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АНОТАЦІЯ 

Хомутенко В. І. Санітарно-гігієнічна оцінка м’ясних консервів з 

яловичини за умов довготривалого зберігання. Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних 

наук за спеціальністю 16.00.09 «Ветеринарно-санітарна експертиза». 

Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ, 

2021. 

Виробництво м’ясних консервів з яловичини є одним із способів 

консервування м’яса, що дозволяє зберігати впродовж значного періоду 

запаси високопоживних, якісних і безпечних м’ясних продуктів, готових до 

споживання. У зв’язку з цим санітарно-гігієнічні вимоги до тари, м’ясної 

сировини, допоміжних матеріалів, технологічного процесу виготовлення, 

зокрема, стерилізації потребують особливої уваги (Заремба П. О., 2010; 

Засєкін Д. А. та ін., 2011; Мазуренко О., 2012; Ємцев В., 2013; Цигура В., 

2014, Коцюмбас Г. І., 2011; Дейнеко Л. В., 2019). Під час зберігання 

консервів м’ясних у металевій тарі відбуваються хімічні та фізико-хімічні 

процеси внаслідок взаємодії компонентів із тарою. Хімічні реакції часто 

призводять до хімічного бомбажу, а внаслідок корозії відбувається 

накопичення солей важких металів. В результаті недотримання режимів 

стерилізації або недостатнього часу його проведення відбуваються біохімічні 

процеси за рахунок розвитку залишкової анаеробної мікрофлори 

(Запталов Б., 2016; Гавриленко О. С, Хоміцька О. А., Загорулько О. В., 2017). 

Оператори ринку з виробництва м’ясних продуктів зобов’язані 

дотримуватись законодавства щодо безпечності харчових продуктів 

(Михальські Т. та ін., 2006; Якубчак О. М., 2011; Ушаков Ф. О., 2012, 

Яценко І. В. та ін., 2012; Богатко Н. М. та ін., 2013), а контроль 

технологічного процесу виготовлення, а, особливо, зберігання консервів 

м’ясних повинен бути ризик-орієнтованим і здійснюватися на всіх стадіях 

виробництва та обігу. Це потребує науково обгрунтованої оцінки ризиків, 
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особливо мікробіологічних, які винрикають під час зберігання м’ясних 

консервів (Бергілевич О. М., Касянчук В. В., 2018; Хіцька О. А., 2018). 

Використання металевої тари для виробництва мʼясних консервів, з 

одного боку, дозволяє приховати асортиментну фальсифікацію, а з іншого 

боку призводить до потрапляння у харчовий продукт токсичних домішок, 

зокрема, важких металів (Баль-Прилипко Л. В, 2006; Staender M. et. al., 2009). 

Важкі метали володіють тератогенною, канцерогенною, сенсибілізаційною, 

імуносупресивно дією в організмі людини (Богдан А. С., 2013), а 

фальсифікація знижує харчову і біологічну цінність харчового продукту 

(Коцюмбас Г. І., 2011). 

Сучасна система державного контролю, яка базується на аналітичному 

підході, не має можливості за короткі терміни часу визначити біологічну 

цінність та токсичність продукту, що надзвичайно важливо під час та 

введення в обіг консервів м’ясних. Тому, окрім аналітичних методів, виникає 

необхідність у використанні адекватних експрес-методів комплексної оцінки 

біологічної цінності та токсичності продукту. 

Тому розробка комплексної системи ризик-орієнтованого встановлення 

мікробіологічного критерію процесу зберігання за вмістом термофільної 

мікрофлори і модифікований метод визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних з яловичини дозволить вирішити питання 

щодо гарантування їх безпечності та якості.  

За проведення органолептичних досліджень консервів м’ясних з 

яловичини встановлено, що консерви трьох виробників: контроль, № 7 і № 9 

відповідали вищому сорту згідно вимог ДСТУ 4450. Консерви виробників 

№№ 4, 8 не відповідали вимогам за зовнішнім виглядом (шматочки м’яса, 

масою меншою ніж 30 г); виробників №№ 1, 5 – за зовнішнім виглядом та 

консистенцією (шматочки м’яса, масою меншою ніж 30 г, м’ясо не соковите, 

переварене, під час обережного виймання з банки шматочки розпадаються; 

інших трьох виробників №№ 2, 3, 6 – за зовнішнім виглядом, консистенцією і 

кольором м’яса (масою менше ніж 30 г, м’ясо не соковите, переварене; під 
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час обережного виймання з банки шматочки повністю розпадалися, колір 

м’яса – темно-червоний з коричневим відтінком). Запах та смак у всіх 

виробників консервів був властивий тушкованому м’ясу з ароматом 

прянощів, без стороннього запаху та присмаку. 

Під час дослідження фізико-хімічних показників консервів м’ясних з 

яловичини встановлено, що масова частка м’яса з жиром у консервах 

контролю та пробах № 4 і № 8 відповідала чинним нормам. В інших 

досліджуваних пробах консервів масова частка м’яса з жиром була вірогідно 

підвищена, особливо у пробах № 5 – у 1,33 рази, № 3 – у 1,31 рази, № 2 – у 

1,26 рази, порівняно з контролем. Масова частка жиру в консерві м’ясній у 

контролі була в межах норми (16,5±0,13 %). Значне вірогідне збільшення 

вмісту жиру виявлене у досліджуваних пробах: № 1 – у 1,81 рази, що на 

12,9 % вище, порівняно з нормативним показником; № 2 – у 1,39 рази, № 5 – 

у 1,35 рази, № 6 – у 1,16 рази, № 8 – у 1,09 рази, порівняно з контролем, що 

свідчить про недотримання технологічного процесу під час виробництва 

м’ясних консервів.  

У пробах консервів м’ясних з яловичини контролю вміст натрію 

хлориду становив 1,25±0,02 %, що було в межах нормативів до чинного  

ДСТУ 4450. У пробах консервів № 1 та 8 вміст натрію хлориду достовірно 

був зниженим, відповідно, у 1,28 рази (р≤0,001) та у 1,32 рази порівняно з 

контролем. Незначне зниження вмісту натрію хлориду виявлене у пробах 

консервів № 4 та № 9, відповідно, 0,01 % та 0,04 %, порівняно з контролем. 

Але у пробах консервів за №№ 3, 2, 5 та 7 вміст натрію хлориду вірогідно був 

підвищеним, відповідно, у 1,32 рази, у 1,29 (р≤0,001), у 1,26 та у 1,20 рази, 

порівняно з контролем. Це також свідчить про не докладання в тару 

інгредієнтів, сировини та порушення розподілу жиру-сирцю яловичини. 

Сторонніх домішок у консервах м’ясних з яловичини різних виробників не 

було виявлено. 

Під час дослідження вмісту токсичних елементів у пробах м’ясних 

консервів виробників № 1, контроль було встановлено наявність допустимих 
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рівнів вмісту токсичних елементів – Плюмбуму, Кадмію, Арсену, 

Гідраргіруму, Купруму, Цинку, Олова відповідно до чинних максимально 

допустимих рівнів згідно ДСТУ 4450. А у досліджуваних пробах консервів 

м’ясних з яловичини операторів ринку за №№ 6–9 було виявлено вміст 

токсичних елементів на межі з нормою. 

Під час дослідження мікробіологічних показників консервів м’ясних з 

яловичини відразу після їх виготовлення у 4-х виробників у консервах 

виявлені невідповідності щодо вимог чинного ДСТУ 4450:2005. У консервах 

м’ясних з яловичини виробника № 7 було виявлено S. aureus. Кількість 

мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів у 

консервах м’ясних виробника № 7 була значно підвищена, порівняно з 

контролем та іншими виробниками. За зберігання упродовж 1 року вміст 

КМАФАнМ був незначно достовірно підвищеним у 1,05 рази і становив 

147±0,22; упродовж двох років зберігання кількість мезофільних аеробних і 

факультативно анаеробних мікроорганізмівбув незначно достовірно 

підвищена у 1,08 рази і становила 151±0,35 КУО/г, порівняно з показниками 

консервів м’ясних відразу після їх виробництва. 

Дослідження термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів свідчить про те, що, окрім 

контролю, консервів виробників №№ 1, 2 і 4, 5 вони були виявлені у мʼясних 

консервах усіх інших виробників (від 10 до 50 КУО/г). 

Необхідно зазначити, що за дослідженими мікробіологічними 

показниками промислової стерильності (неспороутворюючі бактерії, коки, 

дріжджі і плісняві гриби) м’ясні консерви не відповідали вимогам чинного 

ДСТУ 4450, а саме у пробі № 7 виявлено S. aureus; у пробах за №№ 2, 3, 8 

були виявлені по 1-й колонії пліснявих грибів; за зберігання упродовж року – 

2±1 КУО/г, що у 2,0 рази більше, порівняно з показниками, які були отримані 

після виготовлення м’ясних консервів; а упродовж двох років встановлено 

збільшення пліснявих грибів у пробах м’ясних консервів з яловичини: № 2 – 

5±1 КУО/г, № 3 – 4± КУО/г, № 8 – 6±1 КУО/г. 



6 

Необхідно зазначити, що спороутворюючих мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів видів В. cereus та B. рolymyxa, 

мезофільних клостридій, за виключенням видів C. botulinum i C. рerfingens та 

мезофільних клостридій видів C. botulinum i C. рerfingens у консервах 

м’ясних з яловичини не було виявлено. Вміст БГКП в 1 г та патогенних 

мікроорганізмів, а саме бактерій роду Salmonella spp. і Listeria monocytogenes 

у досліджуваних консервах десяти різних виробників не було виявлено. 

Проте дослідження термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів свідчить про те, що, окрім 

контролю, консервів виробників №№ 1, 4, 5 вони були виявлені у мʼясних 

консервах усіх інших виробників (від 10 до 50 КУО/г). Через 2 роки 

зберігання їх кількість збільшилася, порівняно з початковими значеннями, у 

5–11 разів. 

Отже, встановлення мікробіологічних показників промислової 

стерильності є обов’язковим на потужностях з виробництва консервів 

м’ясних з яловичини за здійснення державного ризик-орієнтоваго контролю 

щодо впровадженням постійно діючих процедур GMP/GHP та процедур, 

заснованих на принципах НАССР, що дасть можливість гарантувати 

належний контроль технологічних процесів виробництва та обігу даних 

харчових продуктів. 

Розроблений удосконалений метод встановлення мікробіологічного 

критерію гігієни зберігання консервів м’ясних з яловичини щодо визначення 

термофільної мікрофлори: n=5, с=3; m=50 КУО/г; М=200 КУО/г. 

Запропонована нами модель з використання мікробіологічного критерію 

гігієни зберігання консервів мʼясних з яловичини з урахуванням контамінації 

термофільною мікрофлорою консервів м’ясних з яловичини, характеризує 

дотримання комплексу гігієнічних вимог на всіх етапах виробництва та 

зберігання і, за необхідності, дозволяє вжити відповідні коригувальні дії.  

За розробленим модифікованим методом визначення токсичності та 

біологічної цінності консервів м’ясних було встановлено, що консерви м’ясні 
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з яловичини виробників №№ 1–5 та контроль були не токсичними, тому що 

відсоток живих інфузорій був у межах від 82,6 до 95,3 %, а консерви м’ясні 

виробників №№ 6–9 були слаботоксичними і відсоток живих інфузорій був у 

межах від 67,3 до 79,2 %. Встановлено, що найменша відносна біологічна 

цінність виявлена у зразках консервів м’ясних з яловичини виробників за 

№№ 6–9 (в межах від 66,13 до 68,09 %).  

За мікроструктурного аналізу встановлено, що в консервах м’ясних з 

яловичини виробників за №№ 6–8 було виявлено рослинні компоненти, які 

не вказані в рецептурі; № 4 – крохмалеподібні включення, №№ 7 і 9 мали 

поширені невідповідності, а саме, присутність волокнистої сполучної 

тканини, домішок фрагментів окістя, фрагментів сої, фрагментів крохмалю, 

що не заявлено в рецептурі. Це є підставою для бракування таких харчових 

продуктів. 

Отримані дані вказують на доцільне проведення комплексної оцінки 

безпечності консервів м’ясних з яловичини за встановлення мікробілогічного 

критерію гігієни технологічного процесу, а також токсичності та біологічної 

цінності даного продукту. 

Ключові слова: м’ясні консерви, яловичина, якість, безпечність, 

промислова стерильність, термофільна мікрофлора, біологічна цінність, 

токсичність, мікроструктурний аналіз. 

 

ANNOTATION 

Khomutenko V.I. Sanitary and hygienic assessment of canned beef under 

long-term storage. Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Candidate of Veterinary Sciences in the 

specialty 16.00.09 "Veterinary and Sanitary Examination". National University of 

Life and Environmental Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

Canned beef is a valuable food product and one of the main sources of high 

protein proteins for the human body.They are competitive in the food market, have 

a long shelf life and therefore have to comply with the requirements of national 
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legislation for safety and quality.To ensure compliance with sanitary and hygiene 

requirements, it is necessary to carry out state control over the implementation of 

permanent GMP/GHP procedures based on the HACCP principles, which will 

guarantee the proper control of technological processes of production and 

circulation of beef canned meat. 

In order to effectively manage the dangerous factors affecting the safety of 

meat products and to ensure the release of safe and high-quality foods, state risk-

oriented controls should be exercised at any stage of production and circulation of 

meat products, and risks should be identified, namely – microbiological. 

At the enterprises of Ukraine for production of canned meat of beef it is 

necessary to carry out risk-oriented control over microbiological safety criteria 

(content of MAFAnM, Bacteria of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

bacteria of the genus Salmonella spp., species Listeria monocytologes, 

microbiological indicators of industrial sterility), as wellas the content of toxic 

elements, biological value, which may be due to violations of the rules of 

sanitation and hygiene, ineffective input control of raw materials and ingredients, 

inadequate condition of technological equipment, packaging and container. 

Therefore, in view of the above, the research of microbiological indicators of 

canned meat of beef from different producers in Ukraine during the establishment, 

in particular industrial sterility and the establishment of toxic-biological indicators 

is relevant. 

It was established that the organoleptic parameters of canned meat did not 

meet the established requirements of DSTU 4450 in the samples of manufacturers: 

№№ 4, 8 – in appearance; №№ 1, 5 – appearance and consistency; №№. 2, 3, 7 – 

the appearance, texture and color of the meat, and №. 9 had no organoleptic 

defects. Canned meat producer in compliance with the sanitary and hygienic 

requirements of the technological process, met the current requirements and served 

as a control. 

It has been established that the physicochemical indicators of canned meat of 

beef from individual producers do not meet these requirements. No foreign 
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impurities have been installed in canned meat of different producers. The mass 

fraction of meat and fat in the canned sample controls and № 4 was, respectively, 

56.30±0.18 % and 56.30±0.17 %, which is 0.2 % less than the normative indicator, 

also in the sample of canned food № 8 also noted a probable decrease of this 

indicator by 1.01 times or by 1.0 %.In the other canned samples tested, the mass 

fraction of meat and fat was significantly increased, especially in samples № 5 – 

1.33 times, № 3 – 1.31 times, № 2 – 1.26 times compared to the control indicator. 

Significant increase in fat content was observed in the tested samples: № 1 – 

1.81 times, which is 12.9 % more than the normative indicator; № 2 – 1,39 times, 

№ 5 – 1,35 times, № 6 – 1,16 times, № 8 – 1,09 times compared to the control 

indicator, which showed that the technological process for the production of 

canned meat was not observed. 

But at the same time, in canned meat samples at №№ 3, 4, 7, 9 there was a 

significant decrease in fat content, respectively, 1.59 times, 1.62, 1.63, 1.65 times 

compared to the control indicator. 

In the canned meat sample control, the sodium chloride content was 

1.25±0.02 %, which was within the limits of the current DSTU 4450. In the canned 

food samples № 1 and 8, the sodium chloride content was significantly reduced, 

respectively, 1.28 times and 1.32 times compared to the control indicator. As light 

decrease in the content of sodium chloride was observedin the canned samples № 4 

and № 9, respectively, 0.01 % and 0.04 % compared to the control in dicator. But 

in the canned samples of №№. 3, 2, 5 and 8, the content of sodium chloride was 

probably increased, respectively, by 1.32 times, by 1.29, by 1.26 and 1.20 times 

compared to the control indicator. It also indicated that ingredients, raw materials, 

and fat distribution of raw beef were not added to the packaging. 

The study of toxic elements content in the canned meat samples of 

manufacturers №№ 1–5, control allowed the determination of toxic elements 

content – Plumbum, Cadmium, Arsenic, Hydrargium, Kuprum, Zinc, Tin in 

accordance with the standard DSTU 4450. 
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And in the studied samples of canned meat at №№ 6–9 it was found that the 

content of toxic elements was higher than in the control indicators and in the 

normative indicators. Currently, the sample of canned meat number 6 showed a 

significant increase in the content of Plumbum 2.78 times, Cadmium – 1.60 times  

Arsenic – 1.70 times, Kuprum – 1.23 times, Zinc – 2.44 times compared to control 

indicators.The content of Hydrargium and Tin was significantly reduced, 

respectively, by 1.09 times compared to the control indicator and 1.65 times 

compared to the normative indicator. 

In the sample of canned meat № 7, the content of toxic elements was 

significantly increased: Plumbum – 2.92 times, Cadmium – 2.60 times, Arsenic – 

4.0 times, Hydrargiral – 3.33 times, Kuprum – 1.74 times, Zinc – 2.89 times times 

compared to the control indicators, and Tin – 1.02 times compared to the 

normative index. Studies have found that the sample of canned meat № 8 was 

higher than the cadmium content standards and a significant increase of 2.40 times 

compared to the control indicator. Other indicators of toxic elements were also 

significantly increased, but did not exceed regulatory standards. The sample of 

canned meat № 9 showed an increase in the zinc content above the regulatory level 

and a significant increase of 2.86 times compared to the control indicator. At the 

same time, there was a significant increase in the content of Plumbum – 2.24 times, 

Arsenic – 2.20 times (p≤0.001), Kuprum – 1.21 times compared to the indicators 

control.Currently, Cadimu content has been reduced significantly by 1.14 times 

and Hydrargium by 1.33 times compared to controls, Tin content by 1.09 times the 

normative level. 

Therefore, it can be concluded that canned beef cans №№ 6–9, which had an 

increase in the content of toxic elements, they are lacking and are not allowed for 

storage and sale to consumers. 

It has been established that МАFАМ content of beef canned meat №№ 1–6, 

8, 9 after their production and storage for one and two years corresponded to the 

normative indexes of 1,1x102 CFU/g.  
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In the canned meat of № 7 “Beef stewed with the highest grade” МАFАМ 

content was slightly increased by 1.27 times, compared to the normative indicator, 

and also significantly increased, compared to the canned food control – by 14.0 

times; during storage for 1 and 2 years, МАFАМ content was slightly increased, 

respectively 147±0.22 CFU/g and 151±0.35 CFU/g compared to the performance 

of canned meat after manufacture. 

In the canned meat sample № 6, 1.0 CFU/g of spore-forming mesophilic 

aerobic and facultative anaerobic microorganisms of the species Bacillus subtilis 

were detected. 

During the storage of beef canned foods during the year, an increase in the 

number of spore-forming mesophilic aerobic and facultative anaerobic 

microorganisms of B. subtilis species in the canned meat sample № 6 – 10±1 

CFU/g was detected, and during the year 2 years – 35±1 CFU/g, which did not 

exceed the standard (no more than 11 CFU/g). In the samples of manufacturers 

№№ 2, 3, 8, within one year of storage, 2±1 colonies of molds were found, which 

is 2.0 times more compared to the values obtained immediately after the 

production of canned meat, and Staphylococcus aureus was detected in canned 

sample № 8. 

For the preservation of canned meat for 2 years, samples of №№ 2, 3, and 8 

also showed an increase in molds, respectively, 5±1, 4±1, 6±1 colonies. 

Thecontent of BGЕС in 1 g andpathogenicmicroorganisms, namely bacteria ofthe 

genus Salmonella spp. and Listeria monocytogenes in 25 g of the tested ten 

samples from different manufacturers were not detected. 

According to microbiological indicators of industrial sterility, beef canned 

meat at №№ 2, 3, 7, 8 did not meet the standards of DSTU 4450 due to violation of 

the storage temperature – the temperature in the summer was 35±3 °C, relative 

humidity – 84±5 %. Other canned meat samples were stored at 0–20 ° C during the 

year, with a relative humidity not exceeding 75 %. 

An advanced method of establishing microbiological hygiene criterion of 

technological process of production of beef meat cans with respect to 
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determination of thermophilic microflora was developed: n=5, c=3; m=50 CFU/g; 

M=200 CFU/g.We have proposed a model for the use of microbiological criteria 

for technological hygiene, taking into account the contamination with thermophilic 

microflora of canned beef, characterizes compliance with a complex of hygienic 

requirements at all stages of production and storage, and if necessary allows to take 

appropriate corrective actions.According to the developed method of determination 

of toxicity and biological value of canned meat, it was found that canned meat 

from beef producers №№ 1–5 were non-toxic, since the percentage of live 

infusions ranged from 82.6 to 95.3 %, and canned meat producers №№ 6–9 were 

slightly toxic and the percentage of live infusions ranged from 67.3 to 79.2 %. 

It was found that the lowest relative biological value was observed in the 

samples of canned meat of beef producers at №№ 6–9 in the range from 66.13 to 

68.09 %. Of the studied samples of canned food producers №№ 1–5, the lowest 

relative biological value was found in sample № 1 – 78.69 %, which is 

significantly less in 1, 27 times and in sample № 3 – 78.38 %, which is significant 

less than 1.28 times compared to the control indicator. 

Microstructural analysis revealed that the beef cans of producers № 1 and 

№ 3 contained the most atypical, namely the presence of fibrous connective tissue, 

impurities of fragments of soybean, fragments of starch. This method of 

histostructural analysis makes it possible to trace the process of making meat 

products in accordance with the approved recipe and to determine the possible 

falsification, which may be the reason for the defect of the product due to the 

presence of unacceptable or unpredicted ingredients, non-conformance of DSTU. 

The data obtained indicate that it is advisable to carry out a comprehensive 

assessment of the safety of canned beef in order to establish the microbiological 

criterion of technological hygiene, as well as the toxicity and biological value of 

this product. 

Keywords: risk-oriented control, microbiological risk, canned meat, beef, 

quality, safety, MAFAM, industrial sterility, thermophilic microflora, biological 

value, toxicity, microstructural analysis. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

БГКП    Бактерії групи кишкової палички 

БЦ     Біологічна цінність – показник, який призначений для  

    визначення ступеня засвоєння в організмі людини  

    певного нутрієнту з харчового продукту  

ВБЦ     Відносна біологічна цінність 

ВСД     Вуглеводно-сольове дріжджове середовище для  

    культивування Tetrahymena pyriformis 

ДСТУ   Національний стандарт України 

КУО    Колонієутворювальні одиниці  

МАФАнМ    Мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні  

    мікроорганізми 

ТАФАнМ    Термофільні аеробні та факультативно-анаеробні  

    мікроорганізми 

ТУ У    Технічні умови України 

ТІ    Технологічна інструкція 

НАССР    Hazard Analysisand Critical Control Points (Аналіз  

    небезпечних факторів і критичні контрольні точки) – 

    науково-обгрунтована система, що визначає   

    небезпечні фактори, а також заходи контролю   

    у критичних контрольних точках з метою   

    забезпечення безпечності харчових продуктів 

GHP    Good Hygienic Practices (Належна гігієнічна практика) 

GMP    Good Manufacturing Practices (Належна виробнича  

    практика) 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Виробництво м’ясних консервів з яловичини дає 

змогу зберігати впродовж значного періоду запаси високопоживних, якісних 

і безпечних м’ясних продуктів, готових до споживання. У зв’язку з цим 

санітарно-гігієнічні вимоги до тари, м’ясної сировини, допоміжних 

матеріалів, технологічного процесу виготовлення, зокрема, стерилізації 

потребують особливої уваги. [45, 49, 102, 81,43,157,70,40].  

Під час зберігання консервів м’ясних у металевій тарі відбуваються 

хімічні та фізико-хімічні процеси внаслідок взаємодії компонентів із тарою. 

Хімічні реакції часто призводять до хімічного бомбажу, а внаслідок корозії 

відбувається накопичення солей важких металів. Недотримання режимів 

стерилізації або недостатнього часу його проведення призводить до 

виникнення біохімічних процесів внаслідок розвитку залишкової анаеробної 

мікрофлори [46,28]. 

Оператори ринку з виробництва м’ясних продуктів зобов’язані 

дотримуватись законодавства щодо безпечності харчових продуктів 

(Михальські Т. та ін., 2006; Якубчак О. М., 2011; Ушаков Ф. О., 2012, 

Яценко І. В. та ін., 2012; Богатко Н. М. та ін., 2013), а контроль 

технологічного процесу виготовлення, а, особливо, зберігання консервів 

м’ясних повинен бути ризик-орієнтованим і здійснюватися на всіх стадіях 

виробництва та обігу [11, 98, 141, 170, 178]. Це потребує науково 

обгрунтованої оцінки ризиків, особливо мікробіологічних, які виникають під 

час зберігання м’ясних консервів [7, 56, 148]. 

Використання металевої тари для виробництва мʼясних консервів, з 

одного боку, дозволяє приховати асортиментну фальсифікацію, а з іншого 

боку призводить до потрапляння у харчовий продукт токсичних домішок, 

зокрема, важких металів [6, 190]. Важкі метали володіють тератогенною, 

канцерогенною, сенсибілізаційною, імуносупресивно дією в організмі 
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людини [17], а фальсифікація складу  харчового продукту знижує його  

біологічну цінність [70]. 

Сучасна система державного контролю, яка базується на аналітичному 

підході, не дає змоги за короткі терміни часу визначити біологічну цінність і 

токсичність продукту, що надзвичайно важливо під час та введення в обіг 

консервів м’ясних. Тому, окрім аналітичних методів, виникає необхідність у 

використанні адекватних експрес-методів комплексної оцінки біологічної 

цінності та токсичності продукту. 

Отже, розроблення комплексної системи ризик-орієнтованого 

встановлення гігієнічного критерію процесу за вмістом термофільної 

мікрофлори та модифікований метод визначення біологічної цінності і 

токсичності консервів м’ясних з яловичини досить  актуальне, оскільки дасть 

змогу вирішити питання щодо гарантування їх безпечності та якості.  

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

Дисертаційна робота є складовою частиною ініціативної науково-дослідної 

роботи кафедри ветеринарно-санітарної експертизи Національного 

університету біоресурсів і природокористування України та 

УкрНДІНанобіотехнологій «Аналіз ринку виробництва та факторів, які 

впливають на термін зберігання консервів м’ясних» (номер державної 

реєстрації 0115U003295, 2015 р.). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження – 

дати гігієнічну оцінку консервів м’ясних з яловичини у металічній тарі за 

тривалого зберігання та встановити ризик-орієнтовані критерії їх безпечності 

та якості. 

Для досягнення мети було поставлено такі задачі: 

– проаналізувати якість пакування та маркування консервів м’ясних з 

яловичини за тривалого зберігання; 

– встановити відповідність показників безпечності та якості консервів 

м’ясних з яловичини вимогам чинних нормативно-правових актів України; 
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– дослідити санітарно-гігієнічні показники консервів м’ясних з 

яловичини за довготривалого зберігання; 

– встановити гігієнічний критерій технологічного процесу консервів 

м’ясних з яловичини за кількістю термофільної мікрофлори під час 

зберігання; 

– визначити відносну біологічну цінність та токсичність консервів 

м’ясних з яловичини за тривалого зберігання з використанням Tetrachymena 

pyriformis; 

– модифікувати метод визначення біологічної цінності та токсичності 

консервів м’ясних з яловичини з використанням тест-культури Tetrachymena 

pyriformis; 

– здійснити аналіз асортиментної фальсифікації консервів м’ясних з 

яловичини  за допомогою мікроструктурного аналізу; 

– розробити методичні рекомендації з оцінки біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних і методичні рекомендації про порядок і умови 

поставки, закладання, зберігання і відпуску консервів м’ясних. 

Об’єкт дослідження – санітарно-гігієнічна оцінка консервів м’ясних з 

яловичини за тривалого їх зберігання. 

Предмет дослідження – консерви м’ясні з яловичини, їх безпечність та 

якість, біологічна цінність, токсичність, гігієнічний критерій технологічного 

процесу. 

Методи дослідження: органолептичні (огляд тари, визначення 

зовнішнього вигляду, кольору та вигляду м’ясного соку, консистенції, 

кольору м’яса, запаху, смаку); фізико-хімічні (визначення вмісту м’яса з 

жиром, вмісту жиру, сторонніх домішок); хіміко-токсикологічні (визначення 

вмісту токсичних елементів – Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, 

Купруму, Цинку, Олова); мікробіологічні (визначення вмісту мезофільних 

аеробних і факультативних анаеробних мікроорганізмів, бактерій групи 

кишкової палички, Staphylococcus aureus, бактерій роду Salmonella sрр., виду 

Listeria monocytogenes; мікробіологічних показників промислової 
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стерильності: кількість спороутворюючих мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів видів В. subtilis, В. сereus та 

B. рolymyx; кількість неспороутворюючих бактерій, коків, пліснявих грибів, 

дріжджів; кількість термофільних спороутворюючих аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів); гістологічні (визначення 

мікроструктури консервів м’ясних); біологічні (визначення біологічної 

цінності та токсичності консервів за допомогою тест-об’єкту Tetrachymena 

pyriformis; статистичні (визначення коефіцієнту варіації, обробка цифрових 

показників результатів дослідження та оцінка їх достовірності за критерієм 

Стьюдента). 

Наукова новизна одержаних результатів. Теоретично обґрунтовано 

та експериментально підтверджено необхідність використання додаткового 

гігієнічного критерію технологічного процесу консервів м’ясних з яловичини 

у процесі їх довготривалого зберігання за кількістю термофільних аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів. Запропоновано модифікацію 

експрес-методу визначення біологічної цінності та токсичності консервів 

м’ясних, який дозволяє здійснювати диференційований підхід до обліку 

клітин тест-культури.  

Доведено, що за тривалих умов зберігання консервів м’ясних з 

яловичини вміст важких металів, зокрема, Кадмію, Арсену та Цинку досягає 

верхньої межі максимально допустимих рівнів, а вміст Олова в консервах 

окремих виробників її перевищував.  

Під час тривалого зберігання консервів м’ясних із яловичини виявлено 

ріст поодиноких колоній пліснявих грибів, наявність спороутворюючих 

мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (Вacillus 

subtilis), мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, 

а з патогенних видів – S. aureus, що вказує на порушення умов промислової 

стерильності.  

На підставі результатів дослідження встановлено, що під час зберігання 

консервів м’ясних з яловичини у металевій тарі є необхідність встановлення 
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відповідності вмістимого банок на предмет асортиментної фальсифікації із 

застосуванням мікроструктурного аналізу. 

Наукова новизна досліджень підтверджена Патентом України на 

корисну модель «Спосіб оцінки токсичності м’ясних консервів». 

Практичне значення одержаних результатів. Дослідження є науково 

обґрунтованими щодо встановлення безпечності та якості консервів м’ясних 

з яловичини під час тривалих умов зберігання. Проведений комплекс 

токсико-біологічних, мікробіологічних та мікроструктурних досліджень з 

метою визначення безпечності та якості консервів м’ясних з яловичини 

дозволив виявити невідповідності щодо маркування, складу харчового 

продукту, мікробіологічної, токсикологічної безпечності та асортиментної 

фальсифікації. 

 Для гарантування безпечності та якості консервів м’ясних з яловичини 

зокрема щодо іхнього виробництва та обігу, національним виробникам 

запропоновано визначати термофільні аеробні і факультативно-анаеробні 

мікроорганізми замість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних 

мікроорганізмів.  

З метою встановлення відповідності консервів м’ясних з яловичини 

вимогам чинних в Україні нормативно-правовим актів рекомендовано 

використовувати «Методичні рекомендації про порядок і умови поставки, 

закладання, зберігання і відпуску консервів м’ясних» (затверджено науково-

методичною радою Держпродспоживслужби України протокол № 3 від 16 

серпня 2017 р.). 

Для встановлення безпечності консервів м’ясних з яловичини за 

виробництва та зберігання запропоновано використовувати модифікований 

метод визначення біологічної цінності та токсичності згідно з «Методичними 

рекомендаціями з оцінки біологічної цінності та токсичності консервів 

м’ясних»  (затверджено вченою радою факультету ветеринарної медицини 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

протокол № 4 від 17 листопада 2016 р). 
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Особистий внесок здобувача полягає у самостійному опрацюванні 

літературних джерел, опануванні необхідних методик досліджень, виконанні 

експериментальної частини та здійсненні статистичної обробки отриманих 

результатів, підготовці наукових статей, написанні дисертаційної роботи. 

Аналіз одержаних результатів проведених досліджень і формування 

висновків та пропозицій проведено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів роботи. Основні матеріали дисертаційної 

роботи апробовані на: XIV Міжнародній науково-практичній конференції 

професорсько-викладацького складу та аспірантів «Проблема ветеринарної 

медицини та якості і безпеки продукції тваринництва», присвяченої 95-річчю 

факультету ветеринарної медицини (м. Київ, 2015 р.); XV Міжнародній 

науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу та 

аспірантів «Проблема ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції 

тваринництва» (м. Київ, 2016 р.); ХІІ Всеукраїнській науково-практичній 

конференції студентів та молодих науковців «Перші наукові кроки-2018» 

12 квітня 2018 р. (м. Кам’янець-Подільський, 2018 р.); IV International 

scientific and practical conference Dynamics of the development of world science. 

Perfect Publishing. (м. Ванкувер, Канада, 2019 р.); Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Сучасні тенденції ветеринарної освіти та науки» 

(м. Київ, 2019 р.). 

Публікації. Основний зміст дисертації викладений у 13 наукових 

працях, з яких стаття у науковому фаховому виданні України, 4 статті у 

наукових фахових виданнях України, які включені до міжнародної 

наукометричної бази даних, 1 патент на корисну модель, 2 науково-

методичних рекомендаціях, 5 тез наукових доповідей . 

Структура та осяг дисертації. Дисертація викладена на 153  сторінках 

комп’ютерного тексту, складається з анотацій, вступу, огляду літератури, 

матеріалів і методів досліджень, результатів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів власних досліджень, висновків і пропозицій 

виробництву, списку використаної літератури, до якого включено 195 
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найменувань, у тому числі 17 – латиницею. Дисертаційна робота містить 16 

таблиць і 16 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1. Аналіз ринку виробництва м’ясних консервів 

М’ясний ринок становить невід’ємну частину вітчизняного 

агропродовольчого ринку, який створює ємне та специфічне середовище 

розвитку ринкових відносин, у якому бере участь фактично кожен житель 

країни, незалежно від його національності, традицій у харчуванні, соціально-

економічного становища у суспільстві та рівня доходів. На розвиток 

вітчизняного ринку м’яса та м’ясопродуктів великою мірою впливають 

світові тенденції, що актуалізує дослідження сучасного стану та 

прогнозування основних показників світового ринку [26, 62, 127, 155, 156].  

Дослідженню питань щодо формування та розвитку ринку м’ясної 

сировини та м’ясних продуктів, балансу м’яса в Україні, чисельності 

поголів’я худоби та птиці, структури виробництва присвячено праці таких 

вітчизняних науковців і практиків: О. М. Шпичак, О. В. Боднар, 

Н. Г. Копитець [158], М. В. Гладій, П. Т. Саблук [29], М. В. Присяжнюк, 

М. В. Зубець [114] тощо. 

Питання розвитку продовольчої сфери й ефективного функціонування 

ринку м’ясних продукців досліджували такі вчені як Л. В. Баль-Прилипко [5], 

В. І. Бойко [19], Р. В. Логоша [75], О. О. Рудич [124], Ю.О. Лупенко та інші 

[74]. 

П. С. Березівський зауважує [8], що м’ясопереробна галузь є однією із 

найважливіших продуктових вертикалей з виробництва і переробки 

продуктів тваринництва. Головне функціональне призначення галузі – 

забезпечення потреб населення в м’ясі та м’ясних продуктах. 

М’ясопереробна галузь є стратегічно важливою для України в контексті 

забезпечення цінними продуктами харчування. М’ясні продукти, які, без 

сумніву, є незамінними у раціоні, позитивно впливають на здоров’я 

населення [15, 18, 76, 83, 84, 99, 100, 102, 162]. 
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Дослідженню сучасного стану і перспектив розвитку м’ясопереробної 

галузі України значну увагу приділяли у своїх наукових працях 

М. П. Сичевський [134], П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко, В. Я. Месель-Веселяк, 

М.В. Зубець та інші [74, 78, 114, 115], В. Я. Амбросов [1], П. Р. Пуцентейло 

[115–119], В. П. Рябоконь [125], В. М. Микитюк [84], О. М. Варченко, 

І. М. Демчак, О. А. Шуст [33, 66, 161, 164], Н. Г. Грибан та інші [5, 31, 33, 

38]. 

Сегмент м’ясної переробки займає значну нішу у харчовій 

промисловості України і поступається за обсягами реалізованих продуктів 

лише молочному та сектору виробництва напоїв [22]. М’ясопереробна галузь 

України – одна із найвагоміших у харчовій промисловості.  

На сучасному етапі основною проблемою стратегічного розвитку 

м’ясопереробної галузі є дефіцит вітчизняної мʼясної сировини через 

кризовий стан тваринництва. Негативні зміни у виробництві основних видів 

продуктів тваринного походження є наслідком системних перетворень 

суспільно-економічних відносин в агропромисловому комплексі, коли були 

зруйновані великі та спеціалізовані господарства з вирощування та відгодівлі 

худоби, свиней. За період 1990–2015 років виробництво продуктів 

тваринництва у всіх категоріях сільськогосподарських підприємств 

зменшилося до 53,3 %, порівняно з 1990 роком: у сільськогосподарських 

підприємствах – до 47,2 %; у господарствах населення – до 68,2 % [61, 76, 78, 

81, 119, 140]. 

За останні роки динаміка виробництва продуктів м’ясопереробної 

галузі зазнала значних змін. Відображенням економічної кризи є спад 

виробництва усіх видів продуктів досліджуваної галузі в 2007–2009 рр., але 

вже з 2009 року спостерігається позитивна тенденція щорічного приросту 

[119, 155]. 

Виробництво м’ясних продуктів у період 2011–2017 років дещо 

збільшувалося до 2016 р., але нині в цілому йде на спад. Найбільше м’яса 

великої рогатої худоби отримали у 2014 році і з тих пір обсяги постійно 
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зменшуються. Подібні тенденції спостерігаються зі свининою і 

субпродуктами. У 2017 році виробники виробили 1344,8 тис. тонн м’яса всіх 

сортів. Обсяг випуску та реалізації птиці в 2 рази більше сумарного обсягу 

всіх інших видів мʼяса. Це співвідношення зберігається впродовж усього 

періоду з 2011 року по 2017 рік [127]. 

Попри зниження виробництва експорт продовжує зростати. В Україні 

найбільше виробляють м’яса курчат-бройлерів – і вони ж складають левову 

частку експорту, практично 83 %. У 2017 році країна експортувала в цілому 

271327 тонн м’яса курчат-бройлерів. Це вище на 12 %, ніж у 2016 році, і на 

68 % вище, ніж у 2015 році. 

Експорт м’яса великої рогатої худоби теж зростає, хоча і більш 

повільними темпами, ніж м’яса курчат-бройлерів. У 2017 році Україна 

продала за кордон 41 875 тонн м’яса великої рогатої худоби, причому обсяг 

реалізації замороженого продукту був більший обсягу свіжого 

(охолодженого) у 2 рази. У 2015 році експорт яловичини склав 32 065 тонн, а 

в 2016 – 35 084  тонни. Послідовне зростання експорту склало 9 % і 19 %, 

відповідно. 

Імпорт у 2017 році виріс ще більшими темпами, якщо говорити про 

м’ясо курчат-бройлерів. Порівняно з 2016 роком він збільшився на 42 %, а з 

2015 – на 93 %. Отже, в імпорті значну частку займає м’ясо курчат-бройлерів 

– 66 %. Частка інших продуктів набагато нижча. 

Як зазначають фахівці яловичина й телятина переважно експортуються, 

а в Україні частіше вони споживаються у вигляді консервів і заморожених 

напівфабрикатів [55]. За останнє десятиліття рівень життя в Україні 

підвищився і м’ясні консерви перейшли в розряд продуктів середньої та 

низької цінової категорії. У зв’язку з цим ринок м’ясних консервованих 

продуктів практично не розвивався, а перевагу було надано більш 

вишуканим і дорогим продуктам – копченостям, ковбасам, м'ясним рулетам, 

попит на які постійно зростає [128]. 
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У зв’язку зі специфікою зберігання консерви м’ясні досі залишаються 

резервним продуктом. Частка населення, яка споживає м’ясні консерви, за 

оцінками експертів, становить не більше 25–30 % [10, 39, 40]. 

Отже, за останніми даними ринок м’ясних консервів падає, 

стверджують аналітики. Основні причини дві. Перша – втрата російського 

ринку збуту. Друга – споживача; українці частіше купують сире м’ясо або 

ковбасні вироби. Падіння ємності ринку зафіксували ще в 2015 році. Справа 

в тому, що виробники працювали, в основному, на експорт. В той же час в 

Україні стали менше імпортувати м’ясних продуктів. У результаті показники 

експортно-імпортного балансу покращилися, але обсяг внутрішнього ринку 

просів. 

Для порівняння у 2015 році м’ясопереробні потужності виробили 

119,69 тис. тонн продуктів. У 2016 році – 90,36 тис. тонн. Тренд продовжився 

і в першій половині 2017 року, коли виробництво м’ясних консервів 

знизилося на 11,12 %, порівняно з аналогічним періодом попереднього року. 

Значущу частку консервів виробляють з м’яса великої рогатої худоби (6,4 %), 

з м’яса птиці – 3,9 % і свинини – 3 % [25, 137, 166, 167]. 

 

1.2. Національні вимоги контролю якості та безпечності м’ясних 

консервів 

Відповідно до чинного законодавства України харчові продукти повинні 

відповідати мінімальним параметрам безпечності та специфікаціям якості, 

встановленим відповідними органами державного контролю [107]. Одним із 

інструментів досягнення відповідності мінімальним параметрам безпечності 

є система НАССР [15, 27, 122, 131]. Загальна вимога обов’язкового 

запровадження процедур, заснованих на принципах НАССР операторами 

ринку харчових продуктів встановлена в Законах України «Про основні 

принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» та «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
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тварин» [106–109, 122, 167, 168]. Крім того, державний контроль за 

безпечністю харчових продуктів повинен бути ризик-орієнтованим. У рамках 

здійснення офіційного контролю харчових продуктів компетентні органи 

приділяють увагу перевірці дотримання мікробіологічних критеріїв [85, 110, 

179]. Для цього використовується декілька засобів та методів, а саме: план 

відбору проб для випробувань та їх проведення; моніторинг, нагляд, аудити 

та інспектування [148, 191]. Оператори ринку харчових продуктів повинні 

встановити критерії безпечності харчових продуктів, що визначають 

прийнятність їх або їх партій і застосовуються до продуктів, які розміщені на 

ринку або готові до розміщення [11, 15]. Також важливими для операторів 

ринку є встановлення критерію гігієни технологічного процесу, що свідчить 

про прийнятне функціонування виробничого процесу за встановлення 

індикативного значення мікробного обсіменіння, у випадку перевищення 

якого необхідно вжити коригувальні дії, щоб забезпечити відповідність 

гігієни технологічного процесу вимогам харчового європейського 

законодавства [3, 108, 120]. 

Контроль якості та безпечності м’ясних консервів проводять з метою 

визначення їх відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів. 

Згідно національного стандарту ДСТУ 4450:2005 «Консерви м’ясні. М’ясо 

тушковане. Технічні умови»: м’ясні консерви – це продукт з м’яса та (або) 

субпродуктів, герметично закупорений в банки, підданий дії високої 

температури; м’ясо тушковане – це м’ясо яловичина, баранина, конина та 

свинина з сіллю, цибулею та прянощами, піддане стерилізуванню. 

Стерилізування консервів – це нагрівання консервів до температури понад 

100 °С для повного знищення всієї мікрофлори [64]. 

М’ясні консерви повинні вироблятися згідно з технологічною 

інструкцією та рецептурами з дотриманням «Правил передзабійного 

ветеринарного огляду тварин і ветеринарно-санітарної експертизи м’яса та 

м’ясних продуктів» [103], «Санитарно-гигиенических требований к 

производству мяса имясопродуктов» [108, 121, 126], затверджених у 
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встановленому порядку та відповідати вимогам ДСТУ 4450:2005 та іншим 

нормативно-правовим актам за органолептичними, фізико-хімічними та 

мікробіологічними показниками [63, 64, 108, 126]. 

Вміст токсичних елементів в консервах не повинен перевищувати 

допустимі рівні, встановлені МБК № 548 [85], ДСанПІН 8.8.1.2.3.4-000 [41] 

«Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у 

сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, 

атмосферному повітрі, воді», радіонуклідів – «Допустимі рівні вмісту 

радіонуклідів 137Cs і 90Sr у продуктах харчування та питній воді», 

затверджені наказом МОЗ України від 03.05.2006 р. № 221 та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України за № 845/12719 від 17.07.2006 р. 

У сировині, яку використовують для виробництва консервів вміст 

токсичних елементів, афлатоксину В1, антибіотиків, гормональних 

препаратів, нітрозамінів, пестицидів та радіонуклідів не повинен 

перевищувати максимально допустимих рівнів (МДР). Кожна партія м’ясної 

сировини, що надходить на потужність, підлягає вхідному контролю [119]. 

Під час виробництва продуктів м’ясних першого гатунку у рецетурі, 

кількість субпродуктів другої категорії, м’ясних інгредієнтів, 

колагеновмісної сировини, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), 

м’яса птиці механічного обвалювання повинна складати не більше ніж 20 %, 

зокрема – м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), м’яса птиці 

механічного обвалювання не більше ніж 10 %, а кількість не м’ясних 

інгредієнтів (круп’яних виробів та борошна, крохмалю харчового, рослинних 

білків, білково-жирових емульсій рослинного походження) не більше ніж 

20 %. 

За виробництва продуктів м’ясних другого гатунку у рецептурі 

кількість субпродуктів другої категорії, м’ясних інгредієнтів, 

колагеновмісної сировини, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), 

м’яса птиці механічного обвалювання повинна складати не більше ніж 40 %, 

зокрема, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), м’яса птиці 
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механічного обвалювання – не більше ніж 20 %, а кількість не м’ясних 

інгредієнтів (круп’яних виробів та борошна, крохмалю харчового, рослинних 

білків, білково-жирових емульсій рослинного походження) – не більше ніж 

30 %. 

У разі виробництва продуктів м’ясомістких першого гатунку у 

рецептурі кількість субпродуктів другої категорії, м’ясних інгредієнтів, 

колагеновмісної сировини, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), 

м’яса птиці механічного обвалювання повинна складати не більше ніж 60 %, 

зокрема, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), м’яса птиці 

механічного обвалювання – не більше ніж 20 %, а кількість не м’ясних 

інгредієнтів (круп’яних виробів та борошна, крохмалю харчового, рослинних 

білків, білково-жирових емульсій рослинного походження) – не більше ніж 

40 %. 

Під час виробництва продуктів м’ясомістких другого гатунку у 

рецептурі кількість субпродуктів другої категорії, м’ясних інгредієнтів, 

колагеновмісної сировини, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), 

м’яса птиці механічного обвалювання повинна складати не більше ніж 80 %, 

зокрема, м’яса механічного обвалювання (дообвалювання), м’яса птиці 

механічного обвалювання – не більше ніж 20 %, а кількість не м’ясних 

інгредієнтів (круп’яних виробів та борошна, крохмалю харчового, рослинних 

білків, білково-жирових емульсій рослинного походження) – не більше ніж 

40 %. 

За виробництва м’ясних консервів у рецептурі кількість м’яса 

механічного обвалювання (дообвалювання), м’яса птиці механічного 

обвалювання повинна складати не більше ніж 10 %, а м’ясомістких – 20 %. 

М’ясні продукти, за винятком напівфабрикатів та консервів (крім 

конини та свинини тушкованих), повинні виготовляти за гатунками. 

Під час виробництва м’ясних продуктів для харчування дітей 

дошкільного, шкільного віку та дієтичного харчування заборонено 

використовувати м’ясо механічного обвалювання (дообвалювання), м’ясо 
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птиці механічного обвалювання, стабілізатори білкові, колагеномістку 

сировину, трансгенні продукти, продукти із сої та її похідні, а також харчові 

добавки та суміші прянощів, до складу яких входять харчові добавки (крім 

натрію нітриту, аскорбінової кислоти, натрію аскорбінату). 

Закони України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 

походження, здоров’я та благополуччя тварин» та інші нормативно-правові 

акти наближають українське законодавство у сфері безпечності харчових 

продуктів у відповідність до законодавства Європейського Союзу [103–106]. 

Чинні закони регулюють відносини між органами виконавчої влади, 

операторами ринку харчових продуктів та споживачами харчових продуктів і 

визначають порядок забезпечення безпечності та окремих показників якості 

харчових продуктів, що виробляються, перебувають в обігу, ввозяться на 

митну територію України або вивозяться з неї, а також регламентують 

послідовність здійснення ризик-орієнтованого контролю на потужностях з 

виробництва харчових продуктів [84, 176]. 

На підприємствах з виробництва м’ясних продуктів необхідно 

здійснювати аудит за впровадженням постійно діючих процедур GMP/GHP 

та процедур, заснованих на принципах НАССР, що дасть можливість 

гарантувати належний контроль технологічних процесів виробництва та 

обігу харчових продуктів [97, 170]. 

Запровадження системи НАССР дозволяє операторам ринку забезпечити 

належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними 

нормами, ефективно управляти всіма небезпечними факторами, які 

впливають на безпечність м’ясних продуктів, забезпечити випуск безпечних 

продуктів належної якості за рахунок систематичного контролю на всіх 

етапах виробництва та обігу [178]. 

Оператори ринку з виробництва м’ясних продуктів зобов’язані 

дотримуватись законодавства щодо безпечності харчових продуктів [11]. А 
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державний контроль повинен бути ризик-орієнтованим та здійснюватися на 

будь-якій стадії виробництва та обігу м’ясних продуктів і повинні бути 

визначені ризики, особливо – мікробіологічні [7, 44, 148, 179, 187]. 

Кодекс Аліментаріус регламентує наступні позиції стосовно м’ясної 

сировини. Якщо м’ясна сировина підлягає подрібненню, то: вона повинна 

бути отримана тільки з тих частин туші, які затверджені компетентним 

органом, наприклад, з поперечно-смугастих м’язів і прилеглих жирових 

тканин; вона не повинна містити фрагментів кісток або шкіри; до 

подрібнення необхідно видалити тканини з явними відхиленнями від норми 

або з ознаками забруднення після переробки в цеху для забою; компетентний 

орган може встановити критерії оцінки складу подрібненого м’яса [60, 63]. 

Під час подрібнення, механічного обвалювання сирого м’яса або 

приготування з нього м’ясних напівфабрикатів компетентний орган може 

встановити максимальний часовий або температурний режим для контролю 

технологічного процесу на кожному етапі, наприклад, максимальний час і 

максимальну температуру в період від охолодження або заморожування 

сирого м’яса до моменту приготування мʼясних продуктів, максимальну 

температуру під час виробництва, максимальну тривалість періоду до 

охолодження або заморожування. 

Якщо м’ясо не є безпосереднім інгредієнтом готового продукту або 

напівфабрикату, то його слід негайно упакувати або піддати охолодженню 

або заморожуванню. Компетентний орган може встановити для сирого м’яса 

і кінцевого продукту завдання щодо мікробіологічних досліджень, критерії 

виробництва, технологічні критерії і мікробіологічні критерії. 

Підприємство повинно мати в своєму розпорядженні магніти або інші 

засоби для виявлення забруднення металодомішками. Після розморожування 

м’ясо не підлягає повторному заморожуванню під час роботи з м’ясними 

напівфабрикатами і готовими виробами. 

Слід забезпечити рівномірне надходження м’ясної сировини, його 

використання в технологічній схемі і процес його проходження з тим, щоб 
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уникнути перехресного забруднення, наприклад, готових продуктів від 

вхідної сировини. Використання нем’ясних інгредієнтів має проводитися з 

урахуванням санітарно-гігієнічних правил і норм та вимог постійно діючих 

процедур, заснованих на принципах НАССР в установленому порядку і може 

включати обробку для усунення забруднень, правильного використання 

прянощів і спецій. На харчових продуктах, що містять нем’ясний білок 

(відповідно до стандарту Комісії «Кодекс Аліментаріус»), повинно бути 

відповідне маркування [27, 63]. 

Моніторинг стерилізації продуктів повинен запобігати розвитку 

патогенних мікроорганізмів і утворенню токсинів на всіх етапах 

технологічної обробки, зокрема, під час ферментації, часткової теплової 

обробки, сушіння, дозрівання і консервування. Критерії, встановлені для 

результатів обробки, можуть включати, наприклад, допустиму величину рН 

після ферментації, запропонований тимчасово і температурний режим під час 

і після нагрівання або копчення, задане співвідношення волога/білок після 

сушки, допустимий рівень і правильне застосування нітритів як інгредієнта 

за консервування [6, 17, 53]. 

Якщо теплова й інша обробка недостатні для забезпечення стабільності 

продукту, його слід охолодити до необхідної температури зберігання і 

запобігти зниженню його безпечності в результаті розвитку 

спороутворюючих патогенних мікроорганізмів. Рівень мікробного 

обсіменіння в сирому м’ясі, використовуваному для виробництва 

ферментованих продуктів повинен бути мінімальним і, з тієї ж причини, 

м’ясо механічного обвалювання може бути використано тільки за підтримки 

належного температурного і тимчасового режиму, встановленого 

компетентним органом і гарантує безпечність мʼясних продуктів [16, 32, 72]. 

Обробка продуктів з тривалим терміном зберігання в жорсткій 

герметичній тарі повинна проводитися відповідно до методичних вказівок 

Комісії «Кодекс Аліментаріус» [63]. Технологія готових продуктів повинна 

передбачати термічну обробку впродовж часу і з досягненням температури 



37 

всередині продукту, які визнані достатніми для належного зниження 

кількості патогенних організмів і відповідають встановленим завданням і 

критеріям виробництва, а також мікробіологічними критеріями [59]. 

Ступінь пастеризації та інша термічна обробка всіх охолоджених 

продуктів в герметичній тарі повинна бути вивірена таким чином, щоб 

безпечність харчового продукту була гарантована до кінця його терміну 

придатності з урахуванням всіх консервуючих факторів [61]. 

Якщо відсутність Trichinella spp. не можна підтвердити за допомогою 

аналізів або іншими засобами, то технологія виробництва продуктів, що 

містять тканину поперечно-посмугованих м’язів тварин, повинна 

гарантувати знищення Trichinella. Зараження L. monocytogenes термічно 

оброблених продуктів з коротким терміном зберігання і які не пройшли таку 

обробку з тривалим терміном зберігання слід запобігати, використовувати 

санітарно-гігієнічні нормативи і гігієнічні норми і правила, які підлягають 

звичайній мікробіологічній перевірці [53]. 

Висушені продукти повинні бути захищені від забруднень з 

навколишнього середовища і впливу вологи. Під час обробки продуктів, що 

містять подрібнене, рубане або піддане механічній обвалці м’ясо, слід 

користуватися магнітами або іншими засобами для виявлення 

металодомішок. 

Отже, дотримання вимог чинних нормативно-правових актів є 

запорукою отримання безпечних та якісних харчових продуктів, які б 

задовольняли потреби вибагливих споживачів та вимоги для довготривалого 

зберігання консервів м’ясних у складських приміщеннях. 

 

1.3. Хімічні та морфологічні зміни в м’ясі під час виготовлення 

консервів 

Харчові продукти та сировина тваринного і рослинного походження 

містять значну кількість води, білки, жири, вуглеводи, органічні кислоти, 

біологічно активні й мінеральні речовини тощо. 



38 

Під час зберігання в природних умовах у них відбуваються різні 

біoхімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні процеси, внаслідок чого 

погіршується зовнішній вигляд, смакові властивості й поживна цінність 

харчових продуктів. Це призводить до швидкого псування продуктів, які 

стають непридатними для споживання [42, 49, 132, 135]. 

Для збільшення тривалості зберігання та подовження терміну 

використання і споживання харчових продуктів здавна застосовують методи 

їх консервування – засолювання, сушіння, охолодження, заморожування 

тощо. Проте найбільш надійним методом консервування є виготовлення 

продуктів у герметичній тарі після їх обробки певний час за температури 

понад 100 °С (стерилізація) [133]. 

Отже, харчові продукти, закупорені в герметичну тару і оброблені 

певний час за температури понад 100 °С, називають консервами. 

Формування споживних властивостей і асортименту м’ясних консервів 

здійснюють за рахунок підбирання відповідної сировини і дотримання 

технологічних операцій. Не допускається для переробки м’ясо повторно 

заморожене, з погано проведеним зачищенням, м’ясо бугаїв і кнурів, а також 

з пожовтілим жиром (шпиком) або таким, що жовтіє під час варіння. 

Найбільш відповідальна операція – стерилізація консервів, яка повинна 

гарантувати їх стійкість і якість. Для кожного виду консервів існує своє 

оптимальне співвідношення між температурою і тривалістю нагрівання, коли 

поєднується повнота стерилізації і мінімальні зміни продукту [159].  

Основні зміни, що виникають під час нагрівання м’яса вище 100 °С в 

закритих ємностях, мають гідролітичний характер. Нагрівання до 

температури вище 100 °С в контакті з атмосферним повітрям 

супроводжується зневодненням. Основні зміни за такого виду нагрівання 

носять пірогенетичний та окисний характер, гідролізу розчинених білкових 

речовин до пептидів, які в подальшому перетворюються в низькомолекулярні 

азотисті сполуки. Ступінь гідролізу білків і поліпептидів залежить від 

тривалості нагрівання та температури. Якщо за 110 °С через 40 хв 
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гідролізується менше 3 %, то за 125 °С за цей же час розпадається більше 

7 %, а через 100 хв – більше 10 % загальної кількості білка. З підвищенням 

температури і збільшенням тривалості нагрівання швидкість розпаду 

поліпептидів зростає більше, ніж швидкість розпаду білкових речовин до 

поліпептидів [71, 164, 193].  

Поряд із посиленням гідролітичного розпаду м’язових білків за 

підвищення температури і збільшення тривалості нагрівання відбувається 

посилення гідротермічного розпаду колагену до глютену з подальшим 

утворенням глютоз. Вплив температури і тривалості нагрівання на швидкість 

гідролітичного розпаду колагену різна і залежить від особливостей структури 

колагену і сполучної тканини. Переходячи в розчин, продукти 

гідротермічного розпаду колагену поряд з іншими розчинними речовинами 

утворюють поживний бульйон [164, 165, 183]. 

Проте надмірний розпад колагену, як уже було зазначено, призводить 

до розволокнення тканин, а надмірно глибокий гідроліз глютену – до 

утворення низькомолекулярних сполук, внаслідок чого зменшується 

здатність бульйону до гелеутворення. Нагрівання різних видів м’язів великої 

рогатої худоби за 120 ºС викликає погіршення структури м’яса через 

наступні проміжки часу: для поперекового м’яза – 30 хв, спинного – 40, 

грудного – 70 хв [181]. 

Тривале нагрівання за температури понад 100 ºС супроводжується 

деяким погіршенням переварювання білків м’яса: білки сирого м’яса 

перетравлюються в травній системі людини краще білків м’яса 

стерилізованого. Відмінно від інших тваринних білків поводиться під час 

нагрівання кератин [181]. 

Вологе нагрівання за температури близько 65 ºС не викликає змін 

кератиніну. Кип’ятіння з водою призводить до незначних змін, що 

супроводжуються виділенням сірководню. За температури понад 100 ºС ці 

зміни посилюються, а за температури близько 150 ºС кератинін повністю 



40 

руйнується з утворенням темної гомогенної маси, що складається з кератоз та 

інших речовин, при цьому виділяється сірководень [186].  

У разі сухого нагрівання кератиніну до 150 °С виділяються речовини з 

неприємним запахом. Він розм’якшується, пластифікується, стає здатним 

деформуватися (розтягуватися, розплющуватися) під дією відповідних зусиль 

за 200 ºС. Процес плавлення з виділенням аміаку, сірководню та інших 

сірчистих сполук починається за температури 250 ºС. Нагрівання до 300 °С 

призводить до обвуглювання кератину. Здатність кератину пластифікуватись 

за нагрівання робить його доброю сировиною для виготовлення різних 

виробів із застосуванням штампування [72].  

З амінокислот найменш стійкий до нагрівання цистеїн, а також 

дикарбонові амінокислоти. Гліцин не руйнується за 125 °С впродовж 4 год, а 

тирозин – впродовж 1 години. За досить тривалого нагрівання в помітних 

кількостях руйнується багато амінокислот і за більш низької температури. 

Зменшення вмісту в бульйоні цистеїну, гістидину і аргініну відбувається 

через 80 хв після нагрівання до 110 °С; аспарагінової кислоти – 100 хв; 

треоніну і фенілаланіну – 140 хв [71].  

В результаті нагрівання м’яса відбуваються складні реакції, що 

призводять до утворення нових продуктів, які мають смакові та ароматичні 

властивості. Ці речовини або вивільняються із зв’язаного стану, в якому вони 

перебували в м’ясі або з’являються в результаті перетворення попередників, 

чи утворюються внаслідок взаємодії речовин. Велика роль як попередникам 

відводиться вуглеводам (глюкозі, рибозі, частково фруктозі), амінокислотам, 

нуклеотидам [11]. 

Вирішальну роль в утворенні смаку і аромату вареного м’яса 

відіграють екстрактивні речовини. Ретельно відмите від розчинних у воді 

речовин м’ясо після варіння позбавлене смаку і має дуже слабкий запах. 

Екстрактивні речовини м'яса накопичуються в результаті розпаду 

високомолекулярних сполук і в той же час їх кількість зменшується в 

результаті власного розпаду під впливом нагріву. Чутливість екстрактивних 
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речовин до нагрівання різна. Стійкіші – карнозин, молочна кислота, холін 

(розпадається всього на 10–15 %) [42].   

У процесі варіння частина креатину розпадається, а близько 1/3 його 

перетворюється на креатинін. Під час нагрівання м’ясного екстракту за 

100 °С впродовж 6 год втрати інших сполук відбуваються з різною 

інтенсивністю: аргінін – 11 %, аланін – 6,9, гістидин – 21,8, креатинін – 23,8, 

орнітин – 28,5, фенілаланін – 19,3, треонін 19,8. При цьому аспарагінова, 

глутамінова кислоти, карнозин, метилгістидин не руйнуються. 

З амінокислот необхідними для отримання м’ясного запаху є цистеїн, 

глутамінова кислота, пролін, гістидин. 

Поява глутамінової кислоти за теплової дії можлива в результаті 

звільнення амінокислот з білків і дезамінування глутаміну (аміду 

глутамінової кислоти), який міститься у м’язовій тканині в лабільному 

зв’язку з іншими сполуками. Можливим джерелом утворення глутамінової 

кислоти є і глутатіон. Під час виготовлення бульйонних кубиків для надання 

насиченого смаку бульйону додають глутамінову кислоту або її сіль – натрію 

глутамат [70]. 

Зміна смаку м’яса під час нагрівання також пов’язана з утворенням 

гіпоксантину внаслідок розпаду інозинової кислоти. За температури 95 °С 

через 1 год розпадається близько 80 % інозинової кислоти. 

Важливе значення в утворенні аромату і частково смаку м’яса під час 

теплового оброблення відіграє реакція Майара – реакція взаємодії цукрів з 

компонентами, які містять аміногрупу під час нагрівання. При цьому 

утворюються карбонільні (альдегіди, кетони, леткі кислоти), сірковмісні та 

інші сполуки, які зумовлюють появу характерного запаху і надання 

забарвлення продуктам (полімери, меланоїдини). У результаті реакції Майара 

утворюються альдегіди – формальдегід і метилгліоксаль, а також ацетон, 

діацетил, фурфурол, оксиметилфурфурол, метилфурфурол тощо [60]. 

Аліфатичні альдегіди утворюються з амінокислот за їх окиснювального 

дезамінування та декарбоксилювання (реакція Штрекера) під час нагрівання. 
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Альдегід, що утворюється під час цієї реакції, містить на один атом вуглецю 

менше, ніж початкова амінокислота. Наприклад, з лейцину утворюється 

ізовалеріановий альдегід, з ізолейцину – 2-метилмасляний альдегід, з 

метионіну – метиональ, що має м’ясний аромат, з треоніну – кетомасляна 

кислота, що має запах бульйону тощо. З цистеїну виділяється 

меркаптоацетальдегід, що є дуже нестійкою сполукою. 

Активніше в реакції Майара беруть участь низькомолекулярні 

речовини, зокрема, амінокислоти і моносахариди (переважно – пептиди). 

Тому однією з причин поліпшення аромату вареного м’яса з розвитком 

автолізу пов’язують з накопиченням у ньому вільних амінокислот і 

моносахаридів. На специфічність запаху, що утворюється під час нагрівання 

суміші амінокислот і цукру, впливає природа амінокислоти, а не цукру. 

Під час нагрівання деяких амінокислот з глюкозою за 100 і 180 °С 

впродовж години одержано низку запахів: горілого цукру, житнього хліба, 

карамелевий, шоколадний, горілої кукурудзи тощо, але «м’ясний» не був 

одержаний. Під час нагрівання суміші, що складається з водних розчинів 

амінокислот (обов’язково з 1-цистеїном), вуглеводів і ефірів ненасичених 

жирних кислот виникає запах, що імітує м’ясний. М’ясний аромат можна 

отримати під час нагрівання суміші таурину і тіаміну за температури 95–

220 °С і додавання цього продукту до суміші вільних амінокислот. 

Додавання 0,5–5 % цукру підсилює м’ясний запах. 

Реакція меланоїдиноутворення дуже повільно відбувається в сирому 

м’ясі, але різко прискорюється під час нагрівання. Так, за температури 60 °С 

вона проходить у 20 разів швидше, ніж за 37 °С, але й за цієї температури 

швидкість її достатня. Якнайбільше її наслідки виявляються під час 

смаження (130–180 °С). Внаслідок високої температури в зовнішньому шарі 

м’яса виникають процеси, в результаті яких з’являється характерне 

коричневе забарвлення та формується аромат і смак смаженого продукту. 

На відтінок аромату вареного м’яса впливають також сірководень 

(особливо в утворенні аромату курячого м’яса) і меркаптани. Можливим 
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джерелом утворення сульфідів є сірковмісні амінокислоти, зокрема, цистин і 

цистеїн, а також пептид глутатіон. Глутатіон під час стерилізації піддається 

лише частковому руйнуванню. Накопичення аміаку є наслідком розпаду 

низькомолекулярних сполук (глутаміну, аденілової кислоти) і білків. Значна 

частина аміаку, що утворився, зв’язується кислотами. Під час нагрівання 

м’яса в результаті процесів розпаду зменшується кількість органічних 

фосфорних сполук [61, 187]. 

Додатковий аромат бульйону надають і деякі леткі сполуки, які зв’язані 

з жирами і вивільняються одночасно з витоплюванням жиру. 

Теплове оброблення м’ясних продуктів повинне забезпечувати 

інактивацію або різке скорочення кількості вегетативної мікрофлори. Під час 

нагрівання до температури 70 °С впродовж 5–10 хв інактивується більша 

частина вегетативних форм мікроорганізмів. Проте в продукті залишаються 

термостійкі форми, деякі з яких здатні розвиватися за температури 80 °С, 

нагрівання м’ясопродуктів до температури 100 °С не спричинює їхнього 

повного знищення [12, 130]. 

До дії високих температур стійкі спорові форми мікроорганізмів. 

Таким чином, в результаті нагрівання м’ясопродуктів до температури 68–

70 °С відмирає 99 % початкової кількості мікроорганізмів. Мікрофлора, що 

залишилася, на 90 % представлена споровими формами. Рівень залишкової 

мікрофлори після закінчення термооброблення залежить, головним чином, 

від ступеня початкового мікробного обсіменіння сировини і матеріалів, що 

використовуються під час виробництва м’ясопродуктів [176, 195]. 

Таким чином, нагрівання м’яса впродовж надмірно значногог часу 

може призводити до зниження його харчової цінності в результаті втрат 

амінокислот, зокрема, і незамінних. Чим вища температура, тим менший 

допустимий проміжок часу нагріву. Це має важливе значення для оцінки 

впливу режиму стерилізації на якість м’ясних консервів.  
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За температури понад 100 °С в умовах вологого нагрівання 

прискорюються процеси гідролізу тригліцеридів, насичення подвійних 

зв’язків радикалів жирних кислот гідроксильними групами. 

Підвищення рівня омилення свідчить про накопичення 

низькомолекулярних кислот, зростання ацетильного числа – утворення 

оксикислот. В процесі нагрівання зростає перекисне число жиру і значно 

збільшується вміст у ньому акролеїну. Колір жиру темніє, а запах 

погіршується, головним чином, в результаті переходу в нього забарвлених 

пахучих продуктів пірогенетичного розпаду органічних речовин. 

Окиснюванню, полімеризації, циклізації піддається, в першу чергу, 

ліноленова, а також лінолева кислоти. При цьому можливе утворення 

шестичленних неграничних циклічних сполук, окиснених полімерів та інших 

речовин, шкідливих для організму. Ці процеси стають помітними за високих 

температур нагрівання. Тому під час смаження не рекомендується піднімати 

температуру жиру вище 170 °С. 

Під час нагрівання м’яса до 113 °С впродовж 1 год було виявлено 

зменшення кількості глікогену приблизно на 25 % за паралельного 

збільшення кількості глюкози. При цьому вміст молочної кислоти не 

змінюється. Це дає підставу вважати, що нагрівання викликає гідроліз 

глікогену і полісахаридів. Одночасно відзначалося зменшення вмісту 

піровиноградної кислоти. 

В процесі нагрівання м’яса збільшується кількість неорганічних сполук 

фосфору за паралельного зменшення органічних сполук фосфору і 

зменшення кількості гексозомонофосфату і аденілової кислоти. Звідси 

випливає, що нагрівання в умовах стерилізації, крім розпаду 

гексозомонофосфату й аденілової кислоти, викликає також розпад 

фосфоровмісних нерозчинних сполук (білків, ліпідів). Утворена внаслідок 

розпаду аденілової кислоти інозинова кислота розпадається з утворенням 

гіпоксантину. Цей процес пов’язаний зі зміною органолептичних 

властивостей м’яса [33, 60]. 
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Отже, м’ясо, яке міститься в банках, має бути соковитим і не 

перевареним (добре розжовуватися). Шматочки м’яса під час виймання з 

банки не повинні розвалюватися і розпадатися, не допускається вміст хрящів, 

сухожиль, грубих вкраплень сполучної тканини, лімфатичних вузлів і кісток. 

Складові компоненти рецептури мають рівномірно розподілятися по 

всьому об’єму. Консервовані м’ясопродукти, наприклад, консерви із сосисок, 

шинки, повинні повністю зберігати свою форму, мати зовнішній вигляд, 

характерний для неконсервованого продукту. 

Смак і запах виробів мають бути приємними, властивими для кожного 

виду консервів, з ароматом спецій і наповнювачів. Сторонні запахи та 

присмаки (наприклад, металевий присмак) не допускаються [61, 75, 86, 105]. 

 

1.4. Біотестування харчових продуктів 

Біотестування – один із методів, що дає можливість комплексно 

визначити дію різних властивостей продукту чи окремих компонентів – 

хімічного складу, харчової цінності і токсичності шляхом реєстрації змін 

біологічних показників тест-об’єктів [4, 20, 180]. В якості тест-об’єкта 

використовується чутливий елемент, який здатний реагувати на зовнішні 

чинники та відповідає наступним критеріям: чутливість, універсальність, 

технологічність і відтворюваність результатів, швидка анаболічна відповідь 

на складові продукту, можливість простежити зміни на генетичному рівні, 

одночасного дослідження великої кількості проб, низька вартість, 

компактність, безпечність методу для навколишнього середовища та 

оператора. 

Тест-об’єктами можуть слугувати всі організми усіх таксономічних 

груп. Проте використання вищих тварин і рослин для біотестування інколи 

ускладнене чи навіть не можливе через ряд причин (етичних, економічних). 

Поряд із цим у світі спостерігається тенденція до максимальної заміни їх на 

альтернативні живі моделі – одноклітинні організми типу Інфузорії 

(Ciliophora) [189]. Використання їх в якості біотестуючого організму дає 
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можливість використовувати загально прийняті індекси − LD50, LC50, ID100, 

IС100, LOED/LOEC, TLm тощо [185]. 

Нині використання найпростіших проводиться в трьох напрямках: 

оцінка токсичності нових хімічних сполук, визначення токсичного 

забруднення ґрунтів і стічних та природних водоймищ, визначення 

токсичності кормів і харчових продуктів. Серед широкого різноманіття видів 

Ciliophora (близько 6 тис.) з метою біотестування широкого поширення 

набули: Paramecium caudatum, Tetrahymena pyriformis, Stylonychia mytilus, 

Colpoda steinii [160].  

Використання Paramecium caudatum та Tetrahymena pyriformis 

розпочалось ще з 1950 року. Пропонувалось використовувати їх для 

визначення токсичності проса, ураженого пліснявими грибами. Було 

виявлено, що приготовлений екстракт з ураженого зерна викликає загибель 

Р. caudatum, результати досліджень співпадали з результатами, отриманими 

за допомогою шкірної проби на кролях. 

Заслуговують уваги результати проведення порівняльної оцінки і 

встановлення взаємозв’язку параметрів токсичності різних речовин для 

інфузорій і білих щурів. Для оцінки параметрів токсичності використовували 

калію перманганат, заліза сульфат, натрію нітрит, калію нітрит, літію 

карбонат, міді сульфат, кадмію сульфат, кобальту хлорид, фенол, хлороформ, 

ацетонітрил, етанол, резорцин, фурацилін, диметилсульфоксид, ціодрин, 

хлорофос, ДДВФ, диацетоксисцирпенол, Т-2 токсин в дозах, що викликають 

50 % -й летальний ефект у разі їх введення в шлунок лабораторних тварин 

(білих щурів) – LD50, оскільки цей показник є одним із найбільш поширених 

в токсикологічних дослідженнях. Порівняльна оцінка даних параметрів 

показала високий ступінь їх кореляційного зв’язку. Коефіцієнт кореляції (r) 

між LD50 і концентраціями, що пригнічують ріст тетрахімени (ICмін, IC50 і 

IC100) дорівнював, відповідно, 0,99, 0,94 і 0,77; між LD50 і аналогічними 

концентраціями, які інгібують хемотаксис – 0,99, 0,98 і 0,91. Даний 

взаємозв’язок свідчить про виникнення токсико-біологічної реакції як вищих 
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тварин, так і інфузорій і свідчить про подібність основних етапів обміну 

речовин. На основі отриманих даних вдалось розробити математичні 

формули, що дозволяють на підставі результатів визначення концентрацій 

речовин, що пригнічують ростові і поведінкову реакції інфузорій, орієнтовно 

визначати показник LD50 для білих щурів, що має як наукове, так і практичне 

значення під час проведення токсикологічних досліджень [37]. 

Для розуміння токсичних ефектів і механізму впливу на клітинний 

рівень металів (Fe, Cu, Zn, Ag, Ni, Mo, W), оксидів металів (CuO, ZnO, Fe3O4 

(I), Fe3O4 (II), Al2O3, NiO, MoO3) та композитів на основі металів (FeCo, CuZn 

(I), CuZn (II),) було використано дикий штам Stylonychia mytilus. Аналіз 

отриманих даних показав високу токсичну дію оксидів металів. Максимальну 

токсичність виявили в оксидів заліза (Fe3O4, Fe2O3), міді (CuO) та молібдену 

(MoO3) (0,1; 0,025; 0,0125 М) після 24 годин інкубації з біотестуючим 

об’єктом; максимальний токсичний ефект металів виявлено за впливу Cu, Fe, 

Ag (0,025–0,0015625 М). Статистичний аналіз показав високу кореляцію 

(P≤0,001) між концентрацією досліджуваних речовин і часом інкубування 

[23, 24, 45, 191]. 

Вченими N. M. Staender, W. Schroedl and M. Krueger Інституту 

бактеріології і мікології в Лейпцигу вивчалось питання використання 

T. рyriformis для виявлення ботулінічного нейротоксину [190]. В 

дослідженнях росту інфузорій Tetrahymena pyriformis як модельного об’єкта 

в присутності культуральних рідин з 27 штамів грампозитивних і 

грамнегативних бактерій, вирощених на глюкозо-пептонно-дріжджовому 

середовищі було встановлено, що бактеріальні метаболіти можуть як 

стимулювати, так і пригнічувати ріст інфузорій; дане явище залежало від 

виду і штаму бактерій. Встановлено, що гумінові кислоти, які є продуктами 

життєдіяльності бактерій, можуть стимулювати та пригнічувати ріст 

інфузорій [138, 142]. 

Під час експериментальних досліджень впливу культури токсигенного 

штамму E. coli на інфузорії Paramecium caudatum, Colpoda steinii та 
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Stylonychia mytilus було встановлено, що індикацію токсигенних E. coli 

можна проводити методом біотестування на Stylonychia mytilus, яка проявила 

високу чутливість до цитокінів збудника ешерихіозу. 

Під час вивчення відносної біологічної цінності м’язової тканини 

гідробіонтів (минтаю, тріски, оселедця тихоокеанського, сайри, краба 

камчатського, кальмара командорського) та їх ізольованих білків на 

T. pyriformis встановлено, що у безхребетних значення показника вище, ніж у 

риб. 

T. pyriformis є чутливим індикатором біологічної цінності м’ясної 

сировини, отриманої від хворих тварин. Під час біотестування м’яса великої 

рогатої худоби виявлено зростання біологічної цінності на 7,4−20,79 %, 

залежно від зростання рН з 5,33 до 6,7. Встановлено, що за псевдомонозу 

відносна біологічна цінність м’яса курчат бройлерів знижується на 8,9 %, 

порівняно зі здоровими курчатами, за лептоспірозу – на 9,8–10,7 %, 

відповідно, і таке м’ясо є небезпечним. Під час вивчення впливу залишкової 

кількості фармакологічних препаратів у м’ясі виявляли інгібування росту 

інфузорій під впливом нативного фуразолідону за вмісту 0,35 мкг/кг та 

аналогічного впливу залишкового вмісту в печінці – 0,011 мкг/кг, що 

пов’язано з біотрансформацією фуразолідону; аміназин у залишковій 

концентрації 0,1–0,3 мг/кг в м’язовій тканині пригнічує ріст на 15–20 %, 

порівняно з контролем [36]. 

У результаті проведених досліджень було виявлено ефективність 

використання інфузорій для оцінки токсичності м’яса забійних тварин. В 

пробах, які мали перевищення МДР Zn2+ в 1,5–2 рази відзначали 

моментальне відділення всіх тест-організмів від дослідного зразка, кругові 

рухи навколо своєї осі здійснювали близько 65 % інфузорій [80]. 

Під час оцінки токсичного впливу найбільш поширених консервантів у 

харчовій промисловості – калію сорбату (Е202), натрію бензоату (Е211) – 

кожного окремо та сумісно на T. pyriformis визначено, що біологічні ефекти 

мають дозозалежний характер. Внесення в поживне середовище 0,02 % Е211 
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і 0,188 % E202 досліджуваних речовин спричиняє внутрішньоклітинні зміни 

з подальшою загибеллю інфузорій. Комбінована дія суміші натрію нітриту, 

калію йодиду і мікотоксину охратоксину А за токсичністю (ЛД50) 

характеризується потенціюванням токсичності в 1,52 рази, а за 

функціональним показником (пригнічення генеративної функції в 

хронічному експерименті) − зниження токсичного ефекту на етапі 

інтерфазної активності популяції T. pyriformis. У разі внесення суміші в 

поживне середовище в кількості, що відповідає середньому рівню 

аліментарного навантаження, відбувалось зниження біологічного і 

адаптивного потенціалу на 11 % і 9 %, відповідно (р≤0,05), а в концентрації, 

що перевищує рівень аліментарного навантаження − зниження біотичного і 

адаптаційного потенціалу популяції – на 24 % і 13 % (р≤0,05) [17]. 

 

1.5. Висновки з огляду літератури і формування основних 

напрямків досліджень 

 

Нині в Україні асортимент м’ясних консервів різноманітний і активно 

збагачується, завдяки використанню нетрадиційної сировини. Основним 

принципом, яким користуються під час визначення рецептури консервів, є 

вибір співвідношення і структурної сумісності компонентів, які після 

стерилізації забезпечують отримання висооякісних, повноцінних за вмістом 

харчових інгредієнтів консервів з належними органолептичними 

властивостями і стабільністю під час зберігання. У сучасній технології 

консервів поширеною є тенденція ефективного використання білкових 

ресурсів на харчові потреби, створення технологій комбінованих 

м’ясопродуктів із заданим хімічним складом, спрямованого лікувально-

профілактичного, дієтичного та спеціального призначення. При цьому як 

вихідні інгредієнти рецептур використовують м’ясо, субпродукти першої та 

другої категорій, м’ясо птиці й кролів, рослинні та соєві білкові препарати, 
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рослинні наповнювачі й структуроутворювачі, вітаміни, макро- і 

мікроелементи тощо. 

М’ясоконсервні потужності України виготовляють понад 300 

найменувань консервів, основою класифікації яких є такі основні ознаки: 

сировина, характер оброблення сировини перед закладанням у банку, склад 

консервів і режими кінцевого термічного оброблення [129]. 

Залежно від виду сировини м’ясні консерви поділяють на дві основні 

групи: м’ясні та м’ясо-рослинні. М’ясні консерви виготовляють з яловичини, 

свинини, баранини, м’яса птиці і кролів, субпродуктів або продуктів їх 

переробки (сосиски, фарш тощо).  

Залежно від складу розрізняють такі види консервів м’ясних: м’ясо у 

натуральному соці з додаванням солі і прянощів, м’ясо в желе або соусах 

тощо. Залежно від температури теплового оброблення консерви бувають 

пастеризовані, оброблені за температури близько 100 °С (напівконсерви, 

пресерви); тиндалізовані (багаторазова пастеризація) або стерилізовані, які 

обробляють за температури понад 100 °С. Консерви, які стерилізують за 

температури 108–112 °С, називають стерилізованими на 3/4. У результаті 

теплового оброблення за температури 114–130 °С отримують консерви 

повної стерилізації, які мають стабільні властивості продукту під час 

зберігання навіть за температури 25 °С упродовж 4 років і більше. 

Для виробництва м’ясних консервів використовують різноманітну 

сировину, яку умовно поділяють на основну і допоміжну [101]. До основної 

сировини належать м’ясо і субпродукти сільськогосподарських тварин 

(великої і дрібної рогатої худоби, свиней, коней, кролів і птиці), тваринні 

жири, яйця та яйцепродукти, молоко й молочні продукти, кров і білкові 

препарати, крупи, овочі, бобові, борошно та борошняні вироби, крохмаль, 

рослинні жири, желатин. Допоміжна сировина для м’ясних консервів: 

засолювальні інгредієнти (сіль, натрію нітрит, цукор, аскорбінова кислота, 

фосфати) та прянощі (перці, мускатний горіх, лавровий лист, цибуля, часник, 

кориця, кардамон, екстракти прянощів тощо). 
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Виробляють м’ясні консерви з м’ясної сировини в охолодженому або 

розмороженому стані. М’ясо розморожують, як правило, прискореним 

способом за температури 16–20 °С, відносної вологості повітря 90–95 % і 

швидкості його руху 0,2–0,5 м/с впродовж 16–30 год до температури в товщі 

стегна 1 °С. 

Оператори ринку з виробництва м’ясних продуктів зобов’язані 

дотримуватись законодавства щодо безпечності харчових продуктів [11]. А 

державний контроль повинен бути ризик-орієнтованим та здійснюватися на 

будь-якій стадії виробництва та обігу м’ясних продуктів і повинні бути 

визначені ризики, зокрема, мікробіологічні [148, 168]. 

Необхідно зазначити, що під час промислової стерилізації в консервах 

можуть зберігатися поодинокі життєздатні мікроорганізми, переважно 

спорові бактерії, які в подальшому здатні до розмноження. Видовий склад 

цієї залишкової мікрофлори консервів, а, отже, і можливий характер 

псування залежать від виду продукту, що стерилізується, і режиму 

стерилізації [179]. 

Залишкову мікрофлору консервів найчастіше представляють кислото- і 

газотвірні мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні бактерії роду 

Bacillus (В. pumilis, B. megaterium, B. cereus), кислототвірні термофільні 

спороносні аероби – Bacillus stearothermophilus, В. aerothermophilus, 

мезофільні гнильні анаеробні бактерії Clostridium sporogenes, CI. putrificum, а 

також масляно-кислі бактерії [187]. 

Причиною контамінації м’ясних консервів стронньою мікрофлорою 

найчасті є недостатня стерилізація, що може виникати внаслідок порушення 

режиму автоклавування і неповного видалення повітря. У результаті 

залишкова мікрофлора може бути представлена споровими та безспоровими 

грампозитивними паличками та коками, а також грамнегативними 

бактеріями, які частіше всього є результатом значних порушень технології 

виготовлення консервів. Саме тому нами під час виконання дослідження 
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основна увага була приділена мікробіологічним показникам промислової 

стерильності м’ясних консервів різних виробників. 

М’ясо, консервоване у банках, має низку переваг над м’ясом, 

консервованим іншими методами. Консерви м’ясні витримують тривале 

зберігання, транспортабельні, з них швидко можна приготувати їжу. У 

м’ясних консервах, попри обробку високими температурами, зберігаються 

амінокислоти і вітаміни, вони багаті на білки. У зв’язку із широким спектром 

вживаності м’ясних консервів підвищуються вимоги до їх безпечності та 

якості, зростають вимоги удосконалення методів визначення біологічної 

цінності та токсичності продукту. 

Сучасна система контролю безпечності та якості, яка базується на 

аналітичному контролі, не має можливості за короткі терміни часу визначити 

біологічну цінність та токсичність продукту, що особливо важливо під час 

контролю та введення їх в обіг. Тому, окрім аналітичних методів, виникає 

необхідність у використанні адекватних експрес-методів комплексної оцінки 

біологічної цінності та токсичності продукту [98]. 

Необхідно зазначити, що найбільш достовірним методом, що має 

можливість комплексно визначити дію різних властивостей продукту чи 

окремих компонентів – хімічного складу, харчової цінності і безпечності є 

метод біотестування, який базується на використанні живих, зокрема, 

альтернативної моделі – одноклітинних мікроорганізмів T. pyriformis. 

Перевагами застосування інфузорій T. pyriformis в якості біотестуючого 

організму є швидка анаболічна відповідь на складові продукту, можливість 

простежити зміни на генетичному рівні, одночасне дослідження великої 

кількості проб, низька вартість, компактність, безпечність методу для 

довкілля та операторів ринку харчових продуктів. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Дисертаційна робота виконана в умовах наукової  лабораторії на 

кафедрі ветеринарно-санітарної експертизи (нині – кафедра ветеринарної 

гігієни імені професора А. К. Скороходька) НУБіП України. Окремі 

дослідження проведені в науковій лабораторії кафедри анатомії, гістології і 

патоморфології тварин ім. акад. В. Г. Касьяненка факультету ветеринарної 

медицини Національного університету біоресурсів і природокористування 

України та Лабораторії досліджень хіміко-біологічних чинників 

Українського державного науково-дослідного інституту «Ресурс» (УкрНДІ 

«Ресурс») в період з 2013 по 2020 роки. 

 

2.1. Матеріали досліджень 

 

Матеріалом для проведення дослідження слугували консерви м’ясні з 

яловичини десяти українських виробників у кількості 500 проб.  

Дослідженню підлягали наступні види консервів м’ясних з яловичини 

різних виробників, вищого сорту і дати виготовлення:  

контроль – консерва м’ясна з яловичини вищого сорту, виготовлена за 

нашої участі за ретельного контролю технологічного процесу в умовах ТОВ 

«Візит» згідно з вимогами ДСТУ 4450:2005 (04.03.2016 р.);  

№ 1 – ТОВ «Черкаська продовольча компанія» (28.05.2015 р.);  

№ 2 – ТОВ ТПК «Грін Рей» (05.05.2015 р.);  

№ 3 – ТОВ ТПК «Грін Рей» (12.03.2015 р.);  

№ 4 – ТОВ «УкрБєлБуд» (18.12.2014 р.);  

№ 5 – ТОВ «Ріал Естет» (04.02.2015 р.);  

№ 6 –ТОВ «Алан» (15.10.2014 р.);  

№ 7 – ТОВ «Алан» (21.01.2015 р.);  
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№ 8 – ДП «Львівський м’ясопереробний комбінат № 1» (03.09.2014 р.);  

№ 9 – ТОВ «Ріал Естейт Сервіс» (15.09.2014 р.). 

Тара для консервів виготовлена з білої жерсті електролітичного 

луження з лакованим покриттям. Зберігалися консерви в складських 

приміщеннях системи Держрезерву України впродовж 48 місяців за 

температури від 0 °С до 20 °С і відносній вологості повітря не вище 75 %. 

 

2.2. Етапи проведення досліджень 

 

Під час проведення досліджень, перш за все, здійснювали аналіз 

виробничого процесу. Виробництво м’ясних консервів складається з 

наступних основних стадій: 

— підготовка м’ясної сировини (обвалювання і жилування); 

— подрібнення м’ясної сировини; 

— перемішування з інгредієнтами і посол; 

— фасування і закатування банок; 

— стерилізація консервів і перевірка на герметичність; 

— сортування, охолодження і зберігання.  

Кожен етап виробництва є критичним і забезпечення гігієнічних вимог 

є обов’язковим, тому звертали увагу на кожен етап виробничого процесу. 

М’ясні консерви виготовляють згідно з чинними національними 

стандартами (ДСТУ) або технічними умовами України (ТУ У) та 

технологічною інструкцією (ТІ).  

Проби для проведення наступних досліджень формували таким чином: 

спочатку перевіряюли укладання консервів, товщину змазування технічним 

вазеліном. Визначення зовнішнього вигляду, герметичності тари і стан 

внутрішньої поверхні металевої тари здійснювали згідно ДСТУ 4450:2005. 

Після попереднього огляду від кожної партії консервів, відбирали 

середню пробу – із різних ящиків не менше як 10 одиниць розфасовки. 
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Із середнього зразка консервів, розфасованих у металеву жерстяну 

тару, місткістю до 1 кг, виділяли 6 банок (по 2 банки для фізико-хімічного і 

бактеріологічного аналізів і 2 банки – для органолептичних досліджень). 

Визначення стану тари здійснювали, провівши зовнішній огляд 

жерстяних банок, який включав перевірку наявності та стану етикеток, 

правильності порціонування згідно з чинними стандартами. Під час оцінки 

зовнішнього вигляду тари звертали увагу на стан швів, видимі порушення 

герметичності, правильність нанесення і чіткість маркування консервної 

тари, наявність патьоків, іржавих та темних плям. 

Схема проведених досліджень за темою дисертаційної роботи наведена 

на рис. 2.1. 

Визначення якості пакування, маркування, маси нетто, маси 

брутто. Якість пакування та маркування визначали згідно ДСТУ 4450:2005, 

ДСТУ 4518:2008, ДСТУ 4260:2003 [64, 113, 136]. 

Для визначення маси нетто та окремих складових м’ясних консервів 

банки попередньо підігрівали на водяній бані до 60–70 °С. Банки старанно 

витирали і визначали масу брутто з похибкою ± 0,1 г для банок, місткістю до 

350 см3 і 5,0 ± 1,0 г – для банок, місткістю 351–1000 см3. 

Для визначення маси окремих складових часток консервів вміст банки 

викладали на попередньо зважене сито з отворами, розміром 2–3 мм, 

розподіляючи продукт рівномірно на поверхні сита для кращого 

фільтрування рідкої фази. Через 5 хв сито з продуктами зважували для 

визначення маси нетто твердої фази консервів. 

Для визначення вмісту жиру в м’ясних консервах рідку частину 

охолоджували, затверділий жир знімали і зважували. 
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Рис.2.1. Схема проведених досліджень за темою дисертаційної роботи 

Розбіжність фактичної маси нетто продукту від зазначеної на етикетці 

розраховували за формулою: 

1 етап 

Аналіз якості пакування, 

маркування, визначення маси 

нетто, маси брутто 

Безпечність консервів 

м’ясних з яловичини: 

вміст токсичних 

елементів, патогенні 

мікроорганізми 

Розробка мікробіологічного критерію 

зберігання консервів м’ясних за вмістом 

термофільної мікрофлори та встановлення 

ризик-орієнтованого контролю за 

безпечністю консервів м’ясних з яловичини 

 Санітарно-гігієнічні показ-

ники (вміст МАФАнМ,  БГКП, 

S. aureus; бактерій роду 

Salmonella sрр., виду Listeria 

monocytogenes, мікробіологічні 

показники промислової 

стерильності) 

Мікроструктурний аналіз консервів м’ясних з яловичини 

Розроблення модифікованого методу визначення 

біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних з 

яловичини за використання Tetrahymena pyriformis 

2 етап 

Оцінка токсичності консервів 

м’ясних з яловичини 

 

Біологічна цінність консервів 

м’ясних з яловичини. 

 
 

Якість консервів 

м’ясних з яловичини: 

органолептичні 

показники; 

фізико-хімічні 

показники 

 

Розробити методичні рекомендації з оцінки біологічної 

цінності та токсичності консервів м’ясних і методичні 

рекомендації про порядок і умови поставки, 

закладання, зберігання і відпуску консервів м’ясних 

3 етап 

Безпечність та якість консервів м’ясних з яловичини 

за довготривалого зберігання 
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Δm=(m-m1-m2) • 100/m2 

Вміст окремих складових частин продукту розраховували за 

формулою: 

Х=(m2-m4) • 100/(m-m1), 

де Δm – відхилення маси нетто, %; m – маса брутто, г; m1– маса тари, г, 

m2 – маса нетто за етикеткою, г; X – вміст окремої складової частини 

продукту з посудом, г; m3 – маса складової частини продукту з посудом, г; m4 

– маса посуду, г. 

Допустимі відхилення маси нетто для окремих банок від вказаної на 

етикетці не повинні перевищувати: 

± 3 % – для банок масою нетто 351–1000 г; 

± 2 % – для банок масою нетто понад 1000 г. 

Стан внутрішньої поверхні металевої тари визначали згідно з 

ДСТУ 8114:2015 [59]. У звільнених від вмісту, промитих водою та насухо 

витертих банках визначали наявність і ступінь поширення темних плям, які 

утворюються від розчинення полуди і оголення заліза або від утворення 

сірчистих та інших сполук, наявність і ступінь збереження лаку чи емалі на 

внутрішній поверхні лакованої тари. 

Органолептичні дослідження. Органолептичному огляду й оцінці 

піддавали весь уміст банки. Під час оцінки зовнішнього вигляду продукту 

визначали колір банки, форму, характер поверхні та якість укладки. 

Консистенцію м’ясних консервів визначали натисненням, розрізанням. Під 

час оцінки консистенції враховували: ніжність, соковитість, пружність, 

щільність, грубість, твердість, розсипчастість, крошливість, м’якість, 

однорідність [143]. 

Смак і запах (визначають тільки в герметично укупорених консервах) 

м’яса повинні бути приємними, без сторонніх присмаків і запахів.У разі 

визначення смаку кількість продукту повинна бути достатньою для розподілу 

в усій порожнині роту (3–10 г). М’ясні консерви тримали в роті 5–30 секунд, 

не ковтаючи, потім видаляли. З метою більш об’єктивної порівняльної оцінки 
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якості м’ясних консервів проводили 5-бальну оцінку за органолептичними 

показниками. Для цього, користуючись чинними стандартами, розробили 

таблицю бальної оцінки (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Балова оцінка м’ясних консервів за органолептичними показниками 

Показники 
Бали 

5 4 3 2 1 

Зовнішній 

вигляд, 

консистен

ція, стан 

поверхні, 

форма 

М’ясо 

соковите, 

нетверде, 

непереварене, 

добре 

обжиловане, 

шматочки не 

розпадаються, 

цілі 

Консистенція 

пружна, але 

не жорстка 

Бульйон 

прозорий 

М’ясо 

нетверде, 

непереварене, 

достатньо 

обжиловане, 

шматочки цілі 

Консистенція 

пружна, 

досить м’яка 

Бульйон з 

невеликою 

мутнуватістю 

М’ясо 

нетверде, 

непереварен

е, 

недостатньо 

обжиловане, 

шматочки 

неоднорідні 

Консистенці

я м’яка 

Бульйон 

мутнуватий 

М’ясо тверде, 

переварене, 

недостатньо 

обжиловане, 

шматочки 

неоднорідні 

Консистенція 

жорстка 

Бульйон 

непрозорий 

М’ясо тверде, 

переварене, 

не 

обжиловане, 

шматочки 

розпадаються 

Консистенція 

жорстка 

Бульйон 

непрозорий 

Смак і 

запах 

Приємні, без 

сторонніх 

присмаків і 

запахів 

Приємні з 

ледь 

відчутним 

стороннім 

присмаком і 

запахом 

Приємні з 

легким 

гострим, 

кислим або 

солоним 

смаком з 

легким 

стороннім 

запахом 

Неприємні, з 

гострим, 

кислим або 

солоним 

смаком, з 

незначним 

стороннім 

присмаком і 

запахом 

занадто 

гострий, 

кислий або 

солоний смак 

зі стороннім 

присмаком 

сторонній 

запах 

Колір Бульйон від 

жовтого до 

світло-

коричневого 

Колір м’яса 

відповідно до 

технічного 

опису на 

конкретні 

найменування 

консервів 

Бульйон від 

темно-

жовтого до 

світло-

коричневого 

Колір м’яса − 

дещо 

темніший від 

зазначеного 

Бульйон 

світло-

коричневий, 

неоднорідно

го кольору 

Колір м’яса 

неоднорідний 

Бульйон від 

світло-

коричневого 

до темно-

коричневого 

Колір м’яса зі 

сторонніми 

відтінками 

Бульйон 

темно-

коричневий 

Колір м’яса зі 

сторонніми 

відтінками 

 

Фізико-хімічні дослідження. Визначення фізико-хімічних показників, 

а саме: масової частки м’яса з жиром, масової частки жиру, наявність 

сторонніх домішокпроводили згідно ДСТУ 8380:2015 [79, 111]. 
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Визначення вмісту натрію хлориду в консервах м’ясних проводили 

згідно ДСТУ 4939:2008 [112] шляхом екстрагування упродовж 15 хв 

досліджуваного зразка, масою 3,0 г у 100 см3 дистильованій воді за 

періодичного перемішування і подальшому використанні 20 см3 екстракту з 

додаванням індикатору розчину калію хромовокислого з масовою 

концентрацією 5 % для проведення титрування розчином срібла 

азотнокислого з масовою часткою 0,1 моль/дм3 до появи цегляно-червоного 

забарвлення. Вміст натрію хлориду (%) обчислювали за формулою: 

 

Х= 0,00585×V×V1×100 / m× V2,  

 

де V – кількість розчину срібла азотнокислого з масовою часткою 

0,1 моль/дм3, витрачене на титрування дослідного розчину, см3;  

0,00585 – титр розчину срібла азотнокислого з масовою часткою 

0,1 моль/дм3, в перерахунку на натрію хлорид;  

V1 – об’єм витяжки, приготовленої з наважки, см3;  

V2 – об’єм витяжки, взятої для титрування, см3;  

m – наважка продукту, г.  

За кінцевий результат дослідження приймали середнє арифметичне 

двох паралельних досліджень. Обчислення проводили з точністю до 0,01 %. 

Розходження між паралельними дослідженнями не перевищувало 0,1 %. 

Мікробіологічні дослідження. Підготовлення проб консервів м’ясних 

з яловичини до мікробіологічних випробувань проводили згідно з 

національними стандартами ДСТУ ISO 6887-1:2003 [93], ДСТУ ISO 6887-

2:2008 [96] шляхом готування досліджуваних проб, вихідної суспензії та 

десятикратних розведень. Вміст КМАФАнМ, зокрема, і термофільної 

мікрофлори в консервах м’ясних визначали за ДСТУ ISO 4833:2006 [86, 90] 

шляхом горизонтального методу підрахунку колоній мікроорганізмів за 

температури 30 °С. Вміст ентеробактерій визначали згідно з чинним 

стандартом ДСТУ ISO 21528-2:2015 [91] шляхом горизонтального методу 

виявлення та підрахування ентеробактерій. Вміст бактерій групи кишкової 
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палички у консервах визначали шляхом посіву досліджуваних зразків у 

середовище Кеслера згідно з ДСТУ ISO 7218:2008 [87]. Наявність патогенних 

мікроорганізмів, а саме, бактерій роду Salmonella spp.визначали згідно з 

ДСТУ ISO 6579:2006 [94, 88, 89] і виду Listeria monocytogenes – згідно з 

ДСТУ ISO 11290-1:2003 [97]. Наявність у консервах золотистого стафілококу 

(Staphylococcus aureus) – згідно з ДСТУ ISO 6888-1:2003 [95]. Вміст грибів, 

дріжджів у досліджуваних пробах визначали згідно з ДСТУ ISO 7954:2006 

[92] шляхом підрахунку дріжджів і мікроскопічних грибів, культивованих за 

температури 25 °С на середовищі Сабуро. 

Визначення гігієнічного критерію технологічного процесу за вмістом 

термофільної мікрофлори визначали згідно методики, викладеної в 

Регламенті ЄС № 2073/2005 з урахованням плану відбору зразків за кількістю 

проб (n=5) від однієї партії консервів м’ясних, використовуючи кількість 

проб (с=3), в яких параметричні значення знаходяться між m і М, для 

встановлення при цьому мінімального значення вмісту термофільних 

мікроорганізмів (m) та максимального значення вмісту термофільних 

мікроорганізмів в 1 г консервів (М) [35]. 

Гістологічні дослідження. Гістологічні дослідження консервів 

м’ясних з яловичини проводили згідно з ДСТУ ISO 2332:2013 та чинних 

методик у наступній послідовності [30, 67–70, 146, 147]. 

Фарбування зрізів за Ван-Гізон. Для фарбування використовували 

гематоксилін Вейгерта і пікрофуксин. Фарбування здійснювали шляхом 

нанесення барвників на зріз. 

Методика фарбування. 

1. Зрізи звільняли від ущільненого середовища у ксилолі (2–3 хв). 

2. Переносили зрізи в розчин етилового спирту знижуючої міцності 

(96 % та 70 %) на 2–3 хв. 

3. Промивали зрізи у водопровідній воді 2 хв. 

4. На зрізи наносили щойно виготовлені гематоксилін Вейгерта (на 2–

5 хв). 
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5. Промивали зрізи у двох порціях водопровідної води. 

6. На зрізи наносили щойно приготовлений пікрофуксин (на 2–3 хв). 

7. Швидко споліскували зрізи у дистильованій воді. 

8. Зневоднювали зрізи у двох порціях розчину етилового спирту з 

масовою часткою 96 % (по 1–2 хв у кожній порції). 

9. Просвітлювали зрізи у карбол-ксилолі (2–3 хв). 

10. Заводили зрізи у бальзам [9, 68, 69, 72, 147]. 

Токсико-біологічні дослідження. Вміст токсичних елементів –

Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, Купруму, Цинку, Олова в 

консервах м’ясних визначали згідно з ДСТУ 4450 та чинними 

загальноприйнятими методиками [2, 3, 64, 132].  

Визначення токсичності та відносної біологічної цінності. 

Токсичність і відносну біологічну цінність консервів м’ясних визначали з 

допомогою тест-об’єкту інфузорії Tetrahymena pyriformis. Тетрахімена (лат. 

Tetrahymena) – рід переважно вільноживучих прісноводних війкових 

інфузорій, що включає близько 40 видів. Звичайні – в ставках серед гниючого 

листя на дні водойм, але виявлені також у водотоках і гарячих джерелах. 

Більшість видів – мікрофаги, що живляться бактеріями, однак є також хижі 

види, що живляться іншими інфузоріями. Для деяких видів описаний перехід 

до коменсалізму або факультативному (можливо, іноді й облігатному) 

паразитизму на прісноводних безхребетних – равликах, личинках комарів 

тощо. Деякі види роду Tetrahymena використовуються як модельні організми 

в біологічних і медичних дослідженнях, наприклад, T. thermophila і 

T. pyriformis. 

Війчаста інфузорія Tetrahymena pyriformis має видовжену 

грушоподібну форму з більш плоскими каудальними і ледь загостреними 

краніальними кінцями. Розміри тіла 20х50 мкм дозволяють мати в 1 см3 

середовища десятки і сотні тисяч клітин Tetrahymena pyriformis. Завдяки 

цьому стираються індивідуальні відмінності клітин і отримується 

високовірогідна інформація, чого неможливо досягти під час дослідження на 
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вищих тваринах. Період зміни покоління, що триває 4–6 год, дозволяє 

виявити вплив певних чинників за 1–2 доби на 8–12 поколіннях. 

За своїми генетичними особливостями Tetrahymena pyriformis займає 

проміжне місце серед вищих тварин і мікроорганізмів. 

Тип харчування – кислотно-лужний. Оптимальна величина середовища 

для росту – рН 6,5–7,0. В процесі розмноження величина рН зміщується у 

лужний бік, досягаючи показника 7,5–8,0. Межі температури існування 

становлять 13–28 °С. За температури нижче 18 °С ріст клітин різко 

сповільнюється, вище 30 °С – інфузорія гине, а за температури 37 °С – 

лізується. У лабораторних умовах культивується за кімнатної температури 

(22–25 °С). 

Потреби в амінокислотах тетрахімени піріформіс аналогічні вищим 

тваринам і людині. Виявлено багато спільного між показниками 

життєдіяльності тетрахімени і тварин. 

Приготування поживних середовищ та культивування Tetrahymena 

pyriformis. Проведення досліджень щодо визначення біологічної цінності та 

токсичності консервів м’ясних з використанням T. pyriformis складається із 

послідовних етапів і вимагає суворого виконання правил під час підготовки 

та проведення досліджень. 

Поживні середовища – субстанція, яку використовують для 

лабораторного (штучного) вирощування організмів.  

Для підтримання життєдіяльності Tetrahymena pyriformis застосовують 

наступні поживні середовища: 

1) вуглеводно-сольове дріжджове середовище (ВСД) – до 100 см3  

дистильованої води додають (г):  

– глюкозу – 1,5; 

– дріжджовий екстракт – 0,1; 

– аптечна морська сіль – 0,1; 

– розчином натрію гідроксиду з масовою концентрацією 0,1 моль/дм3 

доводять рН середовища до нейтрального (рН=7); 
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2) пептонне середовище – до 100 см3  дистильованої води додають (г):  

– пептон бактеріологічний – 2,0; 

– глюкозу 0,5; 

– дріжджовий екстракт – 0,1; 

– аптечна морська сіль – 0,1;  

– розчином натрію гідроксиду з масовою концентрацією 0,1 моль/дм3 

доводять рН середовища до нейтрального (рН=7). 

Отримане середовище розливають у бактеріологічні пробірки по 2 см3 і 

стерилізують в автоклаві впродовж 30 хв за 1 атм. 

Середовище ВСД можна використовувати для довготривалого 

зберігання культури Tetrahymena pyriformis шляхом внесення 50 дм3 

середовища в колбу Ерленмейєра, об’ємом 150 дм3. Стерилізацію проводять 

в автоклаві впродовж 30 хв за 1 атм. Після остигання до кімнатної 

температури в пробірки вносять 0,06 см3 культури Tetrahymena pyriformis. 

Зберігання проводять за кімнатної температури (22–25 °С) без доступу 

прямого сонячного проміння впродовж 2 місяців. 

Свіжо приготовлене пептонне середовище використовується для 

культивування інфузорії шляхом пересівання бактеріальною петлею через 

кожні 7 діб. 

Для довготривалого зберігання можна також використовувати 

пептонне середовище з розчиненим фармакопейним ліпоцеребрином (5–

10 мг) з наступним кип’ятінням впродовж 30 хв. Після остигання середовища 

вносять 0,06 см3 культури Tetrahymena pyriformis та інкубують 4 доби за 22–

25 °С, а потім переносять в холодильник (5–8 °С), де зберігають не більше 

3 місяців в пробірках, в колбі Ерленмейєра – не більше 6 міс.  

Підготовка проби до випробування. Під час дослідження м’ясних 

консервів з яловичини пробу піддають гомогенізації. Наважку в кількості 

0,1 г гомогенату поміщають в пробірку з притертим корком, об’ємом 20 см3, 

додають 8 см3 середовища ВСД, злегка струшують і залишають в штативі на 

5 хв. Після відстоювання повторно струшують протягом 2 хв і відстоюють 
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20 хв. Отриманий розчин фільтрують через фільтрувальний папір. Рідина 

представляє собою розчин водорозчинних компонентів досліджуваного 

продукту.  

Розроблення модифікованого методу визначення токсичності та 

біологічної цінності консервів м’ясних з яловичини за допомогою 

Tetrahymena pyriformis подано у розділі власних досліджень [51, 171]. 

Статистична обробка результатів дослідження консервів м’ясних з 

яловичини була здійснена за загальноприйнятими методами варіаційної 

статистики за використання програмного пакету МS Office XP Professional. За 

результатами досліджень визначали середнє арифметичне М, стандартну 

похибку середньої величини М±m, а також встановлювали вірогідну 

різницю, порівняно до показника контролю, за критеріями Стьюдента [80]. 
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РОЗДІЛ 3 

РЕЗУЛЬТАТИ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

3.1. Простежуваність відкритих тендерних закупівель консервів 

м’ясних з яловичини в Україні 

 

Нами було проаналізовано простежуваність відкритих тендерних 

закупівель консервів м’ясних з яловичини, які проводяться державними 

структурами України за 2013–2018 р.р. Маючи здатність до довготривалого 

зберігання консерви є резервним продуктом. За оцінкою експертів в 

торгівельну мережу потрапляє 25–30 % виготовлених консервів м’ясних для 

задоволення потреб населення. Будучи резервним продуктом основна маса 

виготовлених м’ясних консервів реалізується через державні замовлення. 

Виробники м’ясних консервів в Україні забезпечують, в основному, 

внутрішній ринок за рахунок реалізації продукту в магазинах, гуртівнях, 

супермаркетах тощо. Під час аналізу відкритих даних тендерних закупівель 

за 2014–2015 р.р. встановлено, що замовниками є силові структури, 

навчальні заклади, Державне агентство резерву, заклади та установи 

Міністерства охорони здоров’я України (рис. 3.1).  

200391 кг

315000 кг
2248 кг

535540 кг

Силові структури

Навчальні заклади

Державне агентство резерву України

Заклади та установи Міністерства охорони здоров’я України
 

Рис. 3.1 Аналіз даних тендерних закупівель м’ясних консервів з 

яловичини, проведені державними організаціями України за 2015 рік 
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Проведений аналіз тендерних закупівель впродовж 2014–2015 років 

показав значне переважання м’ясних консервів, виготовлених з яловичини, 

переважання консервів з птиці над консервами зі свинини в 2014 році було 

досягнуто шляхом проведення тендерних закупівель в кількості 1102000 кг 

Державною пенітенціарною службою України. З отриманих даних також 

можна відзначити переважання консервів м’ясних, виготовлених з м’яса 

яловичини над консервами зі свинини у 21,4 та птиці у 1,17 рази за 2014 рік. 

Оскільки м’ясна галузь не стійка та залежить від економічного стану 

країни, виявлено спад тендерних закупівель у 2015 році у 2,3 рази, 

відповідно, до 2014 року. 

Обсяг внутрішнього ринку скорочувався три роки поспіль – з 2014 по 

2016 роки, в результаті знизившись на 52,1 % (табл. 3.1.). Головним 

негативним фактором стало збільшення собівартості виробництва через 

зростання цін на м’ясо. 

Таблиця 3.1 

Показники ринку м’ясних консервів і паштетів в Україні за 2013–

2018 р.р., тис. т. 

 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Виробництво  35,74 26,92 19,26 12,89 15,01 16,8 

Імпорт  2,71 0,70 0,23 0,56 0,92 1,02 

Експорт  0,39 0,49 0,31 0,28 0,36 0,41 

 

Тільки в 2017 році обсяг виробництва на ринку України консервів 

м’ясних з яловичини почав відновлюватися і виробництво зросло на 16,4 %, 

порівняно з 2016 роком. А у 2018 році обсяг виробництва консервів м’ясних з 

яловичини зріс на 30,3 %, порівняно з 2016 роком. 

М’ясні консерви і паштети почали активніше купуватися як 

населенням, так і державою для забезпечення армійських потреб. Зросли 

обсяги як імпортних, так і експортних поставок, що вказувало про 

збільшення зацікавленості українців до більш дорогих та якісних консервів 



67 

із-за кордону і знаходження експортерами нових ринків збуту. Так, імпортні 

поставки у 2018 році зросли на 82 %, а експортні – на 46,4 %, порівняно з 

2016 роком.  

Українські м’ясні консерви в більшості своїй виготовляються із 

субпродуктів різного виду. Частка таких продуктів становить 79,1 % від 

усього обсягу виробництва. 

Отже, за результатами проведеного моніторингу отриманих даних 

встановлено, що м’ясна промисловість не стійка і залежить від тендерних 

закупівель. Консерви м’ясні з яловичини користуються більшим попитом, 

ніж всі інші види, що пов’язано з харчовою та біологічною цінністю. 

Під час вибору м’ясних консервів українці намагаються віддавати 

перевагу особисто перевіреним і добре зарекомендованим продуктам. Нині 

якість і смакові характеристики є більш пріоритетними критеріями, ніж ціна. 

Споживачі також звертають увагу на дату виготовлення і термін придатності 

консервів м’ясних; наявність і склад добавок; вид і надійність пакування та 

маркування; походження, популярність, репутацію і 

конкурентноспроможність виробника; наявність впровадженої та діючої 

системи НАССР на основі діючих процедур GHP/GMP та проведенні 

планового ризик-орієнтованого контролю компетентним органом на 

відповідність додержання законодавства щодо безпечності харчових 

продуктів [148]. 

Не секрет, що багато потенційних покупців вважають за краще 

готувати мʼясні консерви самостійно або вживати страви зі свіжого м’яса, 

оскільки такий спосіб харчування вважають більш здоровим. 

Отже, для збільшення виробництва консервів м’ясних, зокрема, і з 

яловичини виробникам необхідно гарантувати їх безпечність і якість. Крім 

того, під час тендерних закупівель основна увага має бути зосереджена не на 

ціні, а на безпечності та якості консервів м’ясних.  
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3.2. Аналіз технологічного процесу виробництва консервів м’ясних 

з яловичини  

 

У консервному виробництві використовують м’ясо в остиглому, 

охолодженому стані або заморожене (дефростоване), термін зберігання якого 

не перевищує 6 місяців. Для виготовлення фаршированих консервів 

дозволяється використовувати м’ясо безпосередньо після первинної 

переробки. Під час виробництва деяких видів консервів допускають до 

використання умовно придатне м’ясо після спеціальної обробки. До 

виробництва консервів не допускають м’ясо парне, двічі заморожене, від 

некастрованих хряків.  

Для виробницта консервів м’ясних з яловичини вищого та першого 

гатунків використовують, відповідно, яловичину І та II категорїї 

вгодованості, що отримана після її ділення, обвалювання та жилування або 

яловичину знежиловану (або блоки) з вмістом жирової і сполучної тканин від 

6 до 1 %. 

Максимальне збереження кількості і якості м’ясних продуктів, 

забезпечення їх якості та безпечності для здоров’я споживачів є одним із 

головних завдань ветеринарно-санітарного контролю технологічного процесу 

виробництва. Формування споживних властивостей і асортименту м’ясних 

консервів здійснювали за рахунок підбирання відповідної сировини і 

дотримання технологічних операцій. 

Якість і безпечність м’ясних консервів залежить від дотримання 

технологічних операцій виробництва: підготовки й оброблення сировини, 

порціювання і фасування сировини, закупорювання банок, перевірки їх 

герметичності, стерилізації, сортування і відбракування негерметичних 

банок, укладення банок в ящики і маркування тари (рис.3.2). 

З огляду на розмаїття м’ясних консервів підвищені вимоги до їх 

безпечності та якості, значно зростають вимоги до вдосконалення і 
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поглиблення методів контролю як усього виробництва, так і оцінки 

безпечності та якості готових продуктів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Технологічна схема виготовлення м’ясних консервів в умовах 

ТОВ «Візит» 

У результаті наших досліджень, проведених в умовах ТОВ «Візит» 

встановлено, що сировина, яка надходила на переробку, відповідала вимогам, 
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тобто, мала відповідний стан, вид і вгодованость м’ясних півтуш (четвертин), 

колір і консистенцію м’яса, враховували масу і ветеринарно-санітарний стан 

партії, яку приймали. Звертали увагу на те, щоб сировина була заморожена 

не більше одного разу. 

Технологічні схеми виробництва м’ясних консервів різних видів і груп 

складаються з певних технологічних операцій. Загальними технологічними 

операціями є транспортування, огляд, приймання і підготовка сировини 

(розморожування, зачищення і розбирання півтуш, обвалювання, жилування і 

подрібнення), основні технологічні операції (термічне оброблення сировини, 

складання вмісту консервів, фасування, герметизація банок, перевірка на 

герметичність, стерилізація). Кожен етап технологічного процесу є 

критичним і обов’язково повинен підлягати ретельному контролю. 

Саме тому нами були проведенні дослідження на кожному етапі 

виробництва. Звертали увагу на якість сировини, що використовувалась для 

виготовлення консервів м’ясних. 

 

3.3. Вимоги до пакування, маркування консервів м’ясних 

Оскільки консерви – це спеціальним чином оброблені харчові продукти 

рослинної або тваринної етимології, які можна зберігати впродовж тривалого 

періоду, тому перед закладанням на довготривале зберігання в системі 

Держрезерву України, в першу чергу, визначали якість пакування консервів, 

виготовлених з м’яса яловичини вищого гатунку у відповідності з ДСТУ 

4450:2005 «Консерви м’ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови» (табл. 3.2.). 

Необхідно відзначити, що пакування та маркування консервів м’ясних 

з яловичини повинно відповідати вимогам чинних національних стандартів 

ДСТУ 4450:2005 [64], ДСТУ 4518:2008 Продукти харчові. Маркування для 

споживачів. Загальні правила [113], ДСТУ 4260:2003 Тара і пакування 

спожиткові. Маркування. Загальні правила [136] та Закону України «Про 

інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». 
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Таблиця 3.2 

Якість первинного пакування консервів м’ясних, виготовлених з 

м’яса яловичини 

Вироб-

ник, № 

Вид спожиткового 

пакування 
Відповідність вимогам маркування  

Контроль  
збірна банка з паяним 

швом, 0,525 см3 

відповідає  

1 
збірна банка зі зварним 

швом, 0,525 см3 

немає позначки «UA» 

2 
збірна банка з паяним 

швом, 0,525 см3 

не відповідає (стирається спиртом 

маркування на кришці) 

3 
збірна банка з паяним 

швом, 0,525 см3 

не відповідає (стирається спиртом 

маркування на кришці) 

4 
збірна банка зі зварним 

швом 0,525 см3 

відповідає 

5 
євробанка з ключом, 

цільнотянута, 0,525 см3 

відповідає 

6 
збірна банка з паяним 

швом, 0,525 см3 

не розділено партію і 

асортиментний номер, не вказано 

букви «В» 

7 
збірна банка з паяним 

швом, 0,525 см3 

на етикетці не правильно вказано 

ДСТУ, дата стирається, код країни 

виробника стоїть не після номера 

заводу-виробника, не розділено 

партію і асортиментний номер  

8 
збірна банка з зварним 

швом, 0,525 см3 

не вказано букви «В» 

9 
євробанка з ключом, 

цільнотягнута, 0,525 см3 

на етикетці не правильно вказано 

ДСТУ, дата стирається, код країни 

виробника стоїть не після номера 

заводу-виробника, не розділено 

партію і асортиментний номер 

 

Під час дослідження шляхом проведення зовнішнього огляду тари 

консервів мʼясних з яловичини табл. 3.2. звертали увагу на стан етикетки, 

зовнішній вигляд і герметичність банки. Дослідженнями встановлено, що 

певними виробниками були допущені невідповідності стосовно маркування. 

У консервів м’ясних з яловичини оператора ринку № 1 відсутня позначка 
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«UA», у №№ 2, 3 – дефект, який проявлявся нестійкістю маркування на 

кришці до спирту; №№ 6, 9 – відсутнє розділення між партією і 

асортиментним номером, № 8 – не вказано класу. 

На консервах м’ясних з яловичини за №№ 4, 5 та контролі маркування 

відповідало чинним вимогам. На кожній одиниці спожиткової тари було 

зазначено: назву та повну адресу підприємства-виробника, його товарний 

знак; назву консерви, склад консерви у порядку переваги складників; масу 

нетто, г; кінцеву дату споживання; умови використання; інформаційні дані 

про харчову та енергетичну цінність 100 г продукту; штрих-код EAN – згідно 

з ДСТУ 3146. 

На рис. 3.3. наведені приклади виявлених невідповідностей у 

маркуванні консервів м’ясних з яловичини. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.3. Приклади виявлених невідповідностей у маркуванні консервів 

м’ясних з яловичини 

 

Нами було проаналізовано відповідність тари консервів м’ясних з 

яловичини відповідно до загальноприйнятних норм з урахуванням товщини 

стінки, товщини кришки та внутрішнього покриття (табл. 3.3). 

За результатами проведених досліджень встановлено, що банки 

виробників мали наступний вигляд: корпус банки був гладеньким, без 

внутрішніх і поверхневих міхурів, заусенців і щербин; банки були чистими, 

без опуклостей і вчавленостей, з рівномірною товщиною стінок, без патьоків, 

без роздутих і хлопаючих кришок, пом’ятостей, фальців, іржи і бомбажу; без 

деформації корпусу і кришок; денця увігнуті, банки покриті суцільним 

шаром термостійкого лаку [170, 172]. 
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Таблиця 3.3 

Відповідність тари консервів м’ясних з яловичини 

загальноприйнятим нормам 

Виробник, 

№№ 

Товщина стінки 

(мм) 

Товщина кришки 

(мм) 
Внутрішнє покриття 

Контроль  0,22 0,22 лаковане покриття 

1 0,19 0,21 

лаковане, з емалевим 

білково стійким 

покриттям шва з 

середини 

2 0,20 0,20 лаковане покриття 

3 0,20 0,20 лаковане покриття 

4 0,20 0,20 лаковане покриття 

5 0,20 0,25 лаковане покриття 

6 0,22 0,22 лаковане покриття 

7 0,22 0,22 лаковане покриття 

8 0,20 0,20 лаковане покриття 

9 0,20 0,25 лаковане покриття 

 

Отже, у результаті проведених досліджень встановлено, що тара яку 

використовували виробники для пакування відповідала вимогам чинних 

нормативно-правових актів України. 

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [51]. 

 

3.4. Безпечність та якість консервів м’ясних з яловичини  

 

3.4.1. Органолептичні показники консервів м’ясних з яловичини 

 

За органолептичними показниками консерви м’ясні відповідали 

вимогам, встановлених чинним ДСТУ 4450. А саме, консерви мали приємний 

смак, аромат та зовнішній вигляд. М’ясо тушковане шматочками, колір м’яса 
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від світло-сірого до темно-сірого, за консистенцією м’ясо соковите, не 

переварене, яке частково розпадається під час обережного виймання з банки, 

запах та смак властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без 

стороннього запаху та присмаку. 

Отже, слід зазначити, що консервування на різних етапах піддається 

численним контрольним заходам. Перевіряється сировина, що надходить на 

виробництво. У достерилізаційний період продукт піддається 

мікробіологічним дослідженням. У готовому вигляді він проходить 

органолептичну перевірку і лабораторні випробування з метою визначення 

фізико-хімічних та мікробіологічних показників. Тому на виході маємо 

добротний продукт, який повинен відповідати вимогам чинних нормативно-

правових актів у своєму сегменті. 

Якість м’ясних консервів залежить від дотримання технологічних 

операцій виробництва: підготовки і обробки сировини, порціювання і 

фасування сировини, закатування банок, перевірки їх герметичності, 

стерилізації, сортування і відбракування негерметичних банок, укладання 

банок в ящики і маркування тари. 

Зовнішнім оглядом консервних банок встановлено відсутність 

деформацій, корозійних плям, дефектів паяного шва. Для визначення стану 

внутрішньої поверхні жерстяної банки їх розкривали та після ретельного 

промивання водою насухо протирали. Під час огляду виявляли наявність 

темних плям на стінках та на дні банки в більшості досліджуваних проб, що 

спричинено оголенням металу, а також відшаруванням лакованого покриття 

(рис. 3.4., табл. 3.3.). 
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Рис.3.4. Жерстяні банки досліджуваних проб м’ясних консервів з 

темними плямами на стінках та відшаруванням лакованого покриття 

Органолептичну оцінку відібраних проб консервів проводили 

колегіально за п’ятибальною шкалою. 

М’ясо тушковане шматочками, без хрящів, судинних пучків і грубої 

сполучної тканини, темно-сірого кольору. Колір та вигляд м’ясного соку у 

нагрітому стані світло-коричневий, з наявністю завислих білкових речовин у 

вигляді пластівців. Консистенція шматочків соковита, м’ясо не переварене, 

не розпадається під час обережного виймання з банки. Траплялося м’ясо 

досліджуваних зразків консервів м’ясних з невластивим стороннім запахом і 

стороннім металічним присмаком (рис. 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

  а      б 

Рис. 3.5. Органолептичні показники консервів м’ясних з яловичини:  

а – консерви виготовлені у відповідності з вимогами чинного ДСТУ 4450;  

б – консерви виготовлені з виявленими невідповідностями чинних вимог 
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Дослідження органолептичних показників консервів м’ясних з 

яловичини різних виробників на встановлення відповідності вимогам 

чинного ДСТУ 4450 подані в таблиці 3.4. 

Дані, наведені в табл. 3.4 щодо проведення органолептичних 

досліджень консервів м’ясних з яловичини (контроль) свідчать про те, що 

органолептичні показники відповідають вимогам ДСТУ 4450:2005 

«Консерви м’ясні. М’ясо тушковане. Технічні умови». За органолептичними 

показниками консерви відповідали показникам вищого сорту за зовнішнім 

виглядом – м’ясо тушковане шматочками, в основному, масою не меншою 

ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини; колір – 

темно-сірий; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані – жовтого 

кольору; консистенція – м’ясо соковите, не переварене; під час обережного 

виймання з банки шматочки не розпадаються; запах та смак – властиві 

тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Органолептичними дослідження консервів м’ясних з яловичини 

виробника № 1 встановлено, що вони мали такий зовнішній вигляд: м’ясо 

тушковане шматочками, в основному, масою меншою ніж 30 г, з наявними 

судинними пучками та грубою сполучною тканиною; колір та вигляд 

м’ясного соку у нагрітому стані – світло-жовтого кольору; консистенція – 

м’ясо не соковите, переварене, під час обережного виймання з банки 

шматочки розпадаються; колір м’яса – темно-червоний із коричневим 

відтінком; запах та смак – властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, 

без стороннього запаху та присмаку. 

Отже, за органолептичними показниками консерви, вироблені вказаним 

виробником, не відповідали вимогам чинного ДСТУ за кольором, зовнішнім 

виглядом і консистенцією (в нормі на вигляд м’ясо тушковане шматочками, 

шматочки не розпадаються, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без 

хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини). 
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Таблиця 3.4 

Органолептичні показники консервів м’ясних з яловичини різних 

виробників на відповідність вимог ДСТУ 4450 

 

Вироб-

ники, №№ 

Органолептичні показники 

Зовнішній 

вигляд 

Колір та 

вигляд 

м’ясного 

соку 

Консистенція Колір м’яса 
Запах та 

смак 

Контроль  відповідає 

1 не відповідає не відповідає відповідає 

2 не відповідає відповідає не відповідає відповідає 

3 не відповідає відповідає не відповідає не відповідає відповідає 

4 не відповідає відповідає 

5 не відповідає відповідає не відповідає відповідає 

6 не відповідає відповідає не відповідає відповідає 

7 відповідає 

8 не відповідає відповідає 

9 відповідає 

 

У результаті проведення дослідження консервів м’ясних з яловичини 

виробника № 2 вони мали такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане 

шматочками, в основному, масою менше ніж 30 г, без хрящів, судинних 

пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому 

стані – жовтого кольору; консистенція – м’ясо не соковите, переварене; під 

час обережного виймання з банки шматочки повністю розпадаються; колір 

м’яса – темно-червоний з коричневим відтінком; запах та смак – властиві 

тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Отже, за органолептичними показниками консерви м’ясні з яловичини 

виробника № 2 мали відхилення щодо зовнішнього вигляду, консистенції, 
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кольору м’яса (у нормі колір – від світло-сірого до темно-сірого або сірий з 

коричневим та рожевим відтінками різної консистенції).  

Також за органолептичними показниками консерви м’ясні виробника 

за № 3 мали такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане шматочками, в 

основному, масою менше ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої 

сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані – 

жовтого кольору; консистенція – м’ясо не соковите, переварене; під час 

обережного виймання з банки шматочки повністю розпадаються; колір м’яса 

– коричневий із рожевим відтінком; запах та смак – властиві тушкованому 

м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку. Отже, за 

даними показниками: зовнішнім виглядом, консистенцією, кольором м’яса 

консерви даного виробника не відповідали вимогам чинного ДСТУ. 

У результаті проведення дослідження консервів м’ясних виробника 

№ 4 виявлено, що м’ясо тушковане, шматочками, в основному, масою 

меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини; 

колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому стані – світло-коричневого 

кольору; консистенція – м’ясо соковите, не переварене; під час обережного 

виймання з банки шматочки не розпадаються; колір м’яса – сірий з 

коричневим відтінком; запах та смак – властиві тушкованому м’ясу з 

ароматом прянощів, без стороннього запаху та присмаку. 

За результатами органолептичного дослідження консервів м’ясних 

виробника № 5 було встановлено наступний зовнішній вигляд: м’ясо 

тушковане шматочками, в основному, масою менше ніж 30 г, без хрящів, 

судинних пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у 

нагрітому стані – світло-жовтого кольору; консистенція – м’ясо не соковите, 

переварене; під час обережного виймання з банки шматочки розпадаються; 

колір м’яса – сірий із коричневим відтінком; запах та смак – властиві 

тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 
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Під час проведення органолептичних досліджень консервів м’ясних 

виробника № 6 було встановлено такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане 

шматочками, в основному, масою меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних 

пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому 

стані – світло-коричневого кольору; консистенція – м’ясо соковите, не 

переварене; під час обережного виймання з банки шматочки не 

розпадаються; колір м’яса – сірий з коричневим відтінком; запах та смак – 

властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Під час проведення органолептичних досліджень консервів м’ясних 

виробника № 7 було встановлено такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане 

шматочками, в основному, масою не меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних 

пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому 

стані – світло-коричневого кольору; консистенція – м’ясо соковите, не 

переварене, під час обережного виймання з банки шматочки не 

розпадаються; колір м’яса – сірий з коричневим відтінком; запах та смак – 

властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Під час проведення органолептичних досліджень консервів м’ясних 

виробника № 8 було встановлено такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане 

шматочками, в основному, масою меншою ніж 30 г, без хрящів, судинних 

пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому 

стані – світло-коричневого кольору; консистенція – м’ясо соковите, не 

переварене; під час обережного виймання з банки шматочки не 

розпадаються; колір м’яса – сірий з коричневим відтінком; запах та смак – 

властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Під час проведення органолептичних досліджень консервів м’ясних 

виробника № 9 було встановлено такий зовнішній вигляд: м’ясо тушковане 

шматочками, в основному, масою не менше ніж 30 г, без хрящів, судинних 
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пучків і грубої сполучної тканини; колір та вигляд м’ясного соку у нагрітому 

стані – світло-коричневого кольору; консистенція – м’ясо соковите, не 

переварене; під час обережного виймання з банки шматочки не 

розпадаються; колір м’яса – сірий з коричневим відтінком; запах та смак – 

властиві тушкованому м’ясу з ароматом прянощів, без стороннього запаху та 

присмаку. 

Під час термічного оброблення за температури близько 100 °С 

відбувалася денатурація і коагуляція білків, у результаті чого пригнічувалася 

діяльність мікроорганізмів, інактивувалися ферменти. Герметична бар’єрна 

упаковка захищала стерилізовані продукти від впливу зовнішнього 

середовища. А це дає змогу зберігти консерви м’ясні з яловичини впродовж 

тривалого періоду, в середньому, від 1 до 3-х років за відносної вологості 

75 %. 

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [51] та тезах 

наукових доповідей [153]. 

 

3.4.2. Якість консервів м’ясних з яловичини за фізико-хімічними 

показниками 

На фізико-хімічні показники консервів м’ясних з яловичини впливає 

якість м’ясної сировини та інших інгредієнтів, які використовують під час 

виробництва та зберігання консервів. Нами були проведені дослідження 

щодо встановлення фізико-хімічних показників консервів м’ясних за 

зберігання, а саме: масової частки м’яса з жиром; масвої частки жиру; 

масової частки натрію хлориду, сторонніх домішок.  

Необхідно зазначити нормативний вміст масової частки м’яса з жиром 

– не менше ніж 56,5 % для вищого ґатунку та 54,0 – для першого ґатунку; 

масової частки жиру – не більше 17,0 %; масової частки натрію хлориду – від 

1,0 до 1,5 % (в середньому 1,25 %); сторонніх домішок – не допускається, як 

зазначено в ДСТУ 4450. Дані результатів досліджень подані в таблиці 3.5. 
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Таблиця 3.5 

Фізико-хімічні показники консервів м’ясних з яловичини різних 

виробників, М±m, n=9 

Виробники, 

№№ 

Фізико-хімічні показники, % 

Масова частка 

м’яса з жиром 

Масова частка жиру Масова частка 

натрію хлориду  

Контроль  56,30±0,18 16,5±0,13 1,25±0,02 

1 59,60±0,17 *** 29,90±0,11 *** 0,98±0,002 *** 

2 71,60±0,37 *** 23,00±0,34 *** 1,62±0,04 *** 

3 73,50±0,18 *** 10,40±0,14 *** 1.65±0,05 *** 

4 56,30±0,17 10,20±0,12 *** 1,24±0,03  

5 74,60±0,27 *** 22,20±0,09 *** 1,57±0,04 *** 

6 62,3±0,29 *** 19,10±0,14 *** 1,26±0,03 

7 58,60±0,16 *** 10,10±0,07 *** 1,50±0,02 *** 

8 55,50±0,26 ** 18,00±0,12 *** 0,95±0,01 *** 

9 60,10±0,23 *** 10,00±0,10 *** 1,21±0,03 *** 
 Примітка. ** – р ≤ 0,01; *** – р ≤ 0,001 

У результаті проведених досліджень встановлено, що фізико-хімічні 

показники консервів м’ясних з яловичини окремих виробників не 

відповідають зазначеним вимогам. Сторонніх домішок в консервах м’ясних 

різних виробників не було встановлено. Дані, наведені в табл. 3.5, свідчать 

про те, що масова частка м’яса з жиром у контролі та консервах виробника 

№ 4 становила, відповідно, 56,30±0,18 % та 56,30±0,17 %, що на 0,2 % менше, 

порівняно з нормативним показником. Крім того, у консервах виробника за 

№ 8 також виявлене вірогідне зниження цього показника у 1,01 рази (р≤0,01) 

або на 1,0 %. В інших досліджуваних консервах масова частка м’яса з жиром 

була вірогідно підвищена, особливо у консервах виробника № 5 – у 1,33 рази 

(р≤0,001), № 3 – у 1,31 рази (р≤0,001), № 2 – у 1,26 рази (р≤0,01), № 6 – у 1,11 

рази (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Масова частка жиру в контрольних консервах м’ясних була в межах 

норми (16,5±0,13 %). Значне вірогідне збільшення вмісту жиру 

спостерігалося у досліджуваних консервах: виробника № 1 – у 1,81 рази 

(р≤0,001), що на 12,9 % більше, порівняно з нормативним показником; № 2 – 

у 1,39 рази (р≤0,001), № 5 – у 1,35 рази (р≤0,001), № 6 – у 1,16 рази (р≤0,001), 



82 

№ 8 – у 1,09 рази (р≤0,001), порівняно з контролем, що свідчило про 

недотримання технологічного процесу за виробництва м’ясних консервів. 

Але поряд з цим у консервах м’ясних зразків за №№ 3, 4, 7, 9 

спостерігалося достовірне зниження вмісту жиру, відповідно – у 1,59 рази 

(р≤0,001), у 1,62 (р≤0,001), у 1,63 (р≤0,001), у 1,65 рази (р≤0,001) порівняно 

до показника контролю.  

У контрольних консервах м’ясних з яловичини вміст натрію хлориду 

становив 1,25±0,02 %, що відповідало вимогам чинного ДСТУ 4450. У 

пробах консервів виробників № 1 та № 8 вміст натрію хлориду достовірно 

був зниженим, відповідно, у 1,28 рази (р≤0,001) та у 1,32 рази (р≤0,001), 

порівняно з контролем. Незначне зниження вмісту натрію хлориду виявлене 

у пробах консервів виробників № 4 та № 9, відповідно, 0,01 % та 0,04 % 

(р≤0,001), порівняно з контролем. Але у консервах виробників №№ 3, 2, 5 та 

№ 7 вміст натрію хлориду вірогідно був підвищеним, відповідно, у 1,32 рази 

(р≤0,001), у 1,29 (р≤0,001), у 1,26 (р≤0,001) та у 1,20 рази (р≤0,001), 

порівняно з контролем. 

Це свідчило про не докладання в тару інгредієнтів, сировини та 

порушення розподілу жиру сирцю яловичини. 

Отже, за органолептичними показниками 30 % досліджених консервів 

м’ясних з яловичини відповідали вимогам чинного ДСТУ 4450, а за фізико-

хімічними – 50 %, зокрема, 20 % консервів м’ясних не відповідали вимогам 

за зовнішнім виглядом, 20 % – за зовнішнім виглядом і консистенцією і 30 % 

– за зовнішнім виглядом, консистенцією і кольором м’яса; у 10 % консервів 

м’ясних з яловичини масова частка м’яса з жиром, у 50 % – масова частка 

жиру і у 20 % – масова частка натрію хлориду перевищували нормативні 

показники.  
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3.4.3. Безпечність консервів м’ясних з яловичини за вмістом 

токсичних елементів 

Вміст токсичних елементів жорстко регламентується в харчових 

продуктах відповідно до чинних нормативних та нормативно-правових актів 

України. Нами були проведені дослідження визначення вмісту токсичних 

елементів в консервах м’ясних з яловичини, а саме: Плюмбуму, Кадмію, 

Арсену, Гідраргіруму, Купруму, Цинку, Олова.  

Результати досліджень за вмістом токсичних елементів у консервах 

м’ясних різних виробників наведено в табл. 3.6, 3.7. 

Згідно з даними, наведеними в табл. 3.6, у досліджуваних контрольних 

консервах м’ясних було встановлено допустимі значення вмісту токсичних 

елементів – Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, Купруму, Цинку, 

Олова відповідно до нормативних показників чинного ДСТУ 4450.  

Наразі виявлено, що у досліджуваних консервів м’ясних з яловичини 

виробників №№ 1–5 показники токсичних елементів були в межах 

допустимих рівнів. Однак можна відзначити, що серед досліджуваних вище 

вказаних проб консервів вміст Плюмбуму був дещо вірогідно підвищеним у 

пробі № 1 – 0,61±0,029 мг/кг, що у 1,64 рази вище, порівняно з контролем; 

вміст Кадмію у консервах виробника № 5 (0,07±0,001 мг/кг) – у 1,40 рази; 

вміст Арсену у консервах виробника № 1 (0,08±0,001 мг/кг) – у 1,60 рази; 

вміст Гідраргіруму у консервах виробника № 1 (0,021±0,001 мг/кг) – у 1,75 

рази; вміст Купруму у консервах виробника № 4 (4,03±0,026 мг/кг) – у 

1,54 рази; вміст Цинку у консервах виробника № 2 (53,20±0,62 мг/кг) – у 2,17 

рази, порівняно з контролем.  

Вміст Олова у консервах м’ясних з яловичини виробників за №№ 1–

5 був в межах максимально допустимого рівня – не більше 200 мг/кг. 

За даними, наведеними в табл. 3.7, необхідно відзначити, що у 

досліджуваних консервів м’ясних виробників за №№ 6–9 було встановлено 

незначне перевищення вмісту токсичних елементів, порівняно з контролем та 

з нормативними максимально допустимими рівнями. 
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Таблиця 3.6 

Показники безпечності консервів м’ясних з яловичини різних виробників (контроль та №№ 1–5), М±m, n=9 

Показник 

безпечності 

Вміст токсичних елементів, мг/кг 

Виробник, № 

контроль 1 2 3 4 5 

Плюмбум 0,37±0,014 0,61±0,029 *** 0,35±0,018  0,21±0,015 0,56±0,028 ** 0,44±0,025  

Кадмій 0,05±0,001 0,03±0,001 ** 0,06±0,001  0,04±0,001  0,05±0,001  0,07±0,001 ** 

Арсен 0,03±0,001 0,08±0,001 *** 0,07±0,001 ** 0,05±0,001  0,04±0,001  0,06±0,001 ** 

Гідраргірум 0,012±0,001 0,021±0,001*** 0,018±0,001 0,019±0,001** 0,011±0,001 0,014±0,001 

Купрум 2,61±0,14 3,04±0,016 ** 2,93±0,036 3,17±0,051*** 4,03±0,026*** 3,25±0,042*** 

Цинк 24,51±0,12 31,20±0,27 *** 53,20±0,62*** 35,17±0,34*** 29,07±0,44*** 31,72±0,051*** 

Олово 34,26±0,09 63,18±0,22*** 81,41±0,32*** 54,07±0,26*** 48,15±0,17*** 45,11±0,23*** 

Примітка. ** – р ≤ 0,01; ***– р ≤ 0,001 
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Таблиця 3.7 

Показники безпечності консервів м’ясних з яловичини різних виробників (контроль та №№ 6–9), М±m, n=9 

Показник 

безпечності 

Вміст токсичних елементів, мг/кг 

Виробник, № 

контроль 6 7 8 9 

Плюмбум 0,37±0,014 1,03±0,035 *** 1,08±0,022 *** 0,97±0,034 *** 0,83±0,029 *** 

Кадмій 0,05±0,001 0,08±0,001 ** 0,13±0,001 *** 0,12±0,001 *** 0,044±0,001  

Арсен 0,03±0,001 0,051±0,001 *** 0,12±0,001*** 0,032±0,001  0,066±0,001 *** 

Гідраргірум 0,012±0,001 0,011±0,001 0,040±0,001*** 0,008±0,001 0,009±0,001 

Купрум 2,61±0,14 3,21±0,099 *** 4,53±0,17*** 2,86±0,073 3,17±0,067 ** 

Цинк 24,51±0,12 59,75±0,29 *** 70,90±0,28*** 53,19±0,41*** 70,03±0,31*** 

Олово  34,26±0,09 121,08±0,44*** 203,41±0,45*** 103,56±0,36*** 184,27±0,48*** 

Примітка. ** – р ≤ 0,01; ***– р ≤ 0,001 
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Вміст Плюмбуму перевищував максимально допустимий рівень (не 

більше ніж 1,00 мг/кг) у консервах м’ясних виробників № 6 – 

1,03±0,035 мг/кг та № 7 – 1,08±0,022 мг/кг; вміст Кадмію перевищував 

максимально допустимий рівень (не більше ніж 0,10 мг/кг) у пробах 

консервів м’ясних виробників № 7 – 0,13±0,001 мг/кг та № 8 – 

0,12±0,001 мг/кг; вміст Арсену перевищував максимально допустимий рівень 

(не більше ніж 0,10 мг/кг) у пробах консервів м’ясних виробника № 7 – 

0,12±0,001 мг/кг; вміст Гідраргіруму перевищував максимально допустимий 

рівень (не більше ніж 0,03 мг/кг) у пробах консервів м’ясних виробника № 7 

– 0,04±0,001 мг/кг; вміст Купруму був у межах нормативних максимально 

допустимого рівня у всіх досліджуваних пробах консервів м’ясних – не 

більше ніж 5,0 мг/кг; вміст Цинку перевищував максимально допустимий 

рівень (не більше ніж 70,0 мг/кг) у пробах консервів м’ясних виробників № 7 

– 70,90±0,28 мг/кг та № 9 – 70,03±0,31 мг/кг; вміст Олова перевищував 

максимально допустимий рівень (не більше ніж 200,00 мг/кг) у пробах 

консервів м’ясних виробника № 7 – 203,41±0,45 мг/кг. Дослідженнями було 

встановлено високу ступінь вірогідності (р≤0,001) вмісту олова у всіх 

досліджуваних пробах м’ясних консервів, порівняно з контролем. 

Нами було встановлено перевищення вмісту токсичних елементів, 

порівняно з контролем. Наразі у пробах консервів м’ясних виробника № 6 

виявлене достовірне збільшення вмісту Плюмбуму у 2,78 рази (р≤0,001), 

Кадмію – у 1,60 рази (р≤0,01), Арсену – у 1,70 рази (р≤0,001), Купруму – у 

1,23 рази (р≤0,001), Цинку – у 2,44 рази (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Щодо вмісту таких токсичних елементів як Гідраргіруму і Олова, то їх 

показники були достовірно зменшеними, відповідно, у 1,09 рази, порівняно з 

контролем та у 1,65 рази, порівняно з нормативними максимально 

допустимими рівнями.  

У консервів м’ясних виробника № 7 вміст токсичних елементів 

достовірно був збільшеним: Плюмбуму – у 2,92 рази (р≤0,001), Кадмію – у 

2,60 рази (р≤0,001), Арсену – у 4,0 рази (р≤0,001), Гідраргіруму – у 3,33 рази 
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(р≤0,001), Купруму – у 1,74 рази (р≤0,001), Цинку – у 2,89 рази (р≤0,001) рази 

порівняно з контролем, а Олова – у 1,02 рази, порівняно з нормативними 

максимально допустимими рівнями.  

Дослідженнями встановлено, що в консервах м’ясних виробника 

№ 8 було перевищення вмісту Кадмію та достовірне збільшення його у 

2,40  рази (р≤0,001), порівняно з контролем. Інші показники токсичних 

елементів також були достовірно збільшені, але не перевищували 

максимально допустимих рівнів, а саме: Плюмбуму – у 2,62 рази (р≤0,001), 

Цинку – у 2,17 рази (р≤0,001), Купруму – у 1,09 рази, Арсену – у 1,07 рази. 

Крім того, встановлене достовірне зменшення вмісту Гідраргіруму – у 1,50 

рази, порівняно з контролем та Олова – у 1,93 рази, порівняно з 

нормативними максимально допустимими рівнями.  

У консервах м’ясних виробника № 9 виявляли достовірне збільшення 

вмісту Цинку у 2,86 рази (р≤0,001), порівняно з контролем.  

Поряд з цим, встановлене достовірне збільшення вмісту Плюмбуму – у 

2,24 рази (р≤0,001), Арсену – у 2,20 рази (р≤0,001), Купруму – у 1,21 рази 

порівняно з контролем. Наразі вміст Кадмію був не достовірно зменшеним у 

1,14 рази та Гідраргіруму – у 1,33 рази, порівняно з контролем, вміст Олова – 

у 1,09 рази, порівняно з нормативними максимально допустимими рівнями.  

Отже, під час дослідження вмісту токсичних елементів у пробах 

досліджуваних м’ясних консервів (контроль, виробники №№ 1–5) було 

встановлено наявність допустимих рівнів вмісту токсичних елементів – 

Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, Купруму, Цинку, Олова 

відповідно до чинних максимально допустимих рівнів, за винятком консервів 

виробника № 7, де вміст Олова перевищував, а вміст Кадмію, Арсену та 

Цинку був на межі максимально допустимих рівнів.  

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [174]. 
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3.5. Санітарно-гігієнічні показники консервів м’ясних різних 

виробників 

Відомо, що під час промислової стерилізації в консервах можуть 

зберігатися поодинокі життєздатні мікроорганізми, переважно спорові 

бактерії, які в подальшому здатні до розмноження. Видовий склад цієї 

залишкової мікрофлори консервів, а отже, і можливий характер псування 

залежать від виду продукту, що стерилізується, і режиму стерилізації. 

Залишкову мікрофлору консервів найчастіше представляють кислото- і 

газоутворюючі мезофільні аеробні і факультативно-анаеробні бактерії роду 

Bacillus (В. pumilis, B. megaterium, B. cereus), кислотоутворюючі термофільні 

спороносні аероби видів – Bacilluss tearothermophilus, В. aerothermophilus, 

мезофільні гнильні анаеробні бактерії видів Clostridium sporogenes, 

CIostridium putrificum, а також масляно-кислі бактерії. 

Причиною контамінації м’ясних консервів стронньою мікрофлорою 

найчасті є недостатня стерилізація, що може виникати внаслідок порушення 

режиму автоклавування і неповного видалення повітря. У результаті чого 

залишкова мікрофлора може утворювати спорові і безспорові грампозитивні 

палички та коки і також грамнегативні бактерії. Грамнегативні бактерії 

частіше всього є результатом значних порушень технології виготовлення 

консервів. Саме тому нами підчас виконання дослідження була звернена 

увага на мікробіологічні показники промислової стерильності м’ясних 

консервів різних промислових виробників. Для забезпечення отримання 

безпечних консервів м’ясних з яловичини необхідно дотримуватися 

санітарно-гігієнічних вимог щодо їх виробництва та обігу, а також 

технологічних інструкцій з урахуванням безпечності та якості яловичини, 

допоміжних компонентів та інгредієнтів.  

У таблиці 3.8. представлені мікробіологічні показники щодо 

промислової стерильності консервів м’ясних з яловичини за виробництва 

Вміст БГКП в 1 г та патогенних мікроорганізмів, а саме бактерій роду 

Salmonella spp. і виду Listeria monocytogenesу 25 г досліджуваних консервах 

десяти різних виробників не було виявлено. 
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Таблиця 3.8 

Мікробіологічні показники консервів м’ясних з яловичини різних виробників, КУО/г, М ± m, n=5 

Виробники                                               

 

Показники 
Конроль  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість 

мезофільних 

аеробних та 

факультативно 

анаеробних 

мікроорганізмів  

не 

виявлено  

<10±0,29 

 

<10±0,30 

 

<10±0,20 

 

<10±0,40 

 

<10±0,42 

 

<10±0,26 

 

<140± 

0,34*** 

<10±0,28 

 

<10±0,42 

 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видуВ. subtilis 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
1,0 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видів В. cereus та 

B. polymyxa 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
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Продовження табл. 3.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мезофільні 

клостридії за 

виключенням 

видів C. botulinum 

i C. рerfingens 

не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 

Мезофільні 

клостридії видів 

C. Botulinum і C. 

perfingens 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено 
не 

виявлено 

виявлено 

1 колонія 

пліснявих 

грибів 

виявлено 

1 колонія 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
виявленоS. 

aureus 

виявлено 

1 колонія 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

Термофільні 

спороутворюючі 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

не 

виявлено 
не 

виявлено  
12±0,32 50±0,18 

не 

виявлено 
не 

виявлено 
43±0,39 46±0,22 20±0,18 23±0,21 

Примітка. *** – р≤0,001 порівняно до показника контролю 
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Дані, наведені в таблиці 3.8 свідчать про те, що за КМАФАнМ м’ясні 

консерви з яловичини за №№ 1–6, 8, 9 не відповідали нормативним 

показникам, але перевищення було не суттєвим (10 КУО/г). А у м’ясних 

консервах за № 7 «Яловичина тушкована вищого ґатунку» кількість 

МАФАнМ був 140 КУО/г і порівняно з показниками, отриманими під час 

дослідження консервів інших операторів ринку, перевищення було у 

14,0 разів (р≤0,001). Спороутворюючих мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів виду В. subtilisу зразках м’ясних 

консервів № 6 було виявлено 1,0 КУО/г продукту за нормативу – не більше 

11 клітин в 1 г продукту. Необхідно зазначити, що за дослідженими 

мікробіологічними показниками промислової стерильності 

(неспороутворюючі бактерії, коки, дріжджі і плісняві гриби) м’ясні консерви 

не відповідали нормативам чинного ДСТУ 4450, а саме, у пробах 

досліджуваних консервів виробників за №№ 2, 3, 8 були виявлені по 1-й 

колонії пліснявих грибів, а у пробі консервів виробника № 7 – S. aureus. 

Проте дослідження термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів свідчить про те, що, окрім 

контролю та консервів виробників №№ 1, 2 і 4, 5 вони були виявлені у 

мʼясних консервах усіх інших виробників (від 10 до 50 КУО/г) 

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [150]. 

 

3.6. Встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу 

консервів м’ясних з яловичини за кількості термофільної мікрофлори 

 

На безпечність м’ясних консервів впливає термін їх зберігання. Згідно 

чинного національного стандарту м’ясні консерви повинні зберігатися за 

належної температури, відносної вологості та часу, а саме, в металевих 

банках за температури навколишнього середовища від 0 °С до 20 °С та 

відносної вологості – не вище 75 % не більше 4 років, у скляних банках – не 

більше 2 років від дати виготовлення. 
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Тому нами були проведені мікробіологічні дослідження щодо вимог 

промислової стерильності м’ясних консервів різних виробників за різних 

термінів зберігання – упродовж 1 та 2 років.  

У результаті проведених досліджень були отримані дані щодо 

контамінації термофільними мікроорганізмами консервів м’ясних з 

яловичини різних виробників, які представлені у табл. 3.9, 3.10. 



   

Таблиця 3.9 

Мікробіологічні показники консервів м’ясних з яловичини різних виробників, які зберігалися упродовж 

одного року, КУО/г, М ± m, n = 5 

         Виробники                                               

 

Показники 
Контроль №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість 

мезофільних 

аеробних та 

факультативно 

анаеробних 

мікроорганізмів  

не 

виявлено 

<10±0,32 

 

<10±0,28 

 

<10±0,38 

 

<10±0,20 

 

<10±0,50 

 

<10±0,52 

 

<147± 

0,22*** 

<10±0,20 

 

<1,0±0,32 

 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видуВ. subtilis 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
10±1 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видів В. cereus та 

B. polymyxa 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Не 

виявлено 

не 

виявлено 
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Продовження табл. 3.9. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мезофільні 

клостридії за 

виключенням 

видів C. 

вotulinumiC. 

рerfingens 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Мезофільні 

клостридії видів 

C. вotulinumiC. 

рerfingens 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

2±1*** 

колонії 

пліснявих 

грибів 

виявлено 

2±1*** 

колонії 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

S. aureus 

виявлено 

2±1*** 

колонії 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

Термофільні 

спороутворюючі 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

не 

виявлено 
10±1,12 34±0,26 120±1,28 

не 

виявлено 
12±0,14 94±1,17 158±4,32 46±1,12 52±1,13 

Примітка. *** – р≤0,001 порівняно до показників за виробництва консервів 
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За зберігання м’ясних консервів упродовж року виявлено збільшення 

кількості спороутворюючих мезофільних аеробних та факультативно 

анаеробних мікроорганізмів виду В. subtilis у м’ясних консервів виробника  

№ 6 – 10±1 КУО/г (р≤0,05), порівняно з консервами м’ясними після їх 

виготовлення (1,0 КУО/г), що не перевищувало нормативу (не більше 

11 клітин в 1 г продукту). 

У м’ясних консервах виробників за №№ 2, 3, 8 були виявлені по 

2±1 КУО/г колонії пліснявих грибів, що у 2,0 рази (р≤0,001) більше, 

порівняно з показниками, які були отримані після виготовлення м’ясних 

консервів, а у консерві виробника № 7 також було виявлено Staphylococcus 

aureus.  

Вміст МАФАнМ у м’ясних консервах із яловичини виробників за 

№№ 1 – 6, 8, 9 за зберігання упродовж одного року був у межах нормативних 

показників 1,1х102 КУО/г. А у м’ясних консервах виробника № 7 «Яловичина 

тушкована вищого ґатунку» за зберігання упродовж 1 року вміст КМАФАнМ 

був незначно достовірно підвищеним у 1,05 рази і становив 147±0,22 КУО/г 

(р≤0,001), порівняно з показниками консервів м’ясних після їх виробництва. 

Необхідно зазначити, що спороутворюючих мезофільних аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів видів В. cereus та B. polymyxa; 

мезофільних клостридій за виключенням видів C. botulinum i C. рerfringens та 

мезофільних клостридій видів C. botulinum i C. рerfingensу у консервах 

м’ясних з яловичини не було виявлено. Проте кількість термофільних 

спороутворюючих аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів 

збільшилася, порівняно з початковими значеннями, у 2–2,5 рази.  

Вміст БГКП в 1 г та патогенних мікроорганізмів, а саме бактерій роду 

Salmonella spp.і виду Listeria monocytogenes у досліджуваних консервах 

десяти різних виробників не було виявлено. 
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Таблиця 3.10 

Мікробіологічні показники консервів м’ясних з яловичини різних виробників, які зберігалися упродовж 

двох років, КУО/г, М ± m, n = 5 

        Виробники                                               

 

Показники 
Контроль  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кількість 

мезофільних 

аеробних та 

факультативно 

анаеробних 

мікроорганізмів  

<10±0,29 

 

<10±0,40 

 

<10±0,51 

 

<10±0,32 

 

<10±0,30 

 

<10±0,40 

 

<10±0,48 

 

<151± 

0,35*** 

<10±0,32 

 

<1,0±0,26 

 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видуВ. subtilis 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
35±1 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Спороутворюючі 

мезофільні 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

видів В. cereus та 

B. polymyxa 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 
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Продовження табл. 3.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Мезофільні 

клостридії за 

виключенням 

видів C. 

вotulinumiC. 

рerfingens 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Мезофільні 

клостридії видів 

C. вotulinumiC. 

рerfingens 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

5±1** 

колоній 

пліснявих 

грибів 

виявлено 

4±1* 

колонії 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

S. aureus 

виявлено 

6±1*** 

колоній 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

Термофільні 

спороутворюючі 

аеробні та 

факультативно-

анаеробні 

мікроорганізми 

не 

виявлено 34±1,16 13±0,24 382±11,36 

не 

виявлено 
46±2,29 257±14,62 594±28,78 

252±16,42 
284±21,74 

Примітка. *– р<0,05; * * – р<0,01; ***– р<0,001 порівяно до показників за виробництва консервів 
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За зберігання м’ясних консервів упродовж 2 років виявлено достовірне 

збільшення кількості спороутворюючих мезофільних аеробних та 

факультативно анаеробних мікроорганізмів виду В. subtilis у пробах м’ясних 

консервів № 6 – 35±1 КУО/г (р≤0,001), порівняно з консервами м’ясними 

після їх виготовлення (1,0 КУО/г), що не перевищувало нормативу (не 

більше 11 клітин в 1 г продукту). 

Також за результатами досліджень встановлено збільшення пліснявих 

грибів у м’ясних консервів з яловичини виробників: № 2 – 5±1 КУО в 1 г,    

№ 3 – 4±1 КУО в 1 г, у № 8 – 6±1 КУО в 1 г продукту. А у зразку консервів 

м’ясних виробника за № 7 також було виявлено Staphylococcus aureus.  

Вміст МАФАнМ у м’ясних консервах із яловичини виробників за 

№№ 1–6, 8, 9 за зберігання упродовж двох років був у межах 1,1х102 КУО/г. 

А у м’ясних консервах виробника № 7 «Яловичина тушкована вищого 

ґатунку» за зберігання упродовж 2 років вміст МАФАнМ був достовірно 

підвищеним у 1,08 рази і становив – 151±0,35 КУО/г (р≤0,001), порівняно з 

показниками консервів м’ясних після їх виробництва. 

Вміст БГКП в 1 г та патогенних мікроорганізмів, а саме, бактерій роду 

Salmonella spp.і виду Listeria monocytogenes у 25 г досліджуваних консервів 

десяти різних виробників не було виявлено. 

У таблиці 3.11 наведені підсумкові дані щодо зростання вмісту 

неспороутворюючих бактерій, коків, дріжджів, а саме, пліснявих грибів, які 

складають частину мікробіологічних показників промислової стерильності 

консервів м’ясних з яловичини. Проте кількість термофільних 

спороутворюючих аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів за 

зберігання впродовж 2-х років збільшилася, порівняно з початковими 

значеннями, у 5–11 разів. 
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  Таблиця 3.11 

Мікробіологічні показники промислової стерильності консервів м’ясних з яловичини різних виробників за 

зберігання, КУО/г, М ±m, n= 5 

 
            Виробники 

 

Показники 

 

Контроль  №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 №9 

 Після виробництва м’ясних консервів 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено не 

виявлено 

1 колонія 

пліснявих

грибів 

1колонія 

пліснявих

грибів 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

S. aureus 

1 колонія 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

 Термін зберігання консервів м’ясних упродовж одного року 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено не 

виявлено 

2±1*** 
Колонії 

пліснявих

грибів 

2±1*** 
колонії 

пліснявих

грибів 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

не 

виявлено 

виявлено 

S. aureus 

2±1*** 

Колонії 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

 Термін зберігання консервів м’ясних упродовж двох років 

Неспороутворюю

чі бактерії, коки, 

плісняві гриби, 

дріжджі 

не 

виявлено не 

виявлено 

5±1** 

Колоній 

пліснявих

грибів 

4±1* 

колоній 

пліснявих

грибів 

не 

виявлено 
не 

виявлено 
не 

виявлено 
виявлено 

S. aureus 

6±1*** 

колоній 

пліснявих 

грибів 

не 

виявлено 

Примітка. *– р≤0,05; ** – р≤0,01; ***–р≤0,001 порівняно до показників за виробництва консервів 
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Дані, наведені в табл. 3.11 свідчать про те, що за зберігання м’ясних 

консервів упродовж 2 років також було виявлено збільшення пліснявих 

грибів у виробників за №№ 2, 3 і 8, відповідно, 5±1 (р≤0,01), 4±1 (р≤0,05), 

6±1 (р≤0,001) колоній. 

У консервах м’ясних з яловичини виробника № 7 після виготовлення 

консерів і зберігання упродовж одного та двох років було виявлено S. aureus. 

Це вказує на неналежні санітарно-гігієнічні вимоги шодо виробництва 

консервів м’ясних внаслідок забруднення м’ясної сировини та супутніх 

інгредієнтів під час закладки та недостатню витримку за стерилізації 

консервів. 

Під час контролю температурного режиму м’ясних консервів 

виробників №№ 2, 3, 6, 8 було встановлено порушення температурного 

режиму – температура у літній період становила 35±3°С, відносна вологість – 

84±5 %. Інші проби м’ясних консервів з яловичини виробників контролю та 

за №№ 1, 4, 7–9 упродовж року зберігалися за належної температури та 

вологості, як зазначено в ДСТУ 4450. Порушення умов стеризілації м’ясних 

консервів та не дотримання температурного режиму за зберігання впливає на 

безпечність м’ясних консервів щодо встановлення мікробіологічних 

показників промислової стерильності. 

За проведення ризик-орієнтованого контролю на потужностях з 

виробництва м’ясних продуктів необхідно ретельно контролювати 

дотримання вимог технології виробництва консервів м’ясних з яловичини 

щодо режиму стерилізування – понад 100 °С – для повної інактивації всієї 

мікрофлори, а також дотримання температурного та вологісного режиму за 

довготривалого зберігання. 

Необхідно зробити висновок про те, що встановлення мікробіологічних 

показників промислової стерильності є обов’язковим на потужностях з 

виробництва консервів м’ясних з яловичини за здійснення державного ризик-

орієнтоваго контролю щодо впровадженням постійно діючих процедур 

GMP/GHP та процедур, заснованих на принципах НАССР, що дасть 
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можливість гарантувати належний контроль технологічних процесів 

виробництва та обігу даних харчових продуктів. 

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [150]. 

 

3.7. Удосконалення методу гігієнічної оцінки консервів м’ясних з 

яловичини за кількістю термофільної мікрофлори 

 

Для комплексної характеристики мікробіологічних змін, які 

відбуваються у консервах м’ясних з яловичини під час зберігання, з метою 

удосконалення способу оцінки безпечності та дотримання санітарно-

гігієнічних вимог технологічного процесу за кількісним вмістом 

термофільної мікрофлори, нами були проведені дослідження з визначення 

динаміки змін мікрофлори під час зберігання. У процесі проведення 

дослідження звертали увагу на вміст термофільної мікрофлори. 

Оскільки оптимальний термін зберігання консервів м’ясних з 

яловичини у металевих банках не більше 4 років, то був визначений вміст 

термофільної мікрофлори (термофільних спороутворюючих аеробних та 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів) упродовж 4-го року зберігання. 

Нами були проведені дослідження консервів м’ясних у трьох 

повторностях (с=3) на 5 пробах, тому що значення були в межах m 

(мінімального значення вмісту термофільних мікроорганізмів, КУО/г 

консерви та M (максимального значення вмісту термофільних 

мікроорганізмів, КУО/г консерви). В основному в родовому складі 

термофільної мікрофлори переважали Bacillus. 

Вміст термофільної мікрофлори за мінімальним значення (m) через 

2 роки зберігання були наступними: у контролі та у виробників №№ 1, 4, 5 

термофільна мікрофлора була відсутня. Стосовно виробників консервів 

м’ясних з яловичини №№ 2, 3, 6–9, то були виявлені термофільні 

спороутворюючі аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми у 

наступній кількості виробник № 2 – 12±0,32 КУО/г, № 3 – 50±0,18 КУО/г, 



102 

№ 6 – 43±0,39 КУО/г, № 7 – 48±0,22 КУО/г, № 8 – 20±0,18 КУО/г, № 9 – 

23±0,21 КУО/г.  

Вміст термофільної мікрофлори за максимальним значення (М) через 

4 роки зберігання у виробників консервів м’ясних з яловичини був 

наступним: контроль – відсутня термофільна мікрофлора, виробника № 1 – 

34±1,16 КУО/г, № 2 – 13±0,24 КУО/г, № 3 – 82±11,36 КУО/г, № 4 – не 

виявлено, № 5 – 46±2,29 КУО/г, № 6 – 257±14,62 КУО/г, № 7 – 

594±28,78 КУО/г, № 8 – 252±16,42 КУО/г, № 9 – 284±21,74 КУО/г.  

Тому з урахуванням плану відбору за кількістю проб (n=5) від однієї партії 

консервів м’ясних з використанням кількості проб (с=3), в яких параметричні 

значення знаходяться між m і М, встановлюючи при цьому мінімальне 

значення вмісту термофільних мікроорганізмів (m) та максимальне значення 

вмісту термофільних мікроорганізмів в 1 г консервів, нами був розроблений 

удосконалений метод встановлення гігієнічного критерію технологічного 

процесу консервів м’ясних з яловичини за вмістом термофільних аеробних і 

факультативно анаеробних мікроорганізмів. 

У таблиці 3.12 наведено оцінювання консервів м’ясних з яловичини за 

встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу консервів 

м’ясних з яловичини за визначення термофільної мікрофлори. 

Отже, під час мікробіологічного дослідження проб консервів у трьох 

повторностях кількість термофільної мікрофлори становила менше 50 КУО/г 

(від 0 КУО/г у контролі, №№ 1, 4, 5 до 48±0,18 КУО/г у пробах інших 

виробників). Через 1 рік після зберігання відсутність термофільної 

мікрофлори виявили тільки у контролі та пробах оператора ринку № 4 і її 

кількість збільшилася у 2–2,5 рази, а через 2 роки зберігання консерви, у яких 

не було виявлено термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів залишилися стабільними, а у всіх 

інших досліджуваних пробах різних виробників консервів м’ясних їх 

кількість збільшилася у 5–11 разів. Отже, для оцінки промислової 

стерильності м’ясних консервів з яловичини більш інформативним критерієм 
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є термофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми, порівняно 

з мезофільними аеробними та факультативно-анаеробними 

мікроорганізмами, які практично не змінювалися під час зберігання. Цей 

критерій дозволяє враховувати придатність консервів не лише до 

споживання, а й до подальшого зберігання. 

Таблиця 3.12 

Встановлення гігієнічного критерію технологічного процесу 

м’ясних з яловичини за визначення термофільної мікрофлори 

Категорія 

продукту 

Мікро-

органі-

зми 

План 

відбору  

проб 

Допустимі 

межі 

Стадія, де 

застосову-

ється 

показник 

Дії у випадку 

незадовільних 

результатів 

n c m M 

Консерви 

м’ясні з 

яловичини 

Термо-

фільні 

5 3 50 

КУО/г 

200 

КУО/г 

Під час 

зберігання 

Заборона 

реалізації. 

Рекомендації 

стосовно 

удосконалення 

гігієни 

технологічного 

процесу 
Примітка: n – кількість проб, що відбираються від однієї партії; c – кількість проб, 

параметричні значення, які знаходяться між m і М; m – мінімальне значення вмісту 

термофільних мікроорганізмів у 1 г консерви; M – максимальне значення вмісту 

термофільних мікроорганізмів у 1 г консерви 

 

Максимальне значення вмісту термофільних мікроорганізмів не 

повинне перевищувати 200 КУО/г, а мінімальне – 50. З урахуванням 

отриманих результатів таку партію консервів м’ясних з яловичини вважають 

задовільною. У разі перевищення кількості термофільної мікрофлори 

забороняється реалізація таких консервів м’ясних з яловичини і 

пропонуються рекомендації щодо усунення невідповідностей. 

Розроблений удосконалений метод встановлення гігієнічного критерію 

технологічного процесу консервів м’ясних з яловичини за визначення 

термофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів: n=5, 

с=3; m=50 КУО/г; М=200 КУО/г. Запропонована нами модель з використання 

гігієнічного критерію технологічного процесу консервів м’ясних з яловичини 
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з урахуванням контамінації їх термофільною мікрофлорою, характеризує 

дотримання комплексу гігієнічних вимог технологічного процесу і, за 

необхідності, дозволяє вжити відповідні коригувальні дії. Визначений 

мікробіологічний критерій кількості термофільних аеробних і факультативно 

анаеробних мікроорганізмів у консервах м’ясних з яловичини доповнює 

існуючі методи оцінки гігієни технологічного процесу та має за мету більш 

ширше оцінювати мікробіологічну безпечність консервів м’ясних. 

Отже, можна зробити висновок, що за виробництва консервів м’ясних з 

яловичини необхідно здійснювати ризик-орієнтований контроль враховуючи 

розроблений гігієнічний критерій технологічного процесу консервів м’ясних 

з яловичини за вмістом термофільних аеробних і факультативно анаеробних 

мікроорганізмів. 

Матеріали досліджень викладені у науковій статті [150]. 

 

3.8. Токсико-біологічна оцінка консервів м’ясних з яловичини  

 

3.8.1. Метод оцінки токсичності із застосування Tetrahymena 

pyriformis 

 

У результаті отримання результатів дослідження, які підтверджують 

невідповідності за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними 

показниками та вмістом токсичних елементів у консервах м’ясних з 

яловичини окремих виробників та для підтвердження їх токсичності нами 

був запропонований метод оцінки консервів м’ясних за допомогою 

найпростішого організму Tetrahymena pyriformis. 

Дослідження однієї проби консервів м’ясних проводили не менше ніж в 

п’яти повторностях. Внесення і підрахунок інфузорій проводили під 

стереоскопічним мікроскопом в мікроакваріумах. Для дослідження 

використовувалися інфузорії, що знаходилися в логарифмічній стадії росту. 

Культуру найпростішого організму Tetrahymena pyriformis за добу до 
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проведення аналізу пересівали в чашку Петрі з новим модифікованим 

середовищем ВСД з додаванням на 25,0 см3 середовища 0,003 г сухих 

пекарських дріжджів, при цьому вони концентрувалися навколо крупинок. 

Оптимальна температура нарощування інфузорій Tetrahymena pyriformis 

становила 22– 25 °С. 

Інфузорії відбирали мікропіпеткою та вносили по краплі (0,03–0,05 см3) 

в кожний із п’яти мікроакваріумів (10–20 шт). Продивляючись під 

мікроскопом, рівномірно розподіляли по мікроакваріумах. 

Після розподілення інфузорій в кожний мікроакваріум вносили дві 

краплі (0,1 см3) приготовленого для аналізу зразка, уникаючи потрапляння 

жиру. 

Після відстоювання впродовж 5 хв проводили підрахунок інфузорій у 

кожному з мікроакваріумів та записували дані в відповідні графи таблиці 

(табл. 3.13). Пошкоджені інфузорії під час підрахунку не враховувалися.  

 

Таблиця 3.13 

Таблиця для записів під час підрахунку інфузорій 

Номер 

зразка 

п/п 

 

 

Середня 

арифметична 

кількість на 

початку 

дослідження 

Кількість в 

кінці аналізу 

шт. 

Середня 

арифметична 

кількість 

клітин Nt, 

шт 

Приріст 

∆N, шт 

Критерій 

токсичності 

Т, % 

№ повторності 
   

1 2 3 4 5 

          

          

 

Паралельно з дослідним зразком (пробою) ставили контроль в п’яти 

повторностях. Для цього в п’ять мікроакваріумів вносили по краплі (0,03–

0,05 см3) інфузорій та дві краплі (0,1 см3) середовища ВСД. 

Через 1 год експозиції повторно підраховували кількість інфузорій. 

Інфузорії в контролі повинні були лишитися живими.  
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Токсичність досліджуваних проб продукту визначали за наявністю 

загиблих інфузорій, які не проявляли рухливості. 

Ступінь токсичності (N) у % визначали за формулою: 

100*
1

2

N

N
N =  , 

де N1 – середня арифметична кількість інфузорій через 1 год, шт. 

(з п’яти повторностей); 

N2 – середня арифметична кількість інфузорій на початку дослідження 

шт. (з п’яти повторностей). 

Ступінь токсичності досліджуваного продукту визначали за таблицею 

3.14. 

Таблиця 3.14 

Ступінь токсичності консервів м’ясних з яловичини 

Ступінь токсичності досліджуваного 

продукту 

Кількість виживших інфузорій, % 

Не токсичний 100 – 80 

Слаботоксичний 80 – 50 

Токсичний 0 – 50 

 

Токсичність дослідних проб визначали за наявності інфузорій, що 

змінили форму, характер руху, мали пригнічений ріст або відзначали повну 

чи часткову загибель Tetrahymena pyriformis. Наявність мертвих або 

деформованих клітин, зміна характеру руху, пригнічення росту та 

розмноження інфузорій, порівняно з контролем, було ознакою токсичності 

досліджуваної проби консервів мʼясних з яловичини. Відсутність загиблих 

інфузорій або інших патологічних змін у клітинах свідчило про не 

токсичність досліджуваних проб [52].  

Матеріали досліджень викладені в науковій статті [151]. 
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3.8.2. Визначення біологічної цінності консервів м’ясних з 

яловичини 

 

Біологічна цінність (БЦ) – це показник, призначений для визначення 

ступеня засвоєння в організмі людини певного нутрієнту з харчового 

продукту. Біологічна цінність білка визначається нормою вживання білка та 

визначенням балансу між надходженням та виведенням азоту. Теоретично 

можливе максимальне значення БЦ будь-якого харчового джерела білка 

дорівнює 100 %. 

Відносна біологічна цінність (ВБЦ) – відношення показників 

біологічної цінності досліджуваного продукту до показника біологічної 

цінності контрольного або стандартного продукту і виражається у відсотках. 

Для проведення дослідження готували фільтрат і переносили його по 

2,0 см3 в пеніцилінові флакончики. Флакони закривали і переносили у водяну 

баню за температури 80 °С на 30 хв для інактивації патогенної мікрофлори. 

Після охолодження флаконів до кімнатної температури в стерильних 

умовах вносили по 1 краплі 3-х добової культури інфузорій та інкубували за 

температури 25 °С впродовж 4 діб. Підрахунок проводили з інтервалом 1, 24, 

48, 96 годин. 

Визначення кількості інфузорій проводили в камері Горяєва (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Інфузорії Tetrahymena pyriformis в камері Горяєва 
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Культуру, розбавлену дистильованою водою 1:1, фіксували 1 краплею 

спиртового розчину йоду з масовою концентрацією 5,0 %. Підраховували 

кількість інфузорій у всіх 225 великих квадратах. У квадраті рахувалися 

клітини, що знаходилися в середині, а також ті, які розташовані на лівій і 

верхній межі. Клітини, що стосувалися правої і нижньої меж під час 

підрахунку не враховувалися. 

Кожну пробу досліджували не менше ніж в 3-х повторностях, після 

чого виводили середнє арифметичне значення. Останнє множили на 2222 та 

отримували кількість інфузорій в 1,0 см3. 

Біологічну цінність підраховували співвідношенням інфузорій, що 

виросли за 4 доби в дослідному зразку до числа клітин, які виросли в 

контролі, помноживши на 100 %.  

Контролем під час аналізу слугували проби консервів м’ясних з 

яловичини, виготовлених заздалегідь без застосування консервантів. 

Контрольні проби готували і досліджували аналогічно дослідним. 

 

3.8.3. Модифікований метод визначення відносної біологічної 

цінності та токсичності консервів м’ясних з яловичини 

 

Використання запропонованого модифікованого методу дозволило 

здійснити визначення біологічної цінності та токсичності м’ясних консервів 

шляхом точного підрахунку живих та мертвих інфузорій Tetrahymena 

pyriformis внаслідок їх фарбування та визначити відсоток токсичності 

продукту з метою попередження виникнення харчових отруєнь. 

Під час дослідження консервів м’ясних з яловичини пробу піддавали 

гомогенізації. Відбирали наважку в кількості 0,1 г гомогенату, поміщали в 

пробірку з притертим корком, об’ємом 20,0 см3, додавали 8,0 см3 середовища 

ВСД, злегка струшували і залишали в штативі на 5 хв. Після відстоювання 

повторно струшували протягом 2 хв і відстоювали 20 хв. Отриманий розчин 

фільтрували через фільтрувальний папір. Рідина представляла собою розчин 
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водорозчинних компонентів досліджуваного продукту. Фільтрат 

досліджуваних проб в кількості по 1,0 см3 переносили в пеніцилінові 

флакончики і піддавали стерилізації протягом 30 хв. Після охолодження 

флакона до кімнатної температури в стерильних умовах вносили 1,0 см3 

культури Tetrahymena pyriformis із заздалегідь визначеною в камері Горяєва 

кількістю клітин в 1,0 см3, а саме: культуру, розбавлену дистильованою 

водою 1:1, фіксували 1 краплею спиртового розчину йоду з масовою 

концентрацією 5,0 %. Підраховували кількість інфузорій у всіх 225 великих 

квадратах. Кожну пробу досліджували не менше, ніж в 3-х повторностях, 

після чого виводили середнє арифметичне значення. Останнє множили на 

2222 та отримували кількість інфузорій в 1,0 см3. 

Через 1 год обережно струшували флакончик і переносили в 

стерильних умовах 0,1 см3 досліджуваного зразку в чисту пробірку. 

Дослідження проводили в п’яти повторностях, готуючи на кожний дослідний 

зразок п’ять пробірок. Вносили 0,2 см3 водного розчину еозину з масовою 

концентрацією 5,0 %, перемішували з дослідним зразком і витримували 5 с. 

Наступним кроком додавали 0,3 см3 водного розчину нігрозину з 

масовою концентрацією 10,0 %, перемішували і витримували 6 с. Після 

закінчення фарбування наносили краплю на предметне скельце та 

шліфованим склом готували тонкий мазок. Добре приготований мазок 

повинен бути рівним, по ширині такий мазок не повинен доходити 1,5–2,0 мм 

до країв скельця і займати 2/3–3/4 його довжини. Приготовані мазки 

необхідно висушувати за кімнатної температури чи в термостаті (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Клітини Tetrahymena рyriformis, пофарбовані еозин-нігрозином  

 

Мазок переглядали під малим збільшенням мікроскопу (окуляр х7, 

об’єктив х40). Оскільки живі клітини не фарбувалися, а мертві фарбувалися в 

рожевий відтінок, то досить просто їх відрізнити один від одного. 

Підраховували загальну кількість клітин Tetrahymena рyriformisв мазку. 

Відсотковий вміст мертвих клітин визначали за формулою:  

 

М=(Р:З)х100, 

 

де М – кількість мертвих інфузорій; 

Р – кількість інфузорій зафарбованих у рожевий колір; 

З – загальна кількість інфузорій. 

Ступінь токсичності досліджуваного продукту визначали за таблицею 

3.14. 

Подальше визначення біологічної цінності консервів м’ясних 

проводили в стерильних умовах. 

З використанням модифікованого методу визначення біологічної 

цінності та токсичності консервів м’ясних з яловичини за допомогою 

найпростішого організму Tetrahymena pyriformis нами були проведені 

дослідження на пробах консервів різних виробників. Результати наведені в 

таблиці 3.15. 
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Таблиця 3.15 

Токсичність консервів м’ясних з яловичини за допомогою 

Tetrahymena pyriformis, M±m, n=5, % 

№№ зразків консервів 

м’ясних з яловичини 

Стан інфузорій 

Живі Мертві 

Контроль 95,30±1,38 4,70±1,20 

1 84,30±1,10*** 15,70±1,39*** 

2 82,60±1,70** 17,40±2,40*** 

3 90,20±1,30* 9,80±1,25* 

4 83,80±1,42*** 16,20±1,41*** 

5 91,50±1,15* 8,50±1,21* 

6 79,20±2,10*** 20,80±1,52*** 

7 67,30±1,68*** 32,70±0,82*** 

8 75,10±1,87*** 24,90±1,62*** 

9 70,40±1,76*** 29,60±0,74*** 

Примітка. * – р≤0,05; ** – р≤0,01; ***– р≤0,001, порівяно до показників контролю 

 

Отже, у результаті проведених нами досліджень встановлено, що 

консерви м’ясні з яловичини контролю та виробників №№ 1–5 були не 

токсичні, тому що відсоток живих інфузорій був у межах від 82,6 до 95,3 %, а 

консерви м’ясні виробників №№ 6–9 були слаботоксичними і відсоток живих 

інфузорій був у межах від 67,3 до 79,2 %. Найменший відсоток токсичності 

становив у пробах м’ясних консервів виробника № 7 – 67,3±1,68 %. 

Під час застосування модифікованого методу фарбування інфузорій 

водним розчином еозину з масовою концентрацією 5,0 % та водним 

розчином нігрозину з масовою концентрацією 10,0 % відбувається точний 

підрахунок кількості живих і мертвих інфузорій 

Можна зробити висновок щодо застосування удосконаленого методу 

визначення токсичності консервів м’ясних з яловичини з використанням 

інфузорії Tetrahymena рyriformis, який дає змогу визначити ступінь 

токсичності продукту з метою попередження виникнення харчових отруєнь. 
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Показники визначення біологічної цінності консервів м’ясних з 

яловичини різних виробників за допомогою найпростішого організму 

Tetrahymena pyriformis наведені на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Біологічна цінність консервів м’ясних з яловичини різних 

виробників, % 

Отже, у результаті проведених нами досліджень встановлено, що 

відносна біологічна цінність контрольних консервів м’ясних з яловичини 

становила 100 %. Найменша відносна біологічна цінність виявлена у 

консервах м’ясних з яловичини виробників за №№ 6–9 – в межах від 66,13 до 

68,09 %. Із досліджуваних консервів виробників №№ 1–5 найменшою 

відносна біологічна цінність консервів була у виробника № 1 – 78,69 %, що 

достовірно менше у 1, 27 рази (р≤0,001) та у виробника № 3 – 78,38 %, що 

достовірно менше у 1,28 рази (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Відносна біологічна цінність виробників консервів м’ясних з 

яловичини становила: у № 2 – 96,03 %, у № 4 – 96,12 %, у № 5 – 95,94 %, що 

достовірно менше у 1,04 рази (р≤0,01), порівняно з контролем. 

Дослідженнями встановлено, що найменша відносна біологічна 

цінність виявлена у консервів м’ясних з яловичини виробників за №№ 6–9, а 
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саме, у виробника № 6 – 67,39, що достовірно менше у 1,48 рази (р≤0,001); у 

№ 7 – 66,13, що достовірно менше у 1,51 рази (р≤0,001); № 8 – 67,95 % та 

№ 9 – 68,09 %, що достовірно менше у 1,47 рази (р≤0,001), порівняно з 

контролем. 

Отже, можна зробити висновок, що консерви м’ясні з яловичини 

виробників №№ 6–9 мали найнижчу відносну біологічну цінність – від 66,13 

до 68,09 %, а також виробників №№ 1 та 3, відповідно – 78,69 та 78,38 %.  

Результати досліджень викладені у наукових тезах [151] та методичних 

рекомендаціях [172]. Матеріали досліджень викладені в науковій статті [149]. 

 

3.9. Мікроструктурний аналіз консервів м’ясних з яловичини  

Мікроструктурне дослідження консервів м’ясних дозволяє 

диференціювати особливості різних тканинних та клітинних утворень, які 

мають специфічні структурні особливості та дає можливість ідентифікувати 

походження і склад не тільки м’яса, а й рослинних компонентів. 

Проведеними гістологічними дослідженнями підтверджено, що м’язова 

тканина у досліджених пробах консервів мала характерну для неї будову: 

вона утворена м’язовими волокнами, кожне з яких оточене ендомізієм; 

м’язові волокна утворювали пучки, які оточені перимізієм. Як відомо, пучки 

м’язових волокон формують м’язи, що оточені епімізієм. Останній ми не 

змогли диференціювати на препаратах, оскільки м’язи були подрібненими. 

Ендомізій, перимізій і епімізій утворені пухкою волокнистою сполучною 

тканиною, в якій знаходяться кровоносні і лімфатичні судини, нерви, нервові 

волокна та нервові закінчення. 

Під час проведення гістологічних досліджень консерви, виготовленої в 

умовах ТОВ «Візит» (контроль) виявлена картина, характерна для м’яса, яке 

було піддане кутеруванню, а саме під малим збільшенням (4х10) мікроскопа 

виявлено фрагменти м’язів тканин, які розірвані вздовж і впоперек. 

Шматочки м’яза оточені еозинофільною субстанцією, що є наслідком 

теплової обробки. Під великим збільшенням (40х10), видно, що шматки 
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м’яса утворені пучками м’язових волокон. В окремих волокнах виявлені 

поперечні щілини, що є наслідком теплової обробки. 

Гістологічними дослідженнями встановлено, що під час дослідження 

проб з допомогою малого збільшення (4х10) мікроскопа виявлено фрагменти 

м’язів тканин, які розірвані вздовж і впоперек (рис. 3.9, 3.10). Між цим 

фрагментами розміщена еозинофільна субстанція. Наявні скупчення жирових 

клітин, які представлені ліпоцитами. Шматочки м’яза оточені еозинофільною 

субстанцією, що є наслідком теплової обробки. 

 
Рис. 3.9. Фрагменти м’язів тканин у поздовжньому розрізі. 

Гематоксилін та еозин (4х10) 

 
Рис 3.10. Фрагменти м’язів тканин у поперечному розрізі. 

Гематоксилін та еозин (4х10) 
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Необхідно зазначити, під час дослідження проби під великим 

збільшенням (40х10), виявлені шматочки м’яса, утворені пучками м’язових 

волокон. Пучки розділені прошарками волокнистої сполучної тканини – 

перемізієм, а між волокнами знаходиться ендомізій. Перемізій розширений, в 

ньому виявляється еозинофільна субстанція. М’язові волокна переважно у 

пучках, розташовані щільно. Ендомізій місцями розширений, у ньому також 

наявна еозинофільна субстанція, що знову ж таки може пояснюватися 

тепловою обробкою. Поперечна посмугованість м’язових волокон не 

виражена.  

Ядра у волокнах не виражені. Окремі м’язові волокна фрагментовані. В 

окремих волокнах виявлені поперечні щілини, що також є наслідком теплової 

обробки. Між пучками м’язових волокон виявлено багато еозинофільної 

зернистої субстанції. У поперечних зрізах м’язові волокна мали овальну, 

квадратну, місяцеподібну форму, тобто, це вказувало на їх деформацію. 

Виявлено включення у м’ясі щільної волокнистої сполучної тканини, 

можливо, зв’язок або сухожилок; їх пучки розпушені внаслідок проведеної 

теплової обробки. Присутні домішки окістя, а саме, в зрізі виявлено щільну 

волокнисту сполучну тканину, що категорично не допускається в консервах 

м’ясних. Окремі жирові клітини зруйновані, ядра майже не виражені.  

Отже, такі консерви м’ясні не повинні бути допущені в реалізацію або 

вживатися в їжу. 

У результаті проведення гістологічних досліджень консервів м’ясних 

виробника № 2 консерви під малим збільшенням (4х10) мікроскопа виявлено 

фрагменти м’язів тканин, які розірвані вздовж і впоперек. Шматочки м’яза 

оточені еозинофільною субстанцією, що є наслідком теплової обробки. Під 

великим збільшенням (40х10) видно, що шматочки м’яса утворені пучками 

м’язових волокон. Ядра у волокнах не виражені. Окремі м’язові волокна 

фрагментовані. В окремих волокнах виявлені поперечні щілини, що також є 

наслідком теплової обробки. 
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Отже, за результатами гістологічних досліджень не виявлено відхилень 

від рецептури, проте порушені вимоги технологічної інструкції виготовлення 

консервів. 

У результаті проведення гістологічних дослідженьм’ясних консервів 

виробника під № 3 встановлено, що під час дослідження проб під малим 

збільшенням (4х10) мікроскопа було виявлено фрагменти м’язів тканин, які 

розірвані вздовж і впоперек. Між цим фрагментами розміщена еозинофільна 

субстанція. М’язові волокна розпушені, між ними міститься еозинофільна 

субстанція. Забарвлення м’язового волокна не однорідне. В поздовжньому 

розрізі м’язові волокна прилягають щільно; у волокнах виявлені поперечні 

тріщини. Ядра у волокнах не виражені. Окремі м’язові волокна 

фрагментовані. Помітні фрагменти перцю коричневого кольору (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.11. Консерва м’ясна. Фрагменти перцю. Гематоксилін та 

еозин(4х10) 

Також під час гістологічного дослідження були виявленні зерна 

крохмалю та білок сої (рис. 3.12, 3.13). 
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Рис. 3.12. Фрагмент білку сої у м’ясному фарші. Фарбування за 

Ван Гізоном 

 

 

Рис. 3.13. Фрагмент зерен крохмалю у м’ясному фарші. 

Фарбування розчином Люголя 

 

Гістологічними дослідженнями м’ясних консервів виробника № 4 

встановлено, що під час дослідження проб було виявлено добре виражені 

пучки м’язових волокон, які розділені перимізієм. На периферії пучків 

волокна виявлено желе. Пучки м’язових волокон різні за розмірами. Отже, за 

результатами гістологічних досліджень відхилень щодо недотримання 

рецептури під час виготовлення м’ясних консервів не виявлено. 
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Під час проведення гістологічних досліджень м’ясних консервів 

виробника № 5 на гістозрізах пучки волокон у повздовжньому розрізі, 

перимізій розширений, в ендомізії виявлена еозинофільна субстанція. 

М’язові волокна фрагментовані, фрагменти щільні, виявлені значні 

волокнисті включення сухожилок, зв’язок. Між пучками – прошарки 

перемізію, на периферії – сполучна тканина. 

Отже, під час виготовлення м’ясних консервів використане м’ясо, в 

основному, низьких сортів, що характеризує порушення рецептури, яке 

можна виявити тільки з допомогою гістологічних досліджень. 

М’ясні продукти на кожній стадії технологічної обробки і в готовому 

вигляді переважно зберігають морфологічні особливості тканин, що дає 

можливість проводити гістоструктурний аналіз для ідентифікації сировини та 

встановлення фальсифікації готового продукту.  

Мікроструктурний метод, як спеціальний метод гістоструктурного 

аналізу, дає можливість простежити процес виготовлення м’ясних продуктів 

згідно із затвердженою рецептурою та визначити можливу навмисну 

фальсифікацію. Результати, отримані після проведення досліджень, можуть 

бути аргументом для бракування консервів м’ясних з яловичини у зв’язку з 

наявністю недопустимих або не передбачених рецептурою компонентів, 

невідповідності ДСТУ або ТУ. 

За результатами проведених досліджень встановлено, що під час 

виготовлення консервів м’ясних з яловичини вищого сорту порушена 

рецептура, результатом чого є наявність у мікроструктурі сторонніх 

нетипових для даного виду продукту компонентів. 

У виробника № 9 виявлено значні включення щільної волокнистої 

сполучної тканини, можливо, зв’язки або сухожилки; їх пучки розпушені 

(рис. 3.14). У цій пробі також присутні фрагменти окістя (на зрізі виявлено 

сформовану щільну волокнисту сполучну тканину). У волокнистій сполучній 

тканині великі скупченнях жирової тканини. В пучках м’язових волокон 

перемізій розширений, в ендомізії виявлена еозинофільна субстанція. 
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Рис. 3.14. Фрагмент волокнистої сполучної тканини. Фарбування 

гематоксиліном Ерліха та еозином, ×100 

У досліджувані пробі м’ясних консервів з яловичини № 5 було 

виявлено соєвий ізолят (рис. 3.15). 

 

Рис. 3.15. Фрагмент соєвого ізоляту. Фарбування Гематоксилін та 

еозин (4х10) 

Встановлено, що вмістиме консервів м’ясних з яловичини виробників 

№№ 7 та 9 було найбільш нетиповим, а саме, присутність волокнистої 

сполучної тканини, домішок фрагментів окістя, фрагментів сої, фрагментів 

крохмалю; у консервів м’ясних виробників №№ 6–8 було виявлено рослинні 
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компоненти, які не вказані в рецептурі; № 4 – крохмалеподібні включення, а 

у № 5 – соєвий ізолят.  

Отже, під час виготовлення м’ясних консервів використане м’ясо, в 

основному, низьких сортів, що характеризує порушення рецептури, яке 

можна виявити тільки за допомогою гістологічних досліджень. 

Результати досліджень викладені у наукових тезах [152] та науковій 

статті [194]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ І УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Нині в Україні чітко визначені пріоритети в реалізації політики з 

безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. Науковий 

підхід до поняття «здоров’я» повинен бути кількісним, тобто здоров’я – це 

сума резервних потужностей основних функціональних систем людини [139]. 

Харчування було, є і залишатиметься на найближчий час єдиним 

тотальним і перманентним засобом задоволення потреб організму людини у 

поживних речовинах, які компенсують його витрати на рухливу, розумову, 

емоційну та інші складові життєдіяльності [154]. Необхідно констатувати, що 

небувалі досягнення науково-технічного прогресу не тільки не поліпшили 

якість харчового раціону основної маси населення, а в деяких регіонах 

планети – значно погіршилася. Відповідно до чинних нормативно-правових 

актів [103–110, 122, 126] основним напрямком державної політики щодо 

забезпечення безпечності та окремих показників якості харчових продуктів є 

здійснення ризик-орієнтованого контролю на потужностях під час 

виробництва, переробки, транспортування, зберігання, реалізації, 

використання, утилізації або знищення харчових продуктів, особливо з 

урахуванням мікробіологічних ризиків [187–190]. Тому на базі наших 

наукових досліджень був розроблений удосконалений метод встановлення 

гігієнічного критерію технологічного процесу консервів м’ясних з яловичини 

за визначення термофільних аеробних і факультативно анаеробних 

мікроорганізмів: n=5, с=3; m=50 КУО/г; М=200 КУО/г [183]. Ця 

запропонована нами модель з використання гігієнічного критерію 

технологічного процесу з урахуванням контамінації термофільною 

мікрофлорою консервів м’ясних з яловичини, за необхідності, дозволяє 

вжити відповідні коригувальні дії [108, 150]. Визначений мікробіологічний 

критерій кількості термофільних аеробних і факультативно анаеробних 
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мікроорганізмів у консервах м’ясних з яловичини доповнює існуючі методи 

оцінки гігієни технологічного процесу та має за мету більш ширше 

оцінювати мікробіологічну безпечність консервів м’ясних з яловичини [13, 

150]. 

Необхідно зазначити, що ринок м’ясних продуктів є одним із самих 

стабільних ринків продовольчих товарів [48, 47]. М’ясна промисловість 

завжди відносилась до однієї із найголовніших, показники її розвитку були 

об’єктом уваги як держави, так і громадськості [33]. Український ринок м’яса 

– це багатофункціональний комплекс, який включає не тільки сферу, яка 

безпосередньо відноситься до виробництва різних видів м’яса та м’ясних 

виробів, а також має зв’язки з іншими промисловими виробництвами 

(виробництво комбікормів, сільськогосподарської техніки тощо), з 

переробною промисловістю (потужності з переробки мʼяса та виробництча 

м’ясних продуктів), а також з легкою промисловістю [48]. Основною 

складовою м’ясопродуктового підкомплексу є сільськогосподарські 

товаровиробники, які вирощують худобу та птицю. До них відносяться 

сільськогосподарські потужності, фермерські господарства і особисті 

селянські господарства населення. Серед галузей, які займаються 

переробкою сільськогосподарської сировини, провідне місце належить тим, 

які переробляють худобу та птицю для отримання кінцевого продукту – 

безпечного та якісного м’яса чи м’ясних виробів [50, 185]. 

Під час зберігання, особливо з порушеннями температурного і 

вологісних режимів, у м’ясних консервах відбуваються різноманітні 

біoхімічні, фізико-хімічні та мікробіологічні процеси, внаслідок чого 

погіршується зовнішній вигляд, смакові властивості й поживна цінність 

харчових продуктів [12, 14, 49]. Це призводить до швидкого псування 

продуктів, які стають непридатними для споживання [13, 53, 163, 177, 192]. 

Для збільшення тривалості зберігання і подовження терміну споживання 

харчових продуктів найбільш надійним методом консервування є зберігання 
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їх у герметичній тарі після оброблення певний час за температури понад 

100 °С (стерилізація) [54, 71, 126, 159]. 

Виробництво м’ясних консервів – один із способів консервування м’яса 

і м’ясопродуктів, що дозволяє зберігати тривалий час запаси 

високопоживних і високоякісних м’ясних продуктів, готових до споживання 

[58, 176, 195]. Нині асортимент м’ясних консервів великий, різноманітний і 

активно збагачується, завдяки використанню нетрадиційної сировини. 

Основним принципом, яким користуються під час визначення рецептури 

консервів, є вибір співвідношення і структурної сумісності компонентів, які 

забезпечують після стерилізації отримання належної якості [67–70, 157, 182]. 

Формування поживних властивостей і асортименту м’ясних консервів 

здійснюють за рахунок підбирання відповідної сировини і дотримання 

технологічних операцій [139, 169]. Не допускається для переробки м’ясо 

повторно заморожене, з погано проведеним зачищенням, а також з 

пожовтілим салом або таким, що жовтіє під час варіння [58]. 

Якість м’ясних консервів залежить від дотримання технологічних 

операцій виробництва: підготовки й оброблення сировини, порціювання і 

фасування сировини, закупорювання банок, перевірки їх герметичності, 

стерилізації, сортування і відбракування негерметичних банок, укладення 

банок в ящики і маркування тари [136]. Також якість консервів визначається і 

за хімічним складом, властивостями та органолептичними показниками 

вмісту, а також якістю тари. Ці показники мають відповідати вимогам 

національних стандартів і технічних умов на певні види консервів [175]. 

М’ясні банкові консерви являють собою продукт, вживання якого в їжу не 

вимагає додаткової кулінарної обробки, що дає змогу використовувати їх у 

будь-яких умовах і в різних кліматичних зонах [163]. 

Зберігають консерви в охолоджуваних і неохолоджуваних складах за 

температури 0–20°С і відносній вологості повітря не більше 75 % достатньо 

тривалий термін – до 5 років у банках з жерсті гарячого лудіння; до 4 років – 

у банках з алюмінію з лакованим покриттям [115]. Консерви в збірних банках 
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зберігають у холодильнику до 1,5 року, а в цільноштампованих банках – не 

менше 2 роки. Після закінчення зазначених термінів придатність консервів 

для харчових цілей встановлюють на основі органолептичного, хімічного і 

бактеріологічного аналізів. Банки повинні бути без патьоків, не мати 

роздутих і ляскаючих кришок, пом’ятостей, іржі, бомбажу, деформації 

корпусу і кришок, без деформації куточків біля бортів банки. Банки з 

нальотом іржі, що видаляється за протирання сухою серветкою, обробляють і 

приймають на зберігання [51, 176]. 

У результаті проведених досліджень було встановлено, що із 

досліджених консервів мʼясних з яловичини 10 виробників у 4 виробників 

консервів м’ясних виявлені невідповідності щодо вимог чинного 

національного стандарту – ДСТУ 4450:2005 – щодо органолептичних 

показників: зовнішнішнього вигляду, консистенції, кольору м’яса [51, 64, 

153]. 

За дослідження фізико-хімічних показників було встановлено, що 

масова частка частка м’яса з жиром у консервах мʼясних виробника № 4 

становила, відповідно, 56,30±0,18 % та 56,30±0,17 %, що на 0,2 % менше, 

порівняно з нормативним показником. У консервах мʼясних з яловичини 

виробника № 8 також виявлене вірогідне зниження цього показника у 

1,01 рази (р≤0,01) або на 1,0 %. В інших досліджуваних пробах консервів 

масова частка м’яса з жиром була вірогідно підвищена, особливо у 

виробника № 5 – у 1,33 рази (р≤0,001), № 3 – у 1,31 рази (р≤0,001), № 2 – у 

1,26 рази (р≤0,01), № 6 – у 1,11 рази (р≤0,001), порівняно з контролем. 

Стосовно масової частки жиру, то вона вірогідно була збільшена у 

досліджуваних консервах виробників: № 1 – у 1,81 рази (р≤0,001), що на 

12,9 % більше, порівняно з нормативним показником; № 2 – у 1,39 рази 

(р≤0,001), № 5 – у 1,35 рази (р≤0,001), № 6 – у 1,16 рази (р≤0,001), № 8 – у 

1,09 рази (р≤0,001), порівняно з контролем, що свідчить про недотримання 

технологічного процесу за виробництва м’ясних консервів. Але поряд з цим у 

консервах м’ясних виробників за №№ 3, 4, 7, 9 виявлене достовірне 
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зниження вмісту жиру, відповідно – у 1,59 рази (р≤0,001), у 1,62 (р≤0,001), у 

1,63 (р≤0,001) та у 1,65 рази (р≤0,001), порівняно з контролем.  

У консервах м’ясних з яловичини виробників №№ 1 та 8 вміст натрію 

хлориду достовірно був зниженим, відповідно, у 1,28 рази (р≤0,001) та у 

1,32 рази (р≤0,001), порівняно з контролем. Незначне зниження вмісту 

натрію хлориду виявлену у консервах виробників №№ 4 та 9, відповідно, 

0,01 % та 0,04 % (р<0,001), порівняно з контролем. Проте у консервах 

мʼясних з яловичини виробників за №№ 2, 3, 5 та 7 вміст натрію хлориду 

вірогідно був підвищеним, відповідно, у 1,32 рази (р≤0,001), у 1,29 (р≤0,001), 

у 1,26 (р≤0,001) та у 1,20 рази (р≤0,001), порівняно з контролем. Це також 

може свідчити про не докладання в тару інгредієнтів, сировини та порушення 

розподілу жиру сирцю яловичини. 

За дослідження вмісту токсичних елементів – Плюмбуму, Кадмію, 

Арсену, Гідраргіруму, Купруму, Цинку, Олова було встановлено їх 

нормативний вміст у консервах м’ясних з яловичини виробників №№ 1–5 та 

у контролі, а у виробників консервів м’ясних з яловичини за №№ 6–9 

виявлене перевищення вмісту вказаних токсичних елементів у продукті. 

Отже, можна зробити висновок, що консерви м’ясні з яловичини виробників 

за №№ 6–9, які мали збільшення вмісту токсичних елементів підлягають 

бракуванню і не дозволяються до реалізації споживачам [149, 151]. 

За проведення мікробіологічних показників було встановлено, що вміст 

МАФАнМ у м’ясних консервах виробника № 7 був дещо не вірогідно 

підвищеним (у 1,27 рази), порівняно з нормативним показником, а також 

вірогідно підвищеним, порівняно з консервою контрольної групи – у 

14,0 разів (р≤0,001) та встановлено наявність Staphylococcus aureus; за 

зберігання упродовж 1 та 2 років КМАФАнМ був незначно вірогідно 

підвищеним, відповідно, 147±0,22 (р≤0,001) та 151±0,35 КУО/г (р≤0,001), 

порівняно з показниками консервів м’ясних після виготовлення [150, 184]. 

За мікробіологічними показниками промислової стерильності м’ясні 

консерви з яловичини за №№ 2, 3, 7, 8 не відповідали нормативам згідно 
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чинного ДСТУ 4450. Але вміст БГКП в 1 г та патогенних мікроорганізмів, а 

саме, бактерій роду Salmonella spp. і виду Listeria monocytogenes у 25 г 

досліджуваних десяти зразках різних виробників не було виявлено [150, 184]. 

За контролю температурного режиму м’ясних консервів у виробників 

№№ 2, 3, 6, 8 було встановлено порушення температурного режиму 

зберігання – температура у літній період становила 35±3 °С, відносна 

вологість – 84±5 %. Інші зразки м’ясних консервів упродовж року 

зберігалися за належної температури та часу. 

Необхідно зробити висновок про те, що встановлення мікробіологічних 

показників промислової стерильності є обов’язковим на потужностях з 

виробництва консервів м’ясних з яловичини за здійснення державного ризик-

орієнтоваго контролю щодо впровадженням постійно діючих процедур 

GMP/GHP та процедур, заснованих на принципах НАССР, що дає 

можливість гарантувати належний контроль технологічних процесів 

виробництва та обігу даних харчових продуктів [57, 178, 184]. 

Порушення умов стеризілації м’ясних консервів та не дотримання 

температурного режиму за зберігання впливає на безпечність м’ясних 

консервів щодо встановлення мікробіологічних показників промислової 

стерильності [126]. За проведення ризик-орієнтованого контролю на 

потужностях необхідно ретельно контролювати дотримання вимог технології 

виробництва консервів м’ясних з яловичини щодо режиму стерилізування – 

понад 100 °С – для повноїі інактивації всієї мікрофлори, а також дотримання 

температурного (0–20 °C) та вологісного режиму (не вище 75 %) за 

довготривалого зберігання [130, 184].  

Нашими дослідженнями була встановлена токсико-біологічна оцінка 

консервів м’ясних модифікованим нами методом за використання 

Tetrahymena pyriformis: найменша відносна біологічна цінність виявлена у 

зразках консервів м’ясних з яловичини виробників за №№ 6–9 – в межах від 

66,13 до 68,09 %. Консерви м’ясні з яловичини виробників №№ 1–5 та 

контролю були не токсичності, тому що відсоток живих інфузорій був у 
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межах від 82,6 до 95,3 %, а консерви м’ясні виробників №№ 6–9 були 

слаботоксичними і відсоток живих інфузорій був у межах від 67,3 до 79,2 %. 

Найменший відсоток токсичності становив у зразках мʼясних консервів 

виробника № 7 – 67,3±1,68 % [52, 149, 151]. 

За мікроструктурного аналізу консервів м’ясних з яловичини вищого 

сорту різних виробників на відповідність рецептури встановлено сторонні 

нетипові для даного виду продукту компонентів: у виробників №№ 7 та 9 –

присутність волокнистої сполучної тканини, домішок фрагментів окістя, 

фрагментів сої та крохмалю, що не заявлено в рецептурі, а у виробників 

№№ 6–8 було виявлено рослинні компоненти, які не вказані в рецептурі; № 4 

– крохмалеподібні включення, а у № 5 – соєвий ізолят [152, 194] 

Мікроструктурний метод, як спеціальний метод гістоструктурного 

аналізу, дає можливість простежити процес виготовлення м’ясних продуктів 

згідно із затвердженою рецептурою та визначити можливу фальсифікацію 

[144, 145]. Результати, отримані після проведення досліджень, можуть бути 

аргументом для бракування продукту у зв’язку з наявністю недопустимих 

або не передбачених рецептурою компонентів, невідповідності вимогам 

чинного ДСТУ [152, 194] 

З урахуванням вищезазначених результатів досліджень можна зробити 

висновок, що під час виробництва та введення в обіг вироблених консервів 

мʼясних з яловичини у окремих випадках відсутній або не кваліфіковано 

проведений контроль на відповідність чинним вимогам. Отже, за 

виробництва консервів м’ясних з яловичини необхідно здійснювати ризик-

орієнтований контроль на основі встановленого гігієнічного критерію 

технологічного процесу за вмістом термофільних аеробних і факультативно 

анаеробних мікроорганізмів, застосування модифікованого нами методу 

визначення біологічної цінності та токсичності для дотримання санітарно-

гігієнічних вимог під час виробництва та обігу; ефективним вхідним 

контролем сировини та інгредієнтів, неналежним станом пакування і тари 

[171, 174, 184]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації теоретично обґрунтовано та експериментально 

підтверджено необхідність дослідження консервів м’ясних з яловичини у разі 

їх довготривалого зберігання шляхом встановлення гігієнічного критерію 

технологічного процесу за кількістю термофільної мікрофлори, визначення 

біологічної цінності та токсичності консервів м’ясних модифікованим 

методом. Вперше проведено мікроструктурні дослідження консервів 

м’ясних, що дають змогу достовірно визначити їх склад.  

1. Встановлено, що тільки 30 % досліджених консервів м’ясних з 

яловичини відповідали чинним в Україні вимогам щодо маркування. Так, у 

10 % консервів м’ясних виявлено невідповідності щодо країни-виробника, 

відсутнє розділення між партією і асортиментним номером і не вказано сорт; 

у 20 % – маркування не стійке до спирту, помилки у позначці національного 

стандарту, дата стиралася, код країни-виробника розташований не після 

номера заводу-виробника.  

2. За органолептичними показниками 30 % досліджених консервів 

м’ясних з яловичини відповідали вимогам чинного ДСТУ 4450, а за фізико-

хімічними – 50 %, зокрема, 20 % консервів м’ясних не відповідали вимогам 

за зовнішнім виглядом, 20 % – за зовнішнім виглядом і консистенцією і 30 % 

за зовнішнім виглядом, консистенцією і кольором м’яса; у 10 % консервів 

м’ясних з яловичини масово частка м’яса з жиром, у 50 % – масова частка 

жиру і у 20 % – масова частка натрію хлориду перевищували нормативні 

показники.  

Вміст важких металів: Плюмбуму, Кадмію, Арсену, Гідраргіруму, 

Купруму, Цинку, Олова у більшості досліджуваних консервів був у межах 

максимально допустимих рівнів, за винятком консервів виробника № 7, де 

вміст Олова перевищував, а вміст Кадмію, Арсену та Цинку був на межі 

МДР.  
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3. У м’ясних консервах окремих виробників виявлено ознаки 

невідповідності промислової стерильності: у консервах операторів ринку 

№№ 2, 3, 8 виявлено ріст поодиноких колоній пліснявих грибів, № 6 – не 

значний ріст Вacillus subtilis, № 7 – понад 140 колоній мезофільних аеробних 

і факультативно-анаеробних мікроорганізмів та S. aureus, №№ 2, 3, 6–9 – від 

12 до 48 тис. термофільних спороутворюючих аеробних і факультативно-

анаеробних мікроорганізмів.  

4. Встановлено, що для оцінки промислової стерильності консервів 

м’ясних з яловичини більш інформативним є кількість термофільних 

спороутворюючих аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів ніж 

кількість мезофільно аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів, 

що обґрунтувало встановлення гігієнічного критерію технологічного 

процесу, який дає змогу враховувати придатність консервів не лише до 

споживання, а й до подальшого зберігання. За встановленим критерієм 

максимальне значення вмісту термофільних спороутворюючих аеробних і 

факультативно-анаеробних мікроорганізмів не має перевищувати 200 КУО/г, 

а мінімальне – 50 КУО/г, з урахуванням плану відбору за кількістю проб 

(n=5) від однієї партії консервів м’ясних у 3 повторностях.  

5. Модифіковано експрес-метод визначення загальної токсичності 

консервів м’ясних з використанням тест-культури Tetrachymena pyriformis, 

який полягає у диференційованому фарбуванні живих і загиблих інфузорій, 

що дає змогу з високою точністю обліковувати їх кількість у полі зору 

мікроскопа.  

6. За розробленим модифікованим методом визначення токсичності 

консервів м’ясних було встановлено, що консерви м’ясні з яловичини 

виробників №№ 1–5 та контролю були нетоксичними, №№ 6–9 – 

слаботоксичними, № 7 – токсичними 

7. Консерви м’ясні з яловичини виробників №№ 6–9 мали найнижчу 

відносну біологічну цінність – від 66,13 до 68,09 %, а консерви виробників 

№ 1 та № 3, відповідно, 78,69 та 78,38 %.  
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8. За мікроструктурного аналізу встановлено, що в консервах м’ясних з 

яловичини виробників за № 6–8 було виявлено рослинні компоненти, які не 

вказані в рецептурі; № 4 – крохмалеподібні включення, №№ 7 і 9 мали 

поширені невідповідності, а саме містили волокнисту сполучноу тканину, 

домішоки фрагментів окістя, фрагментів сої, фрагментів крохмалю, що не 

заявлено в рецептурі. Це є підставою для бракування таких харчових 

продуктів. 
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

1. У процесі виробництва консервів м’ясних з яловичини необхідно 

здійснювати ризик-орієнтований контроль на основі встановленого критерію 

технологічного процесу за вмістом термофільної мікрофлори, а також 

застосування модифікованого методу визначення біологічної цінності та 

токсичності для дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час зберігання; 

ефективним вхідним контролем сировини та інгредієнтів, неналежним 

станом пакування і тари.  

2. З метою гарантування безпечності та якості консервів м’ясних з 

яловичини, зокрема щодо їхнього виробництва та обігу, національним 

виробникам запропоновано замість мезофільних аеробних і факультативно 

анаеробних мікроорганізмів визначати термофільні аеробні та факультативно 

анаеробні мікроорганізми.  

3. Для встановлення відповідності консервів м’ясних з яловичини 

вимогам чинних в Україні нормативно-правовим актів рекомендовано 

застосовувати «Методичні рекомендації про порядок і умови поставки, 

закладання, зберігання і відпуску консервів м’ясних». 

4. Для встановлення безпечності консервів м’ясних з яловичини за 

виробництва та зберігання запропоновано використовувати модифікований 

метод визначення біологічної цінності та токсичності згідно з «Методичними 

рекомендаціями з оцінки біологічної цінності та токсичності консервів 

м’ясних». 
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