – від 

−2−(−3) °С до −12 °С наприкінці зберігання м’яса, тим кращий санітарний 

стан камер – від (0,39±0,04)×102 до (1,19±0,09)×102 КУО/м3 (р≤0,001), а у 

холодильних камерах за температури 0−(−1) ºС та 0−6 ºС наприкінці 

зберігання м’яса спостерігалося збільшення вмісту мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів у повітрі – від (1,72±0,08)×102 

(р≤0,001) до (2,19±0,11)×102 КУО/м3 та збільшення плісеневих грибів у 

холодильних камерах агропродовольчого ринку 103,00±2,24 КУО/м3, що 

вказувало на незадовільний санітарний стан. 

10. Санітарно-мікробіологічні показники змивів із об’єктів холодильних 

камер, ножів та рук працівників свідчили про санітарний стан потужностей з 

виробництва та обігу м’яса: за температури холодильної камери −12 °С вміст 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

становив (0,65±0,04)×10–(1,42±0,10)×10 КУО/см2 (добрий санітарний стан); 

за температури −2−(−3) °С – (0,79±0,05)×10–(5,29±0,12)×10 КУО/см2 

(задовільний санітарний стан); за температури 4±2 °С − (8,23±0,11)×101–
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(1,83±0,06)×102 КУО/см2 і за температури 0−6 °С − (1,08±0,07)×102–

(2,24±0,14)×102 КУО/см2 (незадовільний санітарний стан).  

11. На потужностях з виробництва та зберігання м’яса із об’єктів 

холодильних камер за температури −12 ºС та −2−(−3) ºС частота виділення 

бактерій роду Echerichia становила 12,5±0,2−16,7±0,3 %; виду Staphуlococcus 

aureus – 8,3±0,3−12,5±0,2 %; на агропродовольчих ринках із об’єктів 

холодильних камер, приміщень за температури 0−6 ºС та 0−(−1) ºС, ножів, 

рук працівників: Echerichia – 41,7±0,5−50,0±0,8 %; Salmonella – 

16,7±0,2−12,5±0,2 %; Staphуlococcus aureus – до 33,3±0,4−29,7±0,3 %; у 

супермаркетах із об’єктів за температури холодильних камер −6−(−8) ºС та 

4±2 ºС, ножів, рук працівників: Echerichia – 16,7±0,4−50,0±0,8 %; Salmonella 

– 12,5±0,2−16,7±0,3 %; Staphуlococcus aureus – 8,3±0,2−20,8±0,4 %.  

12. Прямо пропорційне збільшення обсіменіння м’яса забійних тварин 

мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

виявили за зберігання й реалізації в холодильних камерах у супермаркеті за 

температури 4±2 °С та агропродовольчому ринку за температури 0−6 ºС на 2 

добу, відповідно: у яловичині – (1,15±0,22)×103 та (2,26±0,21)×103 КУО/см2; 

свинині – (1,32±0,18)×103 та (2,81±0,19)×103 КУО/см2; баранині – 

(1,09±0,20)×103 та (2,18±0,22)×103 КУО/см2; козлятині – (1,18±0,12)×103 та 

(1,97±0,17) ×103 КУО/см2. 

13. Мікробіологічні критерії гігієни технологічних процесів м’яса 

забійних тварин перед закладанням на охолодження для зберігання або 

реалізацію у супермаркетах і на агропродовольчих ринках забезпечать 

контролювання безпечності м’яса: за кількістю колоній аеробних 

мікроорганізмів – m=2,5−3,1 log КУО/см2 та М=2,5−4,6 КУО/см2 (на 

потужностях з виробництва); m=2,7−3,2 log КУО/см2 та М=3,4−4,4 КУО/см2 

(на оптових базах); m=3,6−3,9 log КУО/см2 та М=5,1−5,5 КУО/см2 (у 

супермаркетах); m=3,7−4,4 log КУО/см2 та М=5,1−5,4 КУО/см2 (на 

агропродовольчих ринках); за Еnterobacteriaceae − m=1,6−2,0 log КУО/см2 та 

М=2,5−3,4 КУО/см2 (у супермаркетах) та m=1,5−2,3 log КУО/см2 та 

М=3,3−3,7 КУО/см2 (на агропродовольчих ринках). 
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14. За ідентифікації м’яса забійних тварин з використанням експресних 

методів за інтенсивністю кольору, якісним вмістом пігментів, еластину, 

відмічено достовірну різницю (р≤0,001) оптичної густини інтенсивності 

кольору телятини – 2,186±0,023 Б; свинини, отриманої від тварин віком 

12−14 міс – 2,123±0,015 Б; баранини, отриманої від тварин 12 міс –

3,742±0,118 Б, віком 14 міс – 4,061±0,124 Б; козлятини, отриманої від тварин 

віком 10 міс – 2,578±0,019 Б, віком 12 міс – 2,635±0,021 Б; встановлено вміст 

пігментів у яловичині, отриманої від тварин віком 24–36 міс − 1,893±0,043 Б, 

свинині, отриманої від тварин віком 12−14 міс – 1,275±0,025, баранини, 

отриманої від тварин віком 14 міс – 1,625±0,031 Б, козлятини, отриманої від 

тварин віком 12 міс – 1,143±0,034 Б; найвищий вміст еластину містила 

яловичина – 2,12±0,04 %, козлятина – 1,92±0,03 %, баранина – 1,75±0,04 %, а 

найнижчий свинина – 0,82±0,05 %. 

15. Надана можливість ідентифікувати свіжість м’ясних фаршів 

фотометричним методом за оптичною густиною інтенсивності забарвлення 

витяжки за застосування реактиву Неслера: свіжих: із яловичини – 

1,262±0,001 Б, телятини – 1,253±0,003, свинини нежирної – 0,718±0,002, 

свинини жирної – 0,667±0,001, баранини – 1,051±0,001 Б; сумнівної свіжості 

(р≤0,001) із: яловичини – 1,320±0,007 Б, телятини – 1,287±0,003, свинини 

нежирної – 0,821±0,002, свинини жирної – 0,705±0,004, баранини – 

1,186±0,001 Б. Розробленим експресним методом виявлено фальсифікацію 

м’ясних фаршів крохмалем: свинячого – у 40,00 %, яловичого – 27,27 %, 

комбінованого – 50,0 %. 

16. Оптимізовані методики визначення придатності до споживання 

м’яса забійних тварин за наявністю пероксидази, формольної реакції, 

бактеріоскопічного оцінювання ступеня обсіменіння мікроорганізмами м’яса 

забійних тварин за фарбування їх за Грамом у модифікації Хукера, 

мікроструктурного методу за підрахунком мікроорганізмів забезпечать 

інформативність контролювання безпечності м’яса на потужностях з його 

виробництва та обігу. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

1. З метою гарантування безпечності та якості м’яса забійних тварин під 

час його виробництва та обігу за проведення простих випробувань 

державними інспекторами ветеринарної медицини під час здійснення ризик-

орієнтованого контролю запропоновано використання розроблених 

експресних методик визначення хімічних небезпечних факторів, 

встановлення мікробіологічних критеріїв та ідентифікації м’яса за видовою 

належністю, віковою відповідністю та придатністю до споживання. 

2. Запропоновано перед закладанням на холодильне зберігання за 

температури −12 ºС та −2−(−3) ºС та перед реалізацією за температури        

від 0 до 6 ºС використовувати мікробіологічні критерії гігієни технологічних 

процесів м’яса забійних тварин за кількістю колоній аеробних 

мікроорганізмів: m=2,5−3,1 log КУО/см2 та М=2,5−4,6 КУО/см2 (на 

потужностях з виробництва); m=2,7−3,2 log КУО/см2 та М=3,4−4,4 КУО/см2 

(на оптових базах); m=3,6−3,9 log КУО/см2 та М=5,1−5,5 КУО/см2 (у 

супермаркетах); m=3,7−4,4 log КУО/см2 та М=5,1−5,4 КУО/см2 (на 

агропродовольчих ринках); за наявністю Еnterobacteriaceae − m=1,1−1,6 log 

КУО/см2 та М=1,8−2,9 КУО/см2 (на потужностях з виробництва); m=1,1−1,7 

log КУО/см2 та М=1,3−2,7 КУО/см2 (на оптових базах); m=1,6−2,0 log 

КУО/см2 та М=2,5−3,4 КУО/см2 (у супермаркетах); m=1,5−2,3 log КУО/см2 та 

М=3,3−3,7 КУО/см2 (на агропродовольчих ринках). 

3. Запропоновано до впровадження комплексну систему ризик-

орієнтованого контролю безпечності та якості м’яса забійних тварин за 

виявлення хімічних небезпечних факторів за допомогою експресних методик, 

встановлення критеріїв оцінювання безпечності та якості м’яса забійних 

тварин за показниками свіжості жирів тваринного походження та 

встановлення мікробіологічних критеріїв у разі виявлення бактерій роду 

Salmonella і видів Listeria monocytogenes, Sthaphylococcus aureus, 

мікробіологічних критеріїв гігієни технологічних процесів, а також 
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ідентифікації м’яса за видовою належністю, віковою відповідністю й 

придатністю до споживання на потужностях різних типів на основі 

системних підходів простежуваності, VACCP і ТАССР. 

 З цією метою розроблено, запропоновано та впроваджено у 

виробництво три науково-практичні рекомендації та підручник:  

 1) «Визначення критеріїв безпечності та якості м’яса забійних тварин 

та м’ясопродуктів за розробленими експресними методиками»; 

2) «Контроль безпечності м’яса забійних тварин при встановленні 

фальсифікації за експресними методиками»;  

3) «Ідентифікація м’яса забійних тварин за розробленими експресними 

методиками»; 

4) Гігієна і експертиза продуктів первинної переробки забійних тварин: 

підручник. 
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